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TAQUIGRAFIA

ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 30 de novembro de 2016

Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

RIBAMAR ARAÚJO - Deputado
CLEITON ROQUE - Deputado

MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 09 horas e 07 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTESAélcio da TV (PP), Airton Gurgacz
(PDT), Alex Redano(PRB), Cleiton Roque (PSB), Edson Martins
(PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Hermínio Coelho (PDT), 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) e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: : Adelino Follador (DEM), Dr. Neidson
(PMN), Glaucione (PMDB), Jean Oliveira (PMDB), Leo Moraes
(PTB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número le-
gal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 51ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia. Solicito o senhor Secretário que procede a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Procede a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior.

Está lida a Ata, senhor Presidente.

(Às 09 horas e 23 minutos o Senhor Edson Martins
passa a Presidência ao senhor Ribamar Araújo)

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a
por aprovada. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a
leitura do Expediente Recebido.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura do Expe-
diente Recebido.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 001/2016 – Defensoria Pública do Estado,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Altera dis-
positivos da Lei Complementar nº 117, de 04 de novembro de
1994 e dá outras providências”.
02 – Requerimento do Senhor Deputado Adelino Follador, jus-
tificando ausência na sessão do dia 23 de novembro de 2016.
03 – Requerimento do Senhor Deputado Léo Moraes, justifi-
cando ausência na sessão do dia 29 de novembro de 2016.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Passamos as Bre-
ves Comunicações. Com a palavra o Deputado Lazinho da
Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, só agra-
decer a Vossa Excelência pela palavra concedida. Cumprimen-
tar a todos os Deputados, Deputada Rosângela, aos nossos
colaboradores, ao público presente. E a minha vinda a esta
tribuna é só para comunicar e convidar a todos os Parlamenta-
res, o público presente de uma forma geral para uma Sessão
Solene que acontecerá na segunda-feira, às 14:00 horas, para
entregar o Título de Cidadão Honorífico a Dom Antônio Possamai,
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Bispo emérito da Comarca de Ji-Paraná.  Nós estamos fazendo
essa homenagem dado ao histórico de vida desse senhor, des-
se cidadão, um homem responsável, um homem sério e que
em muito contribuiu para o desenvolvimento da classe traba-
lhadora do nosso Estado de Rondônia, de uma forma geral. D.
Antônio, é para nós referência de pessoa humana, referência
de homem ligado, homem santo, ligado à Igreja Católica, por
muitos anos conduziu a Paróquia lá de Ji-Paraná e nós apren-
demos muito da história humana, inclusive, da história política
do nosso Estado. Uma pessoa que é referência para nós, para
mim principalmente é referência na vida política, uma das pes-
soas que me influenciou a gostar e a participar da política tanto
ela partidária quanto das políticas de luta, principalmente liga-
do ao homem do campo, a luta pela terra, a agricultura famili-
ar de uma forma geral. Então era isso, só convidar e pedir a
toda esta Casa, a todos os Deputados que puderem se fazer
presentes na segunda-feira dia 5, às 14 horas, neste plenário.
Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado Deputa-
do Lazinho. Queria cumprimentar aqui os Excelentíssimos se-
nhores Vereadores lá do município de Cerejeiras, o Vereador
Valmir Maciel e o Vereador Saulo Siqueira, Presidente da Câ-
mara Municipal de Cerejeiras, sejam bem-vindos aqui a nossa
Casa.

Passo a palavra nesse momento ao Eminente Deputado
Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Bom dia Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, Sras. Deputadas, público que nos assiste pelos meios de
comunicação, público aqui presente na galeria da Assembleia
Legislativa. Eu venho aqui nas Breves Comunicações, Presi-
dente, só relatar a visita que fiz logo pela manhã ao Diretor
Geral do DETRAN, Dr. Albuquerque, para tratarmos de um as-
sunto referente as ações do órgão no Estado de Rondônia,
bem como agendarmos a visita dele que acontecerá amanhã
no município de Pimenta Bueno, onde ele visitará a obra da
construção da nova sede do CIRETRAN no município de Pimen-
ta Bueno, é uma das obras, a primeira obra com esse layout
moderno elaborado pelos engenheiros do Governo do Estado,
que com certeza vai propiciar um melhor atendimento ao pú-
blico do município, da região. A gente sabe que tem uma de-
manda muito grande na qualidade do atendimento do serviço
público prestado pelo órgão e é uma obrigação nossa acompa-
nhar os investimentos para que o recurso que não é do Gover-
nador, não é do Diretor Geral, não é dos Deputados, é um re-
curso que é da população, que possa de fato retornar com a
melhoria na qualidade do serviço público. E eu quero aqui pa-
rabenizar a gestão do Governador Confúcio Moura e parabeni-
zar o Dr. Albuquerque pelo investimento que está acontecendo
em Pimenta Bueno, uma obra que está acontecendo dentro do
cronograma, estava prevista a conclusão dessa obra no mês
de dezembro, está praticamente encerrada a obra, nos próxi-
mos dias estaremos inaugurando. E amanhã, na parte da ma-
nhã, receberemos a visita do Diretor Geral do DETRAN no mu-
nicípio de Pimenta Bueno. Era isso que eu tinha para esse mo-
mento, senhor Presidente. Muito obrigado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Encerrada as Bre-
ves Comunicações, passamos a Ordem do Dia. Solicito ao se-
nhor Secretário que proceda a leitura das proposições
recebidas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura das
proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID. Acrescenta ao Art. 88 da Constituição Es-
tadual de Rondônia os incisos IX e X que incluem no rol dos
legitimados para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta
Constituição, também a Comissão Permanente e os membros
da Assembleia Legislativa.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Go-
vernador do Estado junto a Secretaria de Estado de Seguran-
ça, Defesa e Cidadania – SESDEC, a necessidade de se im-
plantar uma UNISP, no município de Seringueiras/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Ser-
viços Públicos (DER) da necessidade de recuperação com
patrolamento e cascalhamento da RO 466 (linha 610) da BR-
364 ao Distrito de Bom Jesus, município de Jaru.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
recuperação da malha asfáltica da RO 463, no trecho que vai
da BR 364 até o município de Jorge Teixeira.

Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Solicito ao Se-
nhor Secretário proceder a leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 100/16 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Con-
cede Medalha de Mérito Legislativo ao 2º SGT PM Amiston
Geremias de Oliveira.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Projeto de De-
creto Legislativo se encontra sem parecer. Solicito a um mem-
bro da Comissão de Constituição e Justiça para dá o parecer
nessa matéria, deputado Jesuíno.

(Às 9 horas e 32 minutos o Sr. Ribamar Araújo
passa a Presidência ao Sr. Cleiton Roque).

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, trata-se do Proje-
to de Decreto Legislativo 100/16, autor deputado Hermínio
Coelho. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 2º SGT PM
Amiston Geremias de Oliveira. Somos de parecer favorável
pelas comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pa-
recer do deputado Jesuino. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o
parecer.

Em discussão e votação única o Projeto de Decreto
Legislativo 100/16 do deputado Hermínio Coelho. Os deputa-
dos favoráveis permaneçam como se encontram, os contrári-
os se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 101/16 DEPUTADO HERMÍNIO COELHO, concede
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Medalha do Mérito Legislativo ao 3º Sargento PM Jozias Ferreira
da Silva Neto.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – O projeto está sem
parecer. Solicito do deputado Jesuíno Boabaid que emita pare-
cer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente trata-se do Projeto
de decreto Legislativo 101/16, autor deputado Hermínio Coe-
lho, concede Medalha do Mérito Legislativo ao 3º Sargento PM
Jozias Ferreira da Silva Neto. Preenchido todos os requisitos
regimentais, formais. Somos de parecer favorável pelas
comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer do deputado Jesuíno. Não havendo quem queria discutir,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o
parecer.

Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 101/16.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 102/16 DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Concede
Medalha do Mérito Legislativo ao 2º Sargento PM Valdir José
de Oliveira.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – O Projeto de Decreto
Legislativo está sem parecer. Solicito ao deputado Jesuíno
Boabaid que emita o parecer verbal pelas comissões
pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente trata-se do Projeto
de Decreto Legislativo 102/16, autor deputado Hermínio Coe-
lho. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 2º Sargento PM
Valdir José de Oliveira. A devida propositura se encontra pre-
enchido os requisitos legais e formais. Somos de parecer
favorável pelas comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer verbal do deputado Jesuíno. Não havendo quem queria
discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está apro-
vado o parecer.

Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 102/16
de autoria do deputado Hermínio Coelho. Os deputados favo-
ráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 103/16 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Con-
cede Medalha do Mérito Legislativo ao 2º TEN PM Ronaldo
Amoras dos Santos.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – O projeto encontra-
se sem parecer, solicito ao deputado Jesuíno que emita
parecer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Sr. Presidente trata-se do Projeto
de Decreto Legislativo 103/16, autor deputado Hermínio Coe-
lho. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 2º TEN PM

Ronaldo Amoras dos Santos. Por preencher os requisitos regi-
mentais e formais. Somos de parecer favorável pelas comis-
sões pertinentes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente Questão de Ordem? Só
registrar a presença aqui dos nossos amigos vereadores lá do
município de cerejeiras, o Saulo, atual Presidente da Câmara,
Valmir Maciel e Davi da Ambulância, bem-vindo à Casa.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Parecer do Deputado
Jesuíno. Em discussão, não havendo discussão. Em votação,
os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado o Parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 103/16. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 104/16 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Con-
cede medalha de Mérito Legislativo ao Cabo PM Edson
Marques Zebalos de Souza.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - O projeto encontra-
se sem parecer. Solicito ao Deputado Jesuíno Boabaid que emita
parecer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, trata-se do Proje-
to de Decreto Legislativo 104/2016, de autoria do Deputado
Hermínio Coelho. Que concede medalha de Mérito Legislativo
ao Cabo PM Edson Marques Zebalos de Souza. Por preencher
os requisitos legais, formais e regimentais, somos de parecer
favorável pelas comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer do Deputado Jesuíno Boabaid. Não havendo discussão, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Aprovado o Parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 104/16 de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 105/2016 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO.
Concede medalha de Mérito Legislativo a Cabo PM Elizebeth
de Oliveira Teixeira.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - O projeto encontra-se
sem parecer. Solicito ao Deputado Laerte Gomes que emita
parecer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, trata-se de Projeto de Decreto Legislativo 105/2016
de autoria do Deputado Hermínio Coelho. Concede medalha
de Mérito Legislativo a Cabo PM Elizebeth de Oliveira Teixeira.
Consta aqui no processo o currículo da homenageada, sua his-
tória, seus feitos, seu histórico. E pela boa redação técnica,
pela legalidade, constitucionalidade deste projeto, senhor Pre-
sidente, nosso parecer é favorável pelas devidas comissões
pertinentes à matéria.
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O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer do Deputado Laerte Gomes. Não havendo discussão, em
votação o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 105/16 de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 106/2016 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO.
Concede medalha de Mérito Legislativo ao 3º Sargento PM Allan
Rodrigues da Silva.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - A matéria encontra-
se sem parecer, solicito ao Deputado Laerte Gomes que emita
parecer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Trata-se de Projeto de Decreto
Legislativo nº 105/2016 de autoria do Deputado Hermínio Coe-
lho. Que concede medalha de Mérito Legislativo ao 3º Sargen-
to PM Allan Rodrigues da Silva. O projeto está dentro da lega-
lidade, com currículo, histórico do homenageado, seus feitos.
Então o nosso parecer, senhor Presidente, pela legalidade,
constitucionalidade e boa redação técnica, é favorável pelas
comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer do Deputado Laerte Gomes. Não havendo discussão, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 106/16 de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 107/2016 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO.
Concede medalha de Mérito Legislativo ao 3º Sargento PM
Manoel Euclézio Matos de Castro.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - A matéria encontra-se
sem parecer. Solicito ao Deputado Laerte Gomes que emita
parecer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, trata-se de uma ma-
téria de autoria do Deputado Hermínio Coelho, Projeto de De-
creto Legislativo nº 107/2016. Que concede medalha de Mérito
Legislativo ao 3º Sargento PM Manoel Euclézio Matos de Cas-
tro, no projeto está o currículo do homenageado, seu histórico,
seus feitos. Pela boa redação técnica, constitucionalidade e le-
galidade, somos de parecer favorável pelas comissões perti-
nentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer do Deputado Laerte Gomes. Não havendo discussão, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Aprovado o Parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 107/16 de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os deputados favorá-

veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 108/2016 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO.
Concede medalha de Mérito Legislativo ao 3º Sargento PM
Carlos Correia Coutinho Neto.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - O projeto encontra-
se sem parecer. Solicito ao Deputado Laerte Gomes que emita
parecer verbal pelas comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Projeto de Decreto Legislativo 108/
16. Que Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 3º Sargen-
to PM Carlos Correia Coutinho Neto. O projeto se encontra,
senhor Presidente, com o histórico do homenageado, seu cur-
rículo, feitos. O Projeto, pela boa redação técnica, legalidade
e constitucionalidade, somos de parecer favorável ao referido
projeto, pelas Comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pa-
recer do Deputado Laerte Gomes. Não havendo discussão, em
votação o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam do
jeito que estão, os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 108/16 de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os Deputados favorá-
veis permaneçam do jeito que estão, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 109/16 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Con-
cede Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo PM Adriano
Ferreira Paes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – O Deputado Hermínio
Coelho, hoje, está imbatível. A matéria encontra-se sem pa-
recer. Solicito ao Deputado Laerte Gomes que emita parecer
verbal pelas Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se de ma-
téria de autoria do Deputado Hermínio Coelho, Projeto de De-
creto Legislativo 109/16, “Concede Medalha do Mérito
Legislativo ao Cabo PM Adriano Ferreira Paes”. O Projeto en-
contra-se dentro da legalidade, o currículo, o histórico do ho-
menageado, boa redação técnica. Somos de parecer favorá-
vel pela constitucionalidade, legalidade do projeto, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pa-
recer do Deputado Laerte Gomes. Não havendo discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam do jeito que
estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 109/16, de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os Deputados favorá-
veis permaneçam do jeito que estão, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 110/16 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Con-
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cede Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo PM Francisco
Eurico Costa Gonçalves.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – A matéria encontra-
se sem parecer. Solicito ao Deputado Marcelino Tenório que
emita parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Projeto de Decreto Legislativo
110/16 de autoria do Deputado Hermínio Coelho. Que concede
Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo PM Francisco Eurico
Costa Gonçalves. Senhores Deputados, pela legalidade e
constitucionalidade do projeto, todos os requisitos preenchi-
dos. Meu parecer é favorável a aprovação do projeto, pelas
Comissões pertinentes, senhor Presidente.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer do Deputado Marcelino Tenório. Não havendo discussão,
em votação o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam
do jeito que estão, os contrários se manifestem. Está aprova-
do o parecer.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 110/16 de
autoria do Deputado Hermínio Coelho. Os Deputados favorá-
veis permaneçam do jeito que estão, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO AIRTON GURGACZ. Requer à Mesa, na forma regimen-
tal, Voto de Louvor à jovem talento Fernanda Silva Pereira.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento de autoria do Deputado Airton Gurgacz. Não ha-
vendo discussão, em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 130/16 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA. Altera dispositivos da Lei Complementar nº 117,
de 04 de novembro de 1994 e dá outras providências.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – A matéria encontra-
se sem parecer. Solicito ao Deputado Marcelino Tenório que
emita parecer verbal pelas Comissões pertinentes.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Projeto de Lei Complementar
130/16, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
Que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 117, de 04 de
novembro de 1994 e dá outras providências. Senhores Depu-
tados, dentro da legalidade, constitucionalidade do Projeto, e
redação, o meu parecer é...

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, eu gostaria de
colocar uma Emenda nesse Projeto. A Emenda com o seguinte
teor: ‘fica revogado o artigo 2º do referido projeto’, onde diz
que esse artigo 2º fala que ‘revogam-se os dispositivos ao
contrário’. Então fica revogado, na nossa Emenda fica revoga-
do o artigo 2º do referido projeto. Gostaria que Vossa Excelên-
cia acatasse a nossa Emenda.

O SR. MARCELINO TENÓRIO - Fica suprimido esse artigo?
Suprime ele. Acatando a Emenda do Deputado Laerte Gomes,
suprimindo o artigo 2º, que “revogam-se as disposições em

contrário”. Meu parecer é favorável pela aprovação do Proje-
to, senhor Presidente, acatando a Emenda, pelas Comissões
pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Em discussão o pare-
cer favorável do Deputado Marcelino Tenório, com Emenda.
Não havendo discussão, em votação o parecer. Os Deputados
favoráveis permaneçam do jeito que estão, os contrários se
manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão o Projeto. Não havendo discus-
são, em votação nominal. O painel está aberto. São necessá-
rios 13 votos para aprovação da matéria.

O SR JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu gostaria de saber
se já foi publicado? Não foi publicado? Mudaram o horário no
mesmo dia e foi publicado, não é? Mas terça-feira já está va-
lendo, não é?

O SR. CEITON ROQUE (Presidente) – Os Deputados que se
encontram nos gabinetes, nas dependências da Assembleia
Legislativa, comparecer ao plenário, votação nominal.

(Às 09 horas e 52 minutos o senhor Cleiton Roque
passa a presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - ausente
- Deputada Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputada Dr. Neidson - ausente
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputada Glaucione - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputada Lúcia Tereza - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só na Bença - ausente

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Com 16
votos favoráveis está aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LEBRÃO. Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único
do artigo 199 do Regimento Interno, seja dispensado Interstício
Regimental para apreciação em segunda discussão e votação
do Projeto de Lei Complementar 130/16.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o Requerimento do Deputado Lebrão. Os Depu-
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tados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrá-
rios se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Encerrada a Ordem do Dia.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Questão de Ordem, senhor
Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Eu queria solicitar aqui aos
nobres pares, ao senhor Presidente, que nas Breves Comuni-
cações, Grande Expediente, que nós voltássemos ao que era
antes. Porque ontem aqui, Presidente, ficou o Deputado Lazinho
falando de um tema para quem? Para ele só. Necessita que o
Parlamento debata entre si. Porque às vezes o Deputado Aélcio
da TV está trazendo um tema de relevância do Estado de
Rondônia, e não tem ninguém para poder ajudar nas suas dis-
cussões e aumentando mais essa capacidade desta Casa. Por-
que senão fica o Deputado aqui, todo mundo vai embora, as
pessoas que estão na galeria também vão embora, fica o De-
putado na tribuna sozinho, falando. Então solicito, senhor Pre-
sidente, para que nós façamos essa..., que volte como era an-
tes.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem. Eu não concordo. Eu não
concordo pelo seguinte: ontem nós aprovamos uma lei aqui,
colocando uma multa de R$ 400,00 para cada projeto que seja
votado e que não esteja presente o Deputado que registrou a
sua presença. O problema aqui é o seguinte, é que o que esta-
va acontecendo, aliás, o que vem acontecendo nesta legislatura
é que abrem as discussões, a ordem é de fala, os Deputados
participam na ordem de fala, na hora de fazer a votação dos
projetos não tem ninguém no plenário. É uma vergonha hoje
se transmitir para o Estado, aliás, via online, nós estamos sen-
do transmitidos via internet, é uma vergonha a Sessão da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O Deputado
registra a presença aqui, vai para o gabinete e não volta mais.
E aí não tem condições de realizar a Sessão. Então nós temos
que moralizar a Assembleia Legislativa e só se moraliza dessa
maneira. Eu acho que nós temos que continuar da maneira
que está agora para a gente poder colocar esta Casa em or-
dem e depois dentro de um acordo de cavalheiro no futuro,
talvez, voltar a ser o que era antes.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Questão de Ordem, Sr. Presi-
dente. Só salientando o que o Deputado Marcelino colocou.
Nós já corrigimos, Deputado Lebrão, corrigimos a questão da
falta ou da saída dos Deputados depois das falas ou da vota-
ção. Já está corrigido. De toda forma, se a gente não utilizar
agora dessa nova legislação, dessa nova resolução, de que se
não estiver presente vai ser descontado e trazer os debates
desta Casa para o horário regimental, para o horário correto,
com a presença dos Parlamentares, nós vamos está perdendo,
porque se ele vier aqui, se ele não participar dos debates, an-
tes ele participava dos debates e ia embora, agora se ele for
embora, ele vai ser penalizado por ir embora. Então esta Casa
é o Parlamento do Estado, é o local onde nós podemos debater
ideias, debater projetos com os Parlamentares e com a socie-
dade. Agora não, faz as votações primeiro...

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Aí o Parlamentar vai embora.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O Parlamentar vai embora e
a Casa não tem debate. Então agora, Deputado, com o que foi
aprovado ontem e cobrando pela ausência, estando registra-
da a presença e ele não estando na votação, qualquer hora
que nós votarmos, o Deputado vai ter que estar presente e o
debate vai acontecer, porque às vezes eu trago uma ideia aqui
para esta Casa para debater e conversar, esta Casa pode até
me...

O SR. LAERTE GOMES – Convencer.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO -  Convencer de que eu estou
errado ou contribuir para o debate. E ontem, nós ficamos aqui
em três Parlamentares fazendo debates importantíssimos e
não tinha ninguém presente, até para nos corrigir, porque aqui
é local disso. Então nada mais justo, agora está corrigido,
quem não estiver presente, será penalizado em R$ 400,00.

O SR. MARCELINO TENÓRIO - Vai sofrer a penalidade. Então
isso é mais do que justo.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – E o debate volta para o horá-
rio normal.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só uma Questão de Ordem, só
para informar. O Deputado Marcelino está falando que vai
retornar. O que ocorreu ontem, Deputado, foi o que nós abdi-
camos da fala e aí usou, por conta de várias matérias que
tinham aqui, usou para a fala no final, só que nós sabemos
que aí correu aquela situação do esvaziamento da plenária,
só ficaram, três Deputados, dois Deputados falando, então
mantém a situação aí que tem, regimental, a Ordem do Dia,
pronto. A gente aprovou e mantém, porque tem que aprovar
em segundo turno.

O SR. LAERTE GOMES – O Deputado Marcelino trouxe esse
tema aqui só para colocar...

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Aqui o Manvailer disse que foi
mudado.

O SR. LAERTE GOMES – Foi mudado.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Foi mudado, ele não foi só
pelo entendimento de ontem.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Foi mudado só o Pequeno, co-
meça com o Pequeno Expediente, aí vota e aí depois entra na
Ordem do Dia. Normal.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Não. Entra o Grande Expedi-
ente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Agora a gente não vai ter que
discutir mais o projeto não; vai ter as falas agora, meu amigo.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – O que está em vigor, vigente,
é que só após as matérias é que você...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não está em vigência isso não.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência não estava aqui,
Deputado Jesuíno, estava em Brasília.
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O SR. JESUÍNO BOABAID – Mudou? Como que ficou?

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Marcelino, um aparte, Vos-
sa Excelência.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Pode falar Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Só para dizer, Deputado Jesuíno, só
para colocar, o Presidente Maurão, que é o Presidente desta
Casa, o Deputado Lebrão também tem razão no que ele falou,
que antes estava nessa situação. Mas, Deputado Marcelino, é
só cumprir o que diz o Regimento, tem um número de inscri-
ções, horário da Sessão, 15 horas inicia. Presidente Maurão,
Deputado Cleiton, vamos só se atentar aqui, que isso aqui é
importante para nós. 15 horas, coloca um limite para começar
a votação, 16h30min., quem quiser falar, chegar mais cedo e
se inscreve, para poder ter, o que o Deputado Lazinho falou, o
debate entre os colegas, que ontem verdadeiramente só fica-
ram as cadeiras aqui, mas, ninguém. Então, eu acho que pode
chegar a um acordo, o Deputado Lebrão tem razão também
no que diz, que estava extrapolando, por exemplo, pode ter
três, quatro inscrições, tinham dez. Então se escreve o que o
regimento fala, marca o horário, faz a votação e depois vai
para a Ordem do Dia. Então, o que precisa, Presidente Maurão,
é colocar cronograma aqui para a gente cumprir o que o Regi-
mento diz; agora também deixar por último para falar se não
tinha ninguém, não adianta mais ter debate na Casa, não vai
ter ninguém aqui.

O SR. CLEITON ROQUE - Sr. Presidente, isso que o Deputado
Laerte falou, tem fundamento, até porque é o seguinte: são
dois dias por semana a sessão, ontem ela se estendeu, nós
ficamos aqui até 20h30m, 20h40min, e temas importantes, o
Deputado Jesuíno abordou uma série de situações, o Deputa-
do Lazinho, o Deputado Adelino, a Deputada Lúcia, enfim, é
necessário que tenha esse tempo no decorrer, no início da
votação, até porque, para que os próprios Deputados se infor-
me também dos projetos, às vezes, enquanto está acontecen-
do Deputado Hermínio, uma discussão aqui, o Deputado está
usando a tribuna, a gente está aproveitando para dirimir dúvi-
das existentes em um projeto, um Deputado tem uma dúvida
ou dúvidas que nós mesmos tenhamos sobre determinado pro-
jeto, trazer um Secretário ou, enfim, um represente de um
Poder para gente debater, discutir. Então, Senhor Presidente,
eu até fiquei surpreso com aquela matéria votada semana pas-
sada que mudou, inverteu a Ordem e eu entendo necessário a
gente rever e retornar ao modelo anterior, até porque era mais
prático até para agilizar o entendimento, os acordos para vo-
tações.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, é que no Grande Expe-
diente, os discursos às vezes estão se alongando muito, tem
Deputado que pede um aparte aqui, fica dez minutos no apar-
te, fica dez minutos no aparte. Outro para falar no Pequeno
Expediente cinco minutos, fala 15, aí não pode ter o aparte, aí
pede, é dado o aparte fica mais dez minutos e tudo vai alonga-
do. O Grande Expediente é para falar vinte minutos, fala qua-
renta, fala cinquenta. Então, se cumprir o Regimento com fi-
delidade, nós não vamos ter esse problema. Agora, o Presi-
dente tem que ter a mão de ferro aí, chegou o tempo, corta o
microfone. Dar uma tolerância de um, dois minutos e nós não
vamos ter problema.

O SR. EDSON MARTINS – Então, o Deputado que usa o aparte
no mesmo discurso três vezes, quatro vezes, fala todo tempo.

O SR. LAERTE GOMES – Mas, aí Deputado Edson, o Deputado
dar o aparte se quiser também, é prerrogativa dele dar o apar-
te...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Mas, aí se não der fica aquele
clima.

O SR. LAERTE GOMES – Mais fica correto Deputado Ezequiel.
Presidente Maurão, isso é algo muito sério e que a Presidência
da Casa tem que ser firme nisso, fazer cumprir o Regimento e
todo mundo aqui tem a sua consciência. Agora, o que não
pode deixar os nossos Parlamentares sem tribuna, sem voz,
porque deixar por último é deixar Deputado sem voz.

O SR. EZEUIEL JUNIOR – E aí Deputado Laerte, o aparte tem
que ser dentro do tema que está sendo trazido pelo Parlamen-
tar que está usando a tribuna, às vezes, o aparte começa, que
perde o aparte dar só uma pincelada naquele assunto e já
pula para outro e fala ali dez minutos. Aí não tem condições
Deputado.

O SR. AÉLCIO DA TV – A melhor opção, é marcar um horário
de começar a votação, começar a votação. Começa a Sessão
03:00 horas, os horários de 4:30h, 5:00 horas; 05:00 horas
começa a votação, porque tem dia que a votação começa 08:00
horas da noite, ninguém aguenta ficar das 03:00 horas da tar-
de até  05:00 horas da noite só ouvindo aparte, aparte, apar-
tes, tem gente que entra em aparte de todo mundo que dis-
cursa, ele passa duas horas falando e aí o que é mais impor-
tante na hora de votação como o Deputado Lebrão diz, os ca-
bras já não aguentam mais ficar aqui só ouvindo conversa,
conversa, conversa. Eu acho que tem que priorizar as vota-
ções, a votação é um momento importante, às vezes, não te-
mos tempo nem de discutir sobre o que estamos votando, às
vezes, na hora de discutir o que mais interessa que são os
projetos que vão ser votados, está tão tarde, está tão atrasa-
do, já está tão desgastado e tão cansado que ninguém mais
quer debater mais o tema importante que vai votar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Aélcio; então, vou fazer uma proposta aqui. Vamos ter uma
hora e meia, depois de começar a Sessão, quatro e meia.
Quem falou até quatro e meia falou, quem não falou, não fala
mais, aí é a votação...

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, isso por ordem de inscri-
ção. Abriu a Sessão, quem chega mais cedo se inscreve.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deu para
falar até quatro e meia, chegou quatro e meia tem que por em
votação.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, eu acho que até está
razoável a sua proposta. Mas, eu queria dizer o seguinte; pri-
meiro, os projetos que tem aqui praticamente, quase 100%
dos projetos vem do Executivo, os projetos estão chegando no
máximo está ficando uma semana aqui na Casa, muitos che-
gam no dia e no mesmo dia é aprovado e ainda estão achando
ruim, ainda quer tirar o direito dos Deputados falarem. Eu,
também, eu sou a favor do debate, que a Casa, que os Depu-
tados falem, debatam à vontade, o quanto for necessário. Essa
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questão de aparte, por exemplo, como é que a gente vai negar
um aparte para o companheiro? Como é que você vai limitar,
vai dizer: olha, Deputado Airton, eu lhe dou o aparte, mais tem
que falar só um minuto. Eu acho que não tem necessidade.
Olha, o Congresso Nacional Deputado Maurão, fica às vezes,
05 anos, 10 anos para aprovar o projeto. Aqui nós aprovamos
projeto Deputado Airton, semana, por dia, aí qual é o proble-
ma da gente, eu acho que tudo bem, a gente não deve está
aqui falando, debatendo besteira, às vezes fazendo discurso
aqui para, que não tenha..., mais se for um debate bom, um
debate produtivo é importante sim, o Parlamento sem debate
não presta, não presta. Aí, por isso nós estamos preocupados
com algumas coisas que não tem, qual é o problema da gente
ficar aqui debatendo, discutindo algum assunto Deputado Aélcio.
Eu acho que é isso, eu acho que dar para ter um bom senso,
meu companheiro líder, tem dia que tem votações bem impor-
tantes aqui, que a população está aqui para assistir, a gente
não pede, investe a pauta, pede para...

O SR. LAERTE GOMES – E a Casa tem feito isso.

O SR. HERMÍNIO COELHO – As pessoas deixar para falar no
outro dia, em outro expediente, enfim, não precisa a gente
está aqui preocupado, colocando isso como uma prioridade,
eu acho que não tem necessidade disso não.

O SR. LAERTE GOEMS – Eu só digo Deputado Hermínio, que a
preocupação do Deputado Lebrão, o Deputado Lebrão quis di-
zer, Deputado, ele não está errado, porque na verdade
extrapolava mesmo e hoje pode escrever 03 no Grande Expe-
diente, escreve dez, daí fica aquele debate, aquele. Então, eu
acho que todo mundo também tem que ter consciência de cum-
prir o horário e fazer as inscrições, são seis que podem escre-
ver? Escreve seis, no outro dia os outros seis falam porque
também ficar até dez, onze horas da noite, agora concordo
que seja Deputado Hermínio, não pode tirar esse debate que
isso é importante, agora tem que ter limite, limite de horário.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Vamos colo-
car o horário, o limite.

O SR. LAERTE GOMES – Cinco horas.

O SR. EDSON MARTINS – Se for o caso Presidente Maurão,
eu até sugeria que reduza o tempo de vinte para dez minutos,
acho que é bastante suficiente para falar dez minutos.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente vai colocar horário então
agora para a gente votar? Exemplo, hoje só votou Decreto
Legislativo, eu acho que isso aí é uma situação que vai prejudi-
car ainda mais, porque se marcar horário e não tiver matéria à
gente vai ter de ficar aqui.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não, aí são
cinco horas, cinco horas é o prazo máximo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Porque não respeita o Regimento,
é só respeitar o Regimento vinte minutos, vinte minutos.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Mas se não houver oradores,
iniciam-se as votações.

O SR. CLEITON ROQUE – Eu acho que é importante nós Depu-
tados aqui entendermos também e sabermos que a minha opi-

nião, ela é contrária de que isso aqui não está funcionando,
está funcionando, se nós pegarmos o que nós produzimos ao
longo desse ano senhor Presidente, é de reconhecer que avan-
çamos sim. Vou só citar um exemplo, a revisão da tabela, das
taxas de licenciamento ambiental que é um trabalho que está
acontecendo aí nesses últimos quarenta, cinquenta dias que
nós vamos votar daqui mais, ou na próxima semana ou na
última semana de dezembro, é um trabalho que demoraria
um ano, nós estamos fazendo em tempo recorde em acordo
com o setor produtivo, em acordo com o Governo, em acordo
com essa Assembleia, com a participação de quase metade
desta Casa aqui liderada pelo Deputado Adelino. Então, nós
temos que também Deputado Hermínio, dar mais valor à ação
parlamentar nossa aqui, ou seja, se o Deputado não está pre-
sente aqui no plenário já vai ser descontado financeiramente
na remuneração dele e às vezes, ele está resolvendo outras
situações e ele sabe onde pesa e onde doe. Agora, nós temos
também que valorizar nossa ação aqui, eu não acho que está
desorganizado e não tem problema nenhum para mim fica
até nove, dez horas da noite numa terça-feira, porque é só
um dia por semana nas quartas-feiras é mais rápido, está
certo, e o Deputado que utiliza a tribuna, se utiliza vinte minu-
tos. Eu tenho certeza que o tema que ele está tratando para
ele é importante e para a base dele também para a categoria
que ele representa, e nós temos que valorizar porque fala ah!
Porque o Deputado está falando, não significa nada, uai! Tal-
vez não signifique para a gente, mas para ele tem uma gran-
de importância, e nós temos que nos respeitar, somos vinte e
quatro Deputados Estaduais cada um tem a sua
representatividade, e eu acho que tem que manter o Regi-
mento da forma que estava antes sim, dando esse espaço, se
a Ordem do Dia for começar seis horas, é só um dia por se-
mana gente.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de ordem Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Pois não
Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só quero deixar um registro pe-
gando aqui as palavras do Deputado Cleiton, da questão dos
trabalhos legislativos, eu até acho que eles estão acelerados
demais. Ontem, eu tive a informação que votarão em torno de
vinte Projetos aqui e praticamente nenhum dos Projetos tra-
mitaram nas comissões, se perguntasse hoje o que é que os
Deputados votaram hoje, a grande maioria não saberia falar
o que foi votado. Aí agora vem mais uma medida dessas, que
eu entendo que isso praticamente obriga o Deputado a votar
até diante de uma situação que ele não quer votar, a impres-
são que eu tenho que parece que estão construindo uma
Assembleia executiva, tudo convergindo para votar em gêne-
ro, número e grau com o desejo do Governo, sem análise, e
sem discussão. E bom que se registre isso, estamos votando,
a Assembleia Legislativa está votando, a grande maioria dos
Deputados estão votando Projeto sem conhecimento, os Pro-
jetos, não tramitam nas Comissões Pertinentes. Agora se obriga
através de um desconto financeiro no pagamento do Deputa-
do votar, porque naturalmente que não adianta ser demagogo
que ninguém quer perder parte do seu salário, e isso nesse
momento só beneficia quem? Os interesses do Governo, que
tem a maioria dentro da Casa, e que aí não se analisa nas
comissões, não se discutem na tribuna porque não adianta
falar que um parecer em plenário se discute alguma coisa, e
até onde nós vamos votar assim? Depois ficam murmurando
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em todos os setores da sociedade leis que nós votamos aqui
há três anos, seis anos, dez anos, no caso Deputado Maurão,
lei daqui a pouco de vinte anos que ele já estava aqui, e daqui
a pouco a gente vai ser penalizado diante da situação que vive
o país, por uma coisa que muitas vezes a gente vota sem sa-
ber o que votou. Então, Presidente, eu vou colocar o meu
posicionamento, eu acho que nós temos um Regimento, ele
deveria ficar como está, deveria ficar como está, esse negócio
de descontar para dizer que Deputado vai participar da sessão
ou que vai descontar porque não votou, ou porque a imprensa
ou a população vai cobrar cobra do mesmo jeito, porque a
população tem como acompanhar a votação ou não de cada
Deputado, a presença ou não de cada Deputado, porque é
público, fica tudo registrado aí. Então, essa não vejo que é a
melhor forma, e tirar o direito ainda do deputado discutir sem
os pares estarem dentro do parlamento, aí é natural que as
vezes tenha um assunto que não me interessa eu vou sair do
plenário e vou deixar o colega deputado falando sozinho. En-
tão nós estamos piorando o Parlamento, nós estamos pioran-
do o desenvolvimento parlamentar de cada um, por que vai
ficar daqui a pouco um deputado falando sozinho, falando para
ninguém e principalmente sem efetivar o debate que é exata-
mente a essência do Parlamento; o debate, a briga de opini-
ões deputado Jesuíno. E eu entendo mais esse que é uma peça
importante do parlamento, que traz aqui pela cabeça, pelo
pensamento de cada parlamentar que representa todas as
camadas da sociedade, mas isso será furtado de nós. Então
me entristece da gente ver um parlamento cada dia mais fra-
co, cada dia enfraquecendo mais e aí uma Assembleia
Legislativa mais subserviente ainda aos Poderes, Executivo.
Não estou aqui falando do Governo Confúcio, não. Estou falan-
do é num contexto geral, é o parlamento fraco, cada vez mais
fraco e a situação do país cada dia se agravando mais. Então
essa era a minha colocação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente Questão de Ordem?
Primeiro eu peço vênia ao deputado Luizinho Goebel, tenho
muito respeito, tenho muita admiração a vossa pessoa, mas
dizer que nós estamos votando projetos seja sem parecer ou
com parecer em plenário, o deputado tem mecanismos para
não acatar a tal medida da votação. Como? Pedir vista do pro-
jeto, pede informações. Agora nós não podemos, aqui eu que-
ro registrar que tem funcionário dessa Casa que é jornalista,
que aí deve se aplicar que fica na galeria, não sei nem se está
cumprindo horário, que fica fazendo em blog, em sites comen-
tários tendenciosos contra nós. Eu não tenho medo de impren-
sa, inclusive até processei a Rede Globo, agora o que nós não
podemos aceitar é receber um salário e ficar aqui pedindo
para pelo amor de Deus vem votar. Se o deputado registrou a
presença, ele deve ficar aqui na plenária, registrou a presença
ele vai discutir ou não, ele vai votar a favor ou não, ele vai
pedir vista ou não. É o momento dos debates, é o momento
das discussões, é o momento que o povo clama por moralidade,
seja na política, seja no Judiciário, porque eu quero parabeni-
zar as dez medidas que foram aprovadas ontem, hoje eu vi
um monte de comentários aí, eu tenho uma posição aqui mi-
nha, eu não respondo pelos demais deputados, que hoje o
Judiciário, o Ministério Público vai responder por abuso de au-
toridade. Por qual motivo não os colocar nessa medida tam-
bém? Eles são intocáveis? Eles são dalits? Ou hoje Juiz, mem-
bro do Ministério Público que cometer abuso vai responder aos
rigores da lei, por que só marginalizar político? Por quê? Quer
dizer então que aí quero dizer que o senhor Sergio Moro, Juiz
sentenciou um cidadão, acabou com a vida do cidadão, que o

STJ veio e disse que estava em incorreto a decisão do magis-
trado em primeiro grau, o TRF, desculpe, o TRF a vida do
cidadão está acabada! Aí eu quero dizer também que duas
Magistradas vendendo sentença e a outra participando no cri-
me organizado qual foi a punição dessas Magistradas? Apo-
sentadoria especial, isso é imoral! Se nós estamos pregando a
moralidade, a sociedade clama por moralidade, por que aca-
tar? Deixar de fora o Ministério Público? O Judiciário? Lá tam-
bém tem corrupto! Por que quê só no Congresso tem corrup-
to? Nas Assembleias? Tem que acabar com isso, tem corrupto,
a corrupção está em todo local, e eles não são deuses, eles
não são intocáveis. É isso que a gente tem que acabar deputa-
do Luizinho, votação aqui deputado esta recebendo, deve es-
tar aqui presente na hora das votações. É vergonhoso sim a
gente apresentar uma propositura desta para manter deputa-
do. Mas imagina a gente registrar 24 presenças e na hora da
votação ter 8 aqui. Pelo amor de Deus gente, a gente tem que
acabar com isso! Então é essa situação que eu não vejo que
Governo aqui... Eu fico vendo aqui Governo para aprovar pro-
jeto aqui tem vários projetos que estão suspensos aqui, que o
Governo insiste em colocar, a bancada insiste em colocar, mas
o regimento aqui nos dá a garantia regimental de entender o
projeto, de debater o projeto. O deputado pode chamar audi-
ência pública, o deputado pode vistas, o deputado pode fazer
requerimento pedindo solicitação de informação. Agora a gen-
te ficar discutindo coisas que, isso não cabe nem a gente dis-
cutir. Agora outra coisa que eu quero dizer, gente nós temos
que valorizar este Poder, nós representamos o povo, e aqui é o
maior Poder, se deputado soubesse o poder que tem nós terí-
amos uma Rondônia diferente, mas infelizmente eu fico vendo
essas discussões infrutíferas aqui que a gente não vai avançar,
deputado que pediu, o Deputado Marcelino pediu uma situa-
ção que para mim deve retornar, retorna a gente debate, dis-
cute, mas ficar nessa discussão, essa pena, digo como pena
de vim falar que nós estamos sendo base de Governo? Eu não
sou base de Governo. Até porque eu quero dizer não sou base
de Governo, mas quantas e quantas vezes eu e o Deputado
Hermínio estivemos presentes aqui faltando 02 votos quem
votou favorável foi o Deputado Hermínio porque entendemos
que o projeto é legal, é de interesse da sociedade. Agora,
Presidente, cabe a V. Exª como maestro, como Presidente desta
Casa administrar essa questão do tempo, essa situação dos
deputados poderem falar no momento oportuno, não poster-
gar, isso aqui o Regimento é perfeito no que tange essa ques-
tão, o horário nosso, agora deputado ficar nesse conflito aqui
de interesse, Deputado Luizinho, pode ter certeza esse conflito
aqui não vai chegar a lugar nenhum. Era isso que eu queria
falar.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Questão de Ordem, Sr. Presi-
dente. Só corroborar aqui com o Deputado Jesuíno Boabaid,
nós temos dois dias da semana para virmos na Assembleia
Legislativa para discutirmos os projetos e votarmos e eu não
compreendo que necessita de punição para que você possa
fazer isso. Eu acho que cada parlamentar tem que ter a sua
condição, o seu discernimento que você é responsável pelos
atos do Poder Legislativo e quando você tem dois dias da se-
mana que você vem aqui para discutir os projetos e você não
cumpre com seu dever não há necessidade que seja feito esse
entendimento de desconto no salário do deputado, ele tem
que ter a consciência, são dois dias, então a consciência tem
que ser dele e o parlamento tem que divulgar isso. Agora você
vem dois dias da semana e chegar aqui e por causa de uma
hora já em deputado doido para ir embora para casa, dois
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dias nós viemos aqui discutir os projetos a serem votados para
poder ser distribuídos no Estado de Rondônia com as pessoas,
Deputado Lazinho da Fetagro, e as vezes tem deputado que diz
‘acaba logo essa sessão que eu quero ir embora’, então para
quê ser deputado? Então não se candidate a ser deputado, o
seu dever é de vir aqui os dois dias da semana discutir nas
comissões, discutir aqui no parlamento e votar para ser as
nossas atividades. Eu não concordo com essa atitude que to-
maram ontem, quando eu vi isso aqui eu falei, na hora eu saí
um pouco, votaram, porque eu ia pedir vistas do desconto do
parlamentar, mas sou a favor que todo parlamentar que foi
candidato, que sabe das suas funções que tenha a capacidade
de estar aqui presente para fazer as discussões e fazer a vota-
ção para o nosso Estado andar porque esse é o nosso dever.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, ainda com relação ao
alongamento do tempo da sessão, eu continuo com a posição
de que precisamos é cumprir o Regimento. Está lá no Pequeno
Expediente, é 05 minutos? É 05 minutos, acabou, não tem di-
reito a aparte, não adianta inventar questão de ordem
disfarçada de aparte para se falar mais 05 minutos. Se cum-
prir com o Regimento, por exemplo, está lá no art. 126 quando
fala do Grande Expediente, são 20 minutos, os apartes estão
incluídos nesses 20 minutos, 03 minutos tem que ser cumpri-
dos 03 minutos e dentro do assunto que está sendo abordado
pelo orador que está na tribuna. Se nós cumprirmos o Regi-
mento, se a Mesa fizer quem estiver dirigindo a sessão, presi-
dindo a sessão fizer cumprir o Regimento nós vamos ter uma
sessão com tempo razoável, com certeza.

O SR. JESUÍNO BOABAID – E são só 03, não é deputados?
São só 03, o problema é que inscreve 05, 06, 07, aí fica difícil,
são 03 por casa momento, 03. O senhor pode ver, deputado,
tem 05, 06, 07 inscritos.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, isso é o quê? Expedi-
ente ou uma questão de ordem, Presidente? Presidente, eu
pedi que a assessoria técnica fizesse um requerimento cha-
mando aqui na terça-feira, no horário de 10:00 horas, os prin-
cipais Secretários do Governo, o Secretário da Casa Civil Emer-
son Castro, o Secretário de Planejamento que é o George Braga,
o Secretário de Segurança Pública no caso o Coronel Caetano,
e também o Vagner que é da SEFIN e também o Comandante
Geral Coronel Ênedy. Além da gente discutir o orçamento aqui
na terça-feira, discutir o orçamento de 2017, porque é muito
importante... Nós sabemos que um dos problemas graves de
Rondônia e hoje a população clama, é lógico que clama por
saúde, clama por emprego, clama por uma boa educação, mas
hoje um dos principais problemas do Estado de Rondônia, isso
de Guajará a Vilhena, é a segurança pública. Nós sabemos que
a população hoje, vive à mercê da criminalidade, da
bandidagem, e infelizmente o Estado não está dando conta de
combatê-la. O Estado não tem política nenhuma no sentido de
tirar o jovem, de afastar o jovem da criminalidade e também
não tem condição de encarar o crime hoje, no Estado. Infeliz-
mente a nossa Polícia Civil, a estrutura da Polícia Civil está
caindo aos pedaços, você visita as Delegacias deste Estado, de
município a município e você vê a estrutura, a situação de cada
Delegacia, as condições de trabalho dos trabalhadores da Polí-
cia Civil. Sem contar que é o pior piso do País, é o pior piso dos
trabalhadores da Polícia Civil, dos 27 Estados do Brasil, dos 26
e mais o Distrito Federal, é o Estado de Rondônia, e também a
Polícia Militar. Nós temos hoje uma defasagem grande de con-
tingente da Polícia Militar, e nós temos Deputado Lebrão, Depu-

tado Marcelino, Deputado Aélcio, tem aqui, todos os compa-
nheiros que estão aqui no plenário, nós temos 800 trabalha-
dores, inclusive tem alguns aqui na nossa galeria, que estão
aprovados no concurso da Polícia Militar. E numa conversa
que eu tive essa semana com o Secretário Emerson Castro, o
Deputado Jesuíno também, e outros Deputados já vêm bus-
cando isso há bastante tempo, o Secretário da Casa Civil
garantiu que até fevereiro, o Secretário Emerson garantiu que
até fevereiro traria, chamaria, o Estado ia chamar para fazer
a Academia da Polícia Militar, de 450 a 600 trabalhadores,
desses 800 aprovados. Segundo ele, ele tinha dificuldade de
orçamento. Qual é a nossa ideia de terça-feira, nessa reunião
com os principais Secretários do Estado, do governo? Princi-
palmente isso, discutir o orçamento e, se for possível a gente
remanejar, tirar de alguns lugares para reforçar o orçamento
da Segurança Pública para que chame esses 800 trabalhado-
res, urgente. Que o Estado convoque esses 800 trabalhadores
para integrar o quadro da Polícia Militar. E também, hoje é o
prazo, hoje está vencendo o prazo que o governo pediu para
a Polícia Civil, o compromisso que tinha feito desde o ano
passado, de mandar o Plano, PCCS da Polícia Civil aqui para a
Assembleia. Hoje, 30 de novembro, é o último dia de prazo,
eu também espero que na terça-feira nós discutamos e quem
sabe esse Plano dos trabalhadores da Polícia Civil também
chegue nesta Casa, para que a gente possa discutir e aprovar
para dar dignidade a nossa Polícia Civil, para que eles venham
a prestar um serviço melhor para o nosso município, para o
nosso Estado.

O SR. CLEITON ROQUE – Deputado Hermínio?

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Cleiton.

O SR. CLEITON ROQUE – Parabenizar a iniciativa e só sugerir
a Vossa Excelência para a gente, Presidente, no convite aos
principais Secretários de Estado, possamos fazer na parte da
tarde, durante o período da Sessão, Deputado Hermínio. Em
vez de fazermos pela manhã, possamos fazer por volta das
16:00 horas, senhor Presidente. É um tema importante, é re-
levante, é do interesse do governo. Aí queremos sugerir, De-
putado Hermínio, a inclusão do Secretário de Planejamento e
Gestão, George Braga; da Polícia Civil, da Casa Civil e da SEFIN,
Planejamento e da Segurança Pública, como Vossa Excelência
já solicitou. Mas que nós possamos, Deputado Hermínio, fazer
durante a Sessão, porque pela manhã... Na parte da tarde, eu
tenho certeza que os Deputados têm interesse de participar
dessa discussão, desse debate.

O SR. JESUÍNO BOABAID – À tarde?

O SR. CLEITON ROQUE - Em vez de ser de manhã, nós fizer-
mos durante a Sessão.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Cleiton, a sua suges-
tão...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Quarta-feira?

O SR. CLEITON ROQUE – Terça-feira.

O SR. HERMÍNIO COELHO – É, nós suspenderíamos.  Vamos
chamar as 16:00 horas, atendendo a proposta do nosso com-
panheiro Deputado Cleiton, o nosso líder aqui também, o De-
putado Laerte Gomes já tinha colocado, Deputado Jesuíno,
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para que seja as 16:00 horas. Nós suspendemos a Sessão na
terça-feira. É importante, que todos os Deputados vão estar
aqui para discutir com esses Secretários, discutindo, além dessa
questão, da problemática da Segurança Pública, outros assun-
tos também de interesse do Estado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu fiz um Requeri-
mento, e aí eu quero até informar, que quem me conhece sabe
da minha postura. Eu não gosto de ficar fazendo discurso, e
assim como o Deputado Hermínio, a gente quer uma resposta
precisa, uma resposta do governo, que é ele o executor, é ele
que tem orçamento, é ele que diz quando vai contratar. O fato
é que eu pedi um... Várias perguntas eu fiz, e até o presente
momento não chegaram as respostas. Então, no dia, na terça-
feira, que ele traga as respostas.

O SR. CLEITON ROQUE – O Projeto guarda-chuva, é isso?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não. As respostas, que foi feito
um Requerimento pedindo quando vai ser, quantos serão e
qual o orçamento para aprovação desses aprovados, seja do
Bombeiro, seja da Polícia Militar, também a Polícia Civil, a gen-
te fez um Requerimento porque a Segurança Pública envolve
tudo isso, mas pedindo as informações. Esperamos que ve-
nham. O senhor está fazendo uma convocação ou é um convi-
te?

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, nós estamos... Nós não
estamos convocando. Nós estamos convidando, chamando aqui
para a Casa. Se não atender ao convite ou o chamado, o cha-
mamento, Deputado Jesuíno, aí nós faremos convocação, obri-
gando na marra. Eu não acredito que esta Casa, da forma que
trata tão bem o Executivo, eles vão fazer essa desfaçatez de
negar. Porque também seria, da nossa parte, até um meio
desaforado, convocar, chamar eles na marra. Eu acredito que
eles vêm, Presidente. E outra coisa, Deputado Jesuíno, o im-
portante, isso que Vossa Excelência citou aí, que o governo já
traga, mas ele vai chegar aqui e vai dizer, um exemplo, eu vou
colocar aqui um exemplo, Deputado Jesuíno; que ele fala as-
sim: olha, o Estado tem orçamento para chamar 400 trabalha-
dores aprovados. Qual é o propósito dessa reunião também? É
de nós colocarmos, então vamos tentar buscar recursos atra-
vés de remanejamento, buscar de outros locais, onde é me-
nos interessante para o Estado e colocar para que eles cha-
mem mais trabalhadores para integrar a Segurança Pública
do Estado. Essa é a reunião. É importante sim, e eu tenho
certeza que o governo...Eu não quero acreditar, Deputada Lú-
cia Tereza, que nós fazendo um Requerimento aqui, aprovado
por toda a Casa, Deputado Lebrão, Deputado Airton Gurgacz,
é que os Secretários não vão atender. Eu não acredito nisso,
Deputada Lúcia. Porque eu sempre respeitei bastante ele e
acho que também eles respeitam esta Casa e eles vão vir sim
aqui, na terça-feira, às 16:00 horas. E é o momento ideal para
que todos nós Deputados discuta e debata com eles, tanto a
questão da Segurança Pública como outros assuntos aí
da...Como hoje me falaram aqui, eu recebi denúncia hoje aqui
que no hospital de Base, na área das pessoas que têm proble-
ma de loucura, da Psiquiatria, não tem nem água. Estão fa-
zendo vaquinha para poder comprar água. É discutir todos os
assuntos aí que infelizmente o Estado não vem atendendo,
tanto na questão da segurança, da saúde, da educação e de
outros problemas que nós temos hoje no Estado. Era isso.
Obrigado.

A SRA. LÚCIA TEREZA – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputada Lúcia, não tem...Nós
não estamos falando em Expediente. Vossa Excelência pode
pedir Questão de Ordem, Deputada Lúcia, e falar à vontade aí.

A SRA. LÚCIA TEREZA – Questão de Ordem, senhor Presi-
dente. Gostaria não, faço com... É congratulando, me soman-
do com o seu discurso, só lembrando aos nobres Deputados,
senhor Presidente, que na semana que vem o senhor Gover-
nador vai estar em Brasília porque tem aquele trato da repatri-
ação. Tanto é que nós corremos ontem com aqueles projetos
da Educação, porque vai ter criação de cargos, poucos, na
verdade, mas essenciais, diga-se de passagem. Por que nós
nos apressamos, Deputado Hermínio? Porque depois que for e
fizer o acordo e assinar, os Governos dos Estados não vão
mais poder contratar ninguém. Então, se, e eu acho justíssimo
que se chame os concursados que estão, já fizeram tudo e era
para ser chamado, e volto a dizer que nós precisamos não é
de 400, nem 500 policiais. Para equilibrar de 20 anos atrás,
faltam só 6 mil. Então, e Rondônia cresceu, aumentou a popu-
lação. Se nós discursarmos aqui, eu estava falando para o
Deputado Aélcio, Deputado Lebrão, eu estava falando que se
nós continuarmos com esse discurso, Deputado Hermínio, fica
assim: estão brigando para que o Deputado fala a hora que
vota, porque não tem plateia para assistir. Depois, no fim eu
fico pensando assim, é como a Hora do Brasil, todo mundo
ouve, mas ninguém está prestando atenção. Mas se nós não
votarmos e não fizermos esse procedimento que Vossa Exce-
lência falou, depois que o Governador for para Brasília e assi-
nar o trato, o Deputado Laerte sabe disso, já vai ser muitas
dificuldades para se contratar pessoal. Então, nós temos que
ter serenidade e seriedade e que precisa, precisa. Como disse
o Deputado Hermínio, não é só na área de segurança, porque
está defasado realmente, principalmente na saúde. A educa-
ção, eu acho que está bem equilibrada, porque está se fazen-
do inteligentemente a reorganização de escolas, que tinham
sala de aula, poucos alunos, tinha professor, sala de aula com
14 alunos. Lógico que seria o ideal, mas o nosso País, o nosso
Estado, 25 alunos para cada sala de aula é suportável. Então a
Educação está num equilíbrio de pessoal muito bom. E quero
parabenizar a Secretária, obviamente. Mas a segurança, a saú-
de e outras áreas estão defasadas, principalmente a seguran-
ça. Eu digo, segurança é Polícia Civil, Polícia Militar e Bombei-
ro. Só para Espigão, para se instalar o Corpo de Bombeiro,
nós precisamos de 20 bombeiros contando com a parceria do
Prefeito que vai por bombeiro civil para ajudar, então é mais
sério. Não adianta a gente ficar sonhando e depois: -ah, va-
mos resolver isso depois das férias. Não vai dar, não tem como
contratar. E o Governador vai estar inibido de contratar porque
ele vai fazer um trato, Deputado Jesuíno. E aí, Deputado Jesuíno,
quando se faz o trato não precisa de Lei para penalizar quem
não cumpre porque vão assinar lá.  Então, eu gostaria que nós
nos reuníssemos e visse isso Deputado Hermínio que inteli-
gentemente Vossa Excelência traz à tona isso, mas tem que
acudir antes do leite derramar. Muito obrigada Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputada.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, não terminou o meu tempo
aqui Deputado Maurão, eu estou até, porque eu estou espe-
rando o nosso Manvailer terminar lá o Ofício.
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 O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Requeri-
mento Deputado Hermínio, Vossa Excelência vai pedir?

O SR. HERMÍNIO COELHO – É, eu já pedi.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Para a pró-
xima Sessão, mas ...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não. Não tem, é para chamar
para terça-feira tem que ser aprovado agora, mas na Sessão
Extraordinária não é isso?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pode ser
depois Deputado Hermínio, Vossa Excelência já requereu na
Tribuna, assim que ficar pronto, vota.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Mas, Presidente Maurão só para
concluir, o que a Deputada Lúcia colocou aqui é muito impor-
tante, porque o que é que nós podemos fazer, garantir agora
no Orçamento, discutir com o Estado e já deixar no Orçamento
de 2017, já mais ou menos a quantidade de policiais desses
trabalhadores que estão aprovados no concurso, tanto dos
Bombeiros como da Polícia Militar para ser contratado a partir
de janeiro/fevereiro para fazer a Academia, entendeu Deputa-
do Maurão? Porque aí o Governo dependendo do que ele acer-
tar lá com o Presidente dele lá, o Temer, já está amarrado no
Orçamento, mais ou menos essa quantidade, já o compromis-
so, já garantido em Orçamento o recurso para que seja cha-
mado o máximo, que a gente quer que chame todos os 800
que estão aprovados e mais eu não sei quantos Bombeiros se
aprovado que sejam chamados até fevereiro agora de 2017,
Deputado Maurão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ouviu Depu-
tado Hermínio, nós poderíamos propor para já ficar acertado
para as pessoas que fizeram concurso e estão esperando que
seja chamado porque se aprovar essa Lei como está não vai
poder mais.  Então, nós temos que garantir o Orçamento e
garantir o compromisso do Governador chamar os Policiais
porque nós temos hoje, ouviu Deputado Laerte, líder do Gover-
no, nós temos hoje, nós precisamos de policiais e se não puder
chamar agora aí depois que não vai poder mais, eles fizeram
concurso, vão ficar esperando, não vão poder ser chamado.
Então vamos fazer um acordo, a proposta do Deputado Hermínio
é louvável, da Deputada Lúcia, ...

O SR. LAERTE GOMES – Se Vossa Excelência me permitir Pre-
sidente, só acrescentar a proposta, apresentar a proposta do
Deputado Hermínio. Primeiro a PEC que está sendo votada ela
não afeta quem já fez concurso, é só daqui para frente, eles já
fizeram concurso tem direito adquirido, então ela não vai afe-
tar. Mas eu só gostaria senhor Presidente, de nós, é importan-
te esse tema, Vossa Excelência está correto e o Deputado
Hermínio também está. Eu gostaria de propor aqui então, já
que, Deputado Hermínio, eu gostaria de propor Deputado
Hermínio, o Deputado Cleiton já falou que nós fizéssemos na
próxima terça-feira uma reunião no horário da Sessão, Vossa
Excelência suspenderia a sessão e nós fizéssemos às 16h00
Deputado Hermínio, se Vossa Excelência. Deputado Hermínio
se Vossa excelência concordar nós fizéssemos na próxima ter-
ça-feira à 16h00 para discutir o Orçamento, Vossa Excelência
convidar como Vossa Excelência está convidando o Chefe da
Casa Civil, o Emerson Castro e o Secretário de Planejamento
George Braga e o Comandante da Polícia Militar porque a ques-

tão é militar porque ele vai falar das necessidades aqui, uma
reunião aqui no fundo com os Deputados para a gente fazer
as cobranças e discutir o Orçamento. Eu acho que esses três
já seriam suficientes para nós estarmos fazendo essa reu-
nião, terça-feira, às 16h00, e aí já colocar essa questão que
Vossa Excelência falou da necessidade de repente a gente
fazer um esforço dentro do Orçamento para vê a possibilida-
de de começar chamar essas pessoas que fizeram o concurso
e estão aí no aguardo de ser chamado, de repente se não
puder chamar tudo chamar por partes, eles tem a tranquilidade
que a PEC não vai afetar eles, Deputada Lúcia, porque eles já
fizeram o concurso, mas, a gente tem que planejar para ir
chamando até porque o Deputado Hermínio muito bem colo-
cou a questão da segurança, hoje nós temos, talvez, a crime
mais grave que nós estamos vivenciando no Estado hoje é a
questão da Segurança Pública, nós temos que falar isso, fruto
também, também de responsabilidade do Governo Federal com
essa crise, essa crise fundiária que nós estamos vivendo no
campo, esse terrorismo que está acontecendo, você tem que
tirar Deputado Marcelino, policiais das cidades para ir aten-
der, fazer desapropriação, fazer patrulha rural, e você já tem
pouco, é aquele negócio do cobertor: “você cobre a cabeça o
pé fica fora, cobre os pés a cabeça fica para fora”. Então eu
queria propor, Deputado Hermínio, se Vossa Excelência con-
cordar de acrescentar no seu pedido, dessa forma chamar os
três Secretários e a gente fazer uma reunião aqui no fundo
com os Deputados para poder discutir a questão do Orçamen-
to para vê a questão dos remanescentes dos concursos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – E mais o
Comandante, é isso, não é Deputado?

O SR. LAERTE GOMES – O Chefe da Casa Civil, o Secretário
de Planejamento e o Comandante Geral da PM.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Questão de Ordem Sr. Presi-
dente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não
Deputado.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – A PEC ela não trata o que ela
não pode, ela não diz que não pode contratar mais ninguém,
ela simplesmente ela diz: “que o teto de gastos do seu Estado
vai ser “x”, agora ela pode diminuir gastos excedentes em
outras áreas e contratar em outra Deputado”. Ela pode além
dos aprovados ela pode contratar mais policiais no nosso Es-
tado de Rondônia, ela não inibe, ela só inibe o seguinte: Você
gastou cem milhões esse ano, a inflação foi mais seis e meio.
Então, você vai gastar cento e seis milhões. Agora, você pode
diminuir gastos que não tem necessidade, são muitos, não só
nos Estados, como nos municípios nesse país, Deputado
Hermínio, aí sim, aí você pode contratar invés de 200, 300
policiais, contratar 600. É isso que eu sempre debato aqui e
falo, se o país não fizer uma reforma administrativa nesse
país, não tem condições, não tem capacidade de fazer Depu-
tado Luizinho, segurança, saúde, educação, não adianta, por-
que aqui tem uns projetos que “vence” aqui esse ano para
aumento de despesas correntes que não leva nada. Aqui nós
votamos projeto da PGE para criar Fundo, da Defensoria Pú-
blica, votamos FAPERO, votamos “AGERE” e mais outras e on-
tem foi uma da educação. A educação, ela está criando gasto
também, tudo bem que está investindo no segmento. Agora,
se o país não passar por uma revolução administrativa, não
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adianta fica do jeito que nós estamos e essa PEC, ela traz,
dentro dessa Deputado Hermínio, não inibi contratações de
profissionais, abrir concurso público, desde que você não ul-
trapasse aqueles gastos do limite anterior. Mas, parabéns De-
putado, isso é muito, como fala aqui o Deputado Laerte, a
gravidade da segurança pública não só no país, mais o nosso
Estado de Rondônia hoje é muito grave. Está lá o município de
Mirante da Serra, existe o Comando da Polícia Militar lá, se
houver algum incidente que seja feito chamado para o Co-
mando Militar, o Comando Militar só tem uma viatura e três
policiais de plantões, eles saem, fecham o Comando e vão
fazer a diligência. Então, são as necessidades que nosso país
precisa tomar essa atitude e essa atitude precisa que os Esta-
dos tomem, porque a segurança, ela depende muito dos Esta-
dos. Então, Deputado Hermínio, parabéns por Vossa Excelên-
cia trazer esse tema de grande importância para o nosso Esta-
do de Rondônia. Muito obrigado pelo aparte Deputado.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Maurão, o que o Depu-
tado Marcelino colocou aí, é verdade. O Estado tem lá as limi-
tações, mais não fica, não fica proibido; cada Estado tem uma
situação diferenciada. Mas, o problema Deputado Marcelino,
que os nossos, a maioria dos nossos representantes eles sem-
pre, eles já são ruins de serviço e quando tem uma desculpa
para dizer não, para não fazer, é mais ainda. Por isso que é
importante nós deixarmos no orçamento e o Presidente Maurão
me falou para nós ali agora, parece, se eu não me engano,
nós vamos confirma ainda essa notícia. Que ontem a Câmara
Federal diminuiu o piso, o teto do salário do Deputado Federal,
parece que de trinta e três, para vinte seis ou vinte e sete,
automaticamente, o nosso cai para uns vinte mil, que nós ga-
nhamos 75% do Federal. Isso, dar uma economia, só essa
redução aí, dar uma economia aqui na Assembleia Deputado
Maurão, mais ou menos de dois milhões de reais. Se for real-
mente verdade, Deputado Jesuíno, esses dois milhões de re-
ais. Se for realmente verdade Deputado Jesuíno, esses dois
milhões já podemos chegar: Oh, Governo, esses dois milhões
aqui, a Assembleia deixa no orçamento da Segurança Pública
para contratar mais X trabalhadores da Polícia Militar e dos
Bombeiros. É esse tipo, porque já que vão diminuir mesmo,
porque foi eles que diminuíram o nosso salário, se for diminuir
mesmo Deputado Maurão, dar sim para gente discutir...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não tem
outra saída.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Cleiton Roque, quem
sabe passar, remanejar esse recurso, deixar já carimbado para
que o Estado aplique na convocação para nossa Polícia Militar.

O Sr. Jesuíno Boabaid – Presidente, nós estamos no prazo
ainda de 27 segundos. Mas, dizer o seguinte, é teto. Acabou a
mamata de neguinho está ganhando duzentos mil reais, con-
cordo plenamente. Eu fico vendo o Deputado Hermínio falando
só da Casa e o Tribunal de Contas sobrando cinquenta e seis
milhões, tem outros Poderes sobrando milhões. A gente tem
que começar a falar de forma, atacando tudo Deputados, aqui
o orçamento aqui, a gente vai poder cortar orçamento de quem,
cortar de forma linear. Agora, a gente ficar fazendo esse dis-
curso contra nós; salário, eu não quero dizer que salário de
qualquer um é justo. Eu quero dizer, se é previsão X, você
deve receber X; corte deve ser para todos ‘de mamando a
caducando’, tem que acaba com essa história que só Deputado
que é o mau, que só vereador, político que é o mau da socie-

dade, que não é, que não é. Tem neguinho que recebe de
forma administrativa, passa por cima de fila de precatório e
ninguém fala nada aqui, eu não entendo porque que ninguém
fala nada aqui, por quê? Porque tem medo de ser preso? A
gente tem que acabar com isso, a gente tem que acabar de
ficar jogando nós mesmos contra a sociedade. Eles não estão
sendo contratados, é por questões da administração querer
ou não; o orçamento hoje que está na mão aqui que deve ser
discutido de forma profunda e eu não vejo aqui e aí Deputado
Laerte, Deputado Cleiton, é para ter uma Audiência Pública
com todos os Deputados para entender esse orçamento, para
gente debater e fazer as devidas emendas.Eu vou propor aqui,
ao invés de chamar só a PM, a gente tem que discutir com
todos os Deputados é uma Audiência Pública, a hora é agora,
a hora é agora que o orçamento é de todos os Poderes, esta
Casa tem o direito de reduzir, de aumentar e não é
inconstitucional....

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Os Poderes Deputado hoje,
leva um bilhão e trezentos milhões de reais dos cofres do Es-
tado, dos quais 90 milhões de reais é para pagamento de
precatório, mas, é um bilhão e duzentos e quarenta milhões
de reais, isso é dinheiro para dar e rasgar e tocar fogo.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Jesuíno, por mim a
gente propõe aqui, eu assino embaixo, vamos propor um pro-
jeto aqui para reduzir então de todos, todos os poderes, prin-
cipalmente aonde tem gordura, onde está sobrando. Agora eu
estou falando, Deputado Jesuíno, se tem juiz que recebe
cinquenta mil, duzentos mil, eles estão recebendo fora da lei,
a Constituição fala que o teto é trinta e três, é lógico, que não
tem, porque não tem, não tem punição para...Mas isso, quem
faz essa lei? É o Congresso Nacional lá. Mas aí, Deputado
Jesuíno, como eu lhe falei, se depender da gente, nós corta-
mos aqui na Assembleia se tem gordura e corta também o
Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, onde tiver; isso aí
não é problema. Para mim, o que a gente tem que fazer é
fazer a coisa correta, fazer a coisa justa e discutida. E a reu-
nião, Presidente, não é no plenário, é lá atrás, porque reunião
para discutir orçamento tem que ser lá atrás para discutir os
Deputados junto com os Secretários e também os trabalhado-
res, vai ser uma comissão dos trabalhadores que queiram par-
ticipar, também vão fazer parte para ouvir o que vai ser discu-
tido. Um abraço e bom dia a todos.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, Questão de Ordem,
eu gostaria de incluir na pauta o Projeto de Lei e solicitar ao
Deputado Jesuíno, vai ser feita a emenda, colocar na pauta o
projeto de lei 517 que o Deputado Jesuíno pediu vista e vence
hoje e o Deputado Jesuíno, nós já conversamos e ele autori-
zou, porque ainda está com o pedido de vista dele,  para se
colocar na pauta o Projeto de Lei 517/16 que nós sentamos
aqui num acordo e o Deputado Jesuíno vai colocar uma emen-
da no referido projeto a qual a orientação do Governo é para
acatar a emenda do Deputado Jesuíno.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente pela Ordem. Só registrar
aqui a presença do prefeito Hélio Mendes, lá do município de
Nova Brasilândia, prefeito eleito, agradecer pela presença ao
nosso amigo e desejar sucesso na sua gestão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado e
fica o registro. Então ficou fechado aqui, terça-feira, vamos
reunir o Secretário Emerson, o Secretário de Finanças; o Co-
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mandante da Polícia. A reunião vai ser aqui atrás, uma reunião
interna, porque se vir para o plenário, ela é muito longa, deba-
tida e demora mais para que a gente chegue a um consenso.
Os futuros servidores que estão na lista do concurso; nós va-
mos nos esforçar para que a gente possa ajudar para que
vocês possam ser chamados. A nossa parte nós vamos fazer
aqui tanto o Deputado Jesuíno, todos os Deputados da Casa,
Deputado Adelino, Deputada Lúcia, que propuseram para po-
der debater e discutir com o Governo; nós vamos nos esforçar,
e fazer a nossa parte para que possamos contemplar vocês
antes que venha qualquer impedimento desses projetos que
tramitam no Congresso que pode atrasar um pouco mais. En-
tão a nossa parte nós vamos fazer, vocês estão angustiados
esperando que sejam chamados e nós vamos nos esforçar.
Esse é o compromisso desta Casa, depois de terça-feira, desta
audiência, vocês terão a informação como foi e a gente pode
repassar a vocês. Obrigado pela presença.

Deputado Laerte, líder do Governo requereu a inclusão
do Projeto de Lei 517/16, nesta Sessão.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Justifica aí Presidente, eu quero
que o líder, porque é regimental...

O SR. LAERTE GOMES – Eu já falei.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O senhor já falou?

O SR. LAERTE GOMES – Eu já falei.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Justificou?

O SR. LAERTE GOMES – Inclusive, até a orientação do Gover-
no é que Vossa Excelência vai colocar uma emenda.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Mas eu quero ficar aqui, esse
projeto está passando, Presidente, é um acordo da bancada
do Governo, com emenda. Eu vou abrir mão da vista e vou
pedir as informações...

O SR. LAERTE GOMES – Já foi, Deputado Jesuíno, já foi falado
aí da inclusão, é que Vossa Excelência não estava no plenário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, uma Questão de Or-
dem. Registrar a presença do prefeito eleito do município de
Pimenteiras, o Olvino Donde nosso amigo e também a presen-
ça do Schmitt, que representa uma comissão de servidores do
DER, que estão em busca de melhorias tanto salariais quanto
de estruturas para os servidores do DER do Estado de Rondônia,
no qual nos colocamos à disposição. Obrigado também Schmitt
e toda equipe do DER.

O SR. ALEX REDANO – Presidente, só cumprimentar também
os nossos visitantes ilustres, o pessoal de Campo Novo, está
aqui a nossa vice-prefeita eleita, a Val, que era a nossa Secre-
tária do SEAS, acompanhada aí do vereador Nivaldo e o vere-
ador Ci da 10, reeleito em Campo Novo e também os Vereado-
res de Alto Paraíso, Toninho da Agricultura, o vereador Mola e
o nosso Vice-Prefeito de Alto Paraíso, sejam todos bem-vindos
a esta Casa de Leis. E como o deputado Luizinho falou a Co-
missão do DER que estão fazendo um trabalho brilhante aí e
lutando em prol da categoria do DER, o Gabriel, o Schmitt,
todos nossos amigos, sintam-se em casa.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente só reforçando
o que deputado Alex Redano colocou, a presença da nossa
amiga Val lá de Campo Novo, é a nossa Vice-Prefeita do Par-
tido dos Trabalhadores, está presente, assim como toda a
comissão lá de Alto Paraíso. Val seja bem-vinda; Toninho lá
de Alto Paraíso, assim como os outros vereadores e todo o
povo aqui presente. Pessoal do DER é uma reivindicação mui-
to justa deputado Laerte, que a gente precisa assim como a
questão da polícia também tratar com o Governo a readequação
do salário, a inclusão da pauta deles na pauta do Governo
para o próximo ano. Eles concordam, teve uma reunião em
Jaru muita grande onde ficou acordado que o Ezequiel Neiva,
iria junto conosco agendar uma reunião com o Governador
para a gente começar a tratar, deputado Luizinho estava lá, e
ficou de nós, a partir deste mês fazer essa reunião com o
Governador e estamos tentando essa agenda, a reivindicação
é justa e nos temos que adequar a pauta que eles estão pe-
dindo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
Secretário que proceda a leitura da matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer a Mesa Diretora que se-
jam convidados os senhores George Alessandro Gonçalves
Braga, Secretário de Estado do Planejamento, orçamento e
Gestão; Emerson Castro, Secretário Chefe da Casa Civil; o
Coronel Lioberto Ubirajara Caetano de Souza; Secretário de
Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, Coro-
nel Ênedy Dias de Araújo, Comandante da Polícia Militar, para
comparecer a esta Casa no dia 6 de dezembro de 2016, ás 16
horas, para discutir a questão da Segurança Pública e o orça-
mento do Estado para o ano de 2017.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são, em votação o Requerimento do deputado Hermínio Coe-
lho. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, só contrários se manifestem. Aprovado o
Requerimento.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 517/16
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 216. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação, para
atender despesas correntes com pessoal e encargos sociais,
juros e encargos da dívida, amortização da dívida e outras
despesas correntes.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O projeto
encontra-se sem parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sem parecer né? Ele deu o pare-
cer, mas eu pedi vistas.

O SR. LAERTE GOMES - Sr. Presidente o projeto está com
pedido de vistas, tem parecer.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Tem que
aprovar o parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Calma, eu estou dispensando as
vistas, mas eu quero quem for ser o relator coloque a emenda
que eu vou fazer a leitura da emenda aqui.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Marcelino Tenório para emitir o parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu vou mudar a ementa também,
tá?

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Projeto de Lei 517/16 de auto-
ria do poder Executivo/Mensagem 216. Que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação,
para atender despesas correntes com pessoal e encargos so-
ciais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e ou-
tras despesas correntes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente? O senhor está rela-
tando e quero que seja acrescentada uma emenda, a ementa
vai ficar da seguinte forma: autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar por anulação para atender des-
pesas correntes com pessoal, encargos sociais, juros e encar-
gos de dívidas, amortização de dívida. Aí coloca independente,
está falando aqui ‘independente da fonte de recurso’, vai ficar
‘respeitando as fontes de recurso’, é a ementa, a ementa. Ago-
ra eu vou fazer a leitura do art. 1º: ‘Fica o Poder Executivo
autorizado abrir crédito adicional suplementar por anulação,
respeitando as fontes de recursos para atender despesas cor-
rentes com pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dí-
vida, amortização da dívida, em conformidade com o disposto
no art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964’. Então é dessa forma que a ementa e o art.
1º deverá ficar.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – A emenda do Deputado Jesuíno
Boabaid está alterando a ementa e também o caput do art. 1º.
O nosso parecer é favorável acatando a emenda do Deputado
Jesuíno Boabaid pela aprovação do projeto pelas comissões
pertinentes, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação
o parecer favorável do Deputado Marcelino Tenório acatando
a emenda, os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer
com emenda.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 517/
16, com emenda. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai a
segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

 SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO – DEPU-
TADO LEBRÃO. Requer à Mesa nos termos do Parágrafo 1º, do
art. 199, do Regimento Interno, que seja dispensado o interstício
regimental para apreciação em segunda discussão e votação
do Projeto de Lei 517/16.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o requerimento do Deputado Lebrão. Os depu-

tados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrá-
rios se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Esgotadas as matérias,
senhor Presidente. Encerrada a Ordem do Dia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Passamos
ao Grande Expediente. Não há oradores inscritos. Comunica-
ções de Lideranças também não há oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão
extraordinária para em seguida a fim de apreciar em segunda
discussão e votação as matérias aprovadas nesta sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 04 minutos).

ATA DA 64ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 30 de novembro de 2016

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 11 horas e 06 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Aélcio da TV (PP), Airton Gurgacz
(PDT), Alex Redano(PRB), Cleiton Roque (PSB), Edson Martins
(PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Hermínio Coelho (PDT), 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),
Rosângela Donadon (PMDB) e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Adelino Follador (DEM), Dr. Neidson
(PMN), Glaucione (PMDB), Jean Oliveira (PMDB), Leo Moraes
(PTB), Ribamar Araújo (PR) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 64ª Sessão Extraordinária
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Solicito ao se-
nhor Secretário que proceda a leitura da ata da sessão extra-
ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Solicito a dispensa da lei-
tura da ata da sessão extraordinária anterior, senhor
Presidente.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está dis-
pensada a leitura da ata anterior e determino a sua publicação
no Diário da Assembleia Legislativa. Passamos a Ordem do
Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 130/16 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA. Altera dispositivos da Lei Complementar nº 117,
de 04 de novembro de 1994 e dá outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Projeto de
Lei Complementar 103/16, em segunda discussão e votação. O
painel está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - ausente
- Deputada Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputada Dr. Neidson - ausente
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputada Glaucione - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputada Lúcia Tereza - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só na Bença - ausente

Com 17 votos favoráveis, está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 517/16
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 216. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação, para
atender despesas correntes com pessoal e encargos sociais,
juros e encargos da dívida, amortização da dívida e outras des-
pesas correntes.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão o Projeto de Lei 517/16. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifes-
tem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria na
Ordem do Dia, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não há mais
matéria. Encerrada a Ordem do Dia.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar esta Sessão...

O SR. SAULO MOREIRA – Presidente, só registrar o meu
voto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Retificando
aqui o voto do Deputado Saulo Moreira. Votou favorável.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só a título de informação aos
senhores Deputados. O órgão acessório, Tribunal de Contas,
o órgão acessório que eu insisto em falar que é um órgão
acessório, ele está, Deputado Laerte, pegando, requisitando
mão de obra desta Casa, levando para o Tribunal de Contas e
montando uma estrutura de uma espécie de colégio, Escola
do Legislativo. E tem já um dispositivo que eles deverão cus-
tear, eles deverão dar condições para melhoria, capacitar es-
ses funcionários do próprio Tribunal de Contas. Então o se-
nhor como Presidente, converse com o Presidente do Tribunal
de Contas, para ele rever esta questão, tirar funcionário do
Legislativo, da Escola do Legislativo, que vem fazendo um óti-
mo serviço, prestando um ótimo serviço para a sociedade para
agora montar... Agora pronto, agora eles estão querendo le-
gislar, agora eles estão querendo... Eles estão querendo fazer
tudo. Já falei, o filho está ficando malcriado. Tem que tolher a
asinha deles. Eu vou rever isso aí. Eu vou pedir informações
que funcionários são esses que estão sendo levados para o
Tribunal de Contas, para ele querer ele montar uma estrutura
agora igual, daqui a pouco do Legislativo. Eu peço ao advoga-
do do Tribunal de Contas, que agora também vai ser líder do
TSE, que leve essa informação lá para eles, para a gente não
ter mais uma discussão acalorada por conta dessas questões
agora do Tribunal de Contas, levar funcionário da Casa para
montar agora uma Escola. Só falta isso, já está querendo ser
tudo, Judiciário, Legislativo, querendo. Era só isso que eu que-
ria falar.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, já que o nobre
colega, Deputado Lebrão, citou, eu sou Deputado, Deputado
Jesuíno, eu sou parlamentar como Vossa Excelência, não fiz
direito, nem tenho a carteirinha da OAB, como Vossa Excelên-
cia insinuou, mas eu queria dizer para Vossa Excelência, pri-
meiro que o Tribunal de Contas não pode vir aqui e pegar
funcionário. Ele pode solicitar ao Presidente, se o Presidente
da Casa ceder, aí tudo bem. Se o Presidente da Casa entender
que não vai ceder, eles não podem pegar os servidores daqui.
Segundo, o Tribunal de Contas tem um trabalho já, Deputado
Jesuíno, da Escola, de formação de técnicos há muitos anos.
Inclusive, sendo muito importante para formar os nossos téc-
nicos das Prefeituras do interior. Nós temos que respeitar o
trabalho pedagógico que o Tribunal de Contas faz. A Escola de
Contas do Tribunal de Contas tem ajudado muito na formação
de técnicos das Prefeituras dos municípios de Rondônia. E gra-
ças a Deus eles fazem isso, porque senão o número de contas
reprovadas, de tomadas de contas, seria muito maior, Presi-
dente Maurão, porque os municípios, na sua maioria, não têm
condições de pagar curso e qualificar os seus servidores. En-
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tão a gente tem que colocar isso, respeito o Deputado Jesuíno
em sua opinião quanto ao Tribunal de Contas, mas por conhe-
cimento aqui, como eu fui Prefeito, o Deputado Maurão foi
prefeito, o Deputado Edson foi, aqui muitos, o Deputado Lebrão
tem essa convivência, sabem da importância do Tribunal na
questão da qualificação dos nossos servidores com a Escola
de Contas que o Tribunal de Contas faz esse trabalha há mui-
tos e muitos anos, esse trabalho pedagógico, esse trabalho de
capacitação, de formação dos técnicos dos nossos municípios.
Só para deixar registrado isso, Presidente, porque a gente tem
que reconhecer também o trabalho, o mérito. Agora, se a
Assembleia Legislativa quiser montar uma estrutura dentro da
Assembleia para fazer essa capacitação aos servidores muni-
cipais, dentro da Escola do Legislativo, é importante, porque
não faz. O que a Escola do Legislativo faz, me desculpa, é
curso de Oratória, curso de Secretária, é curso disso. Porque
capacita as pessoas, logicamente, os cidadãos rondonienses.
Mas o trabalho de qualificação técnico em gestão pública, quem
o faz é a Escola de Contas do Tribunal de Contas. Mas fica aí
uma dica, Presidente, para, de repente, no entendimento, se
criar uma estrutura aqui dentro da Assembleia, mas tem que
ser uma estrutura dentro da Escola do Legislativo para se fa-
zer essa qualificação dos técnicos das prefeituras dos municí-
pios porque é necessário. É necessário porque infelizmente os
nossos municípios têm dificuldade de pagar para fazer essa
qualificação.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – É verdade.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, como citou o meu
nome aqui, eu tenho o direito de resposta. Eu quero dizer que
eu não estou...

O SR. LAERTE GOMES – Mas com respeito a Vossa Excelên-
cia, eu tenho...

O SR. JESUÍNO BOABAID – O senhor, eu quero dizer o se-
guinte, no início da minha fala, eu quero saber se está sendo
deferida a transferência ou remanejamento de funcionários
desta Casa para o Tribunal de Contas. Lógico, todos sabemos
que é o Presidente que defere ou não. Mas sabemos que o
senhor Presidente do Tribunal de Contas tem prestígio, foi desta
Casa. E não vai ficar numa situação desconfortável para o Pre-
sidente falar ‘não’ também. Então, Presidente, eu sou total-
mente contrário, Deputado também membro desta Casa, que
seja indeferido funcionário para o Tribunal de Contas. E por
que é que eu digo isso? Vamos montar de forma conjunta,
porque o órgão acessório está lá na nossa Carta ainda, na
nossa Constituição Estadual, é ele sim que deve primeiro, ele
deve lá orientar. Mas o que ocorre hoje é punir, é ficar 15 anos
com contas de Governador, com contas de pessoas que tive-
ram que manusearam o dinheiro público e passou 15 anos, aí
eles vêm, dão a sua decisão ferrando a vida do cidadão se eles
assim quiserem. Nós temos que fazer uma lei, aplicar uma lei
que tem que ser julgado em 05 anos. Se eles não julgarem,
vai ter que vir para a Assembleia e aí sim nós iremos ter que
chamá-los para essa conta ser sanada. Por que, Presidente,
Vossa Excelência, assim como nós, podemos lá, quando esti-
vermos afastados, porque aqui é um poder transitório, ter pro-

blemas, passar por problemas em ser chamados ou ter qual-
quer situação que eles quiserem punir alguém, porque eu não
confio, eu não confio; querer passar 10 anos para punir o se-
nhor, Deputado, deixar inelegível ou algo assim. Então é isso
que nós temos que discutir. É dessa forma que nós temos que
debater. Era somente essa posição. Cada um no seu quadra-
do. Eles têm o seu papel constitucional e nós temos os nossos.
Agora, eu não fui Prefeito, eu não fui Governador, eu estou
sendo Deputado. Agora, o que eu fico vendo, assistindo aqui, é
uma defesa, às vezes, tirando o nosso, as nossas garantias
constitucionais e dando para outro. É por isso que esta Casa
passa por um problema institucional, às vezes. Então, Deputa-
do, tenho muito respeito, o senhor sabe disso. Tenho o senhor
como amigo, a gente não precisa estar se digladiando por uma
situação dessas. É somente que eu quis comentar essa leva de
funcionários sendo conduzidos para o Tribunal de contas. Só
isso.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Hermínio, Deputado Jesuíno, eu acho importante, o Deputado
Laerte colocou muito bem aqui a questão do trabalho pedagó-
gico que o Tribunal de Contas está fazendo, orientando os Pre-
feitos, orientando os Vereadores eleitos. Por que uma grande
maioria é eleita pela primeira vez, não conhece o trâmite, a
tramitação do processo público e aí ele erra e depois o Tribu-
nal de Contas vai ferrar mesmo. Então é preciso que o prefeito
que assumir como gestor, ele não tem a obrigação de saber
tudo, mas ele tem que ter boa assessoria, ele tem que ter
bons assessores para que ele não erre e é importante esse
trabalho que o Tribunal de Contas está fazendo, que é um
trabalho pedagógico, orientando, é por isso que a Assembleia
fez uma parceria para ajudar os prefeitos, ajudar os vereado-
res, ajudar os secretários, preparar a equipe dos prefeitos
para que eles possam fazer uma boa gestão. Nós estamos
num momento de crise, num momento que o País passa por
dificuldade e as prefeituras passam por maiores dificuldades,
estão piores do que a situação dos Estados. A grande maioria
das prefeituras estão com muitas dificuldades orçamentárias
e senão tivermos a orientação do Tribunal de Contas, a nossa
orientação, os Deputados orientando os prefeitos, principal-
mente com nomeação, prefeito que ganha eleição e aí depois
faz compromisso com os cabos eleitorais de nomear e aí de-
pois não tem recurso para funcionar a máquina e aí o que
acontece? Vai ter problema. Então, Deputado Jesuíno, essa
parceria, acho que foi importante, principalmente na abertura
das contas dos prefeitos em preparar e orientar os prefeitos,
vereadores e presidentes de Câmara, todos os gestores como
tem que fazer, o que está dando certo, o que não está, e, o
Tribunal de Contas tem todas essas informações, isso é muito
importante, porque eles orientam primeiro para depois julgar.
Então é importante, e é importante que o prefeito, eu vou dá o
exemplo do prefeito Jesualdo. O prefeito Jesualdo era deputa-
do, ele, dificilmente uma vez que ele não venha a Porto Velho
que ele não visite o Tribunal de Contas, ele não tem timidez de
perguntar, porque é melhor, se você não sabe, procurar saber
e nós temos vereadores, por exemplo, aqui de Itapuã, que
está com oito sessões que ele não vai na Sessão, está sendo
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cassado, eu fiquei sabendo essa semana, está tão enrolado
com o processo, processo de diária, pegou a diária e não com-
provou. Acha que é só ir lá pegar a diária e depois não com-
provar. Então, gente, é uma coisa tão simples, tão simples,
depois a pessoa não tem mais nada, sai do mandato, que ve-
reador não sobra nada mesmo, porque o salário dele não dá
nem para ele fazer a política dele, mas aí, Deputado Lebrão, se
ele não está orientado, se ele não sabe o que está fazendo, se
ele não tem uma boa assessoria, se a Câmara não tem uma
boa assessoria, o que vai acontecer? Vai terminar o mandato,
ele vai ter que devolver e não vai ter, aí vai para a cadeia.
Então é importante trabalhar com o dinheiro público tem que
saber trabalhar com ele, não é chegando, pegando, porque é
um direito de ter a diária e não presta conta. Tem que ser
prestado conta. Portanto, esse trabalho do Tribunal de Contas
é louvável e esta Casa acatou com todo apoio, eu tenho certe-
za que vai ajudar todos os prefeitos que precisam do apoio.

O SR. LAZINHO DO FETAGRO – Sr. Presidente, só parabeni-
zar, eu acho que é um trabalho importante que ajuda o gestor
público a mexer com a coisa pública, então em suma é um ato
muito importante. Mas gostaria aqui também, antes de Vossa
Excelência encerrar a Sessão, agradecer a presença do Mar-
cos Martins, vice-prefeito lá de Cabixi, lá no final do nosso Es-
tado. Obrigado pela presença Marcos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Registrada
a presença do vice-prefeito Marquinhos, e vereadores que es-
tão neste plenário

E nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 06 de dezembro, no horário regimental.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 23 minutos)

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 449/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 12 a 16/12/2016, ao
servidor relacionado, que irá participar de treinamento
objetivando aperfeiçoar técnicas, no setor do telejornalismo,
para a futura instalação da TV Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia, na Câmara Federal, na cidade de Brasília - DF,
conforme Processo nº. 00017424/2016-50.

Matricula: 200161388
Nome: Fabio José Vieira Morais
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 12 de Dezembro de 2016.

MAURÃO DE CARVALHO  ARILDO LOPES DA SILVA
    Presidente     Secretário Geral

ATO Nº. 019/2016-SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuições que lhe con-
ferem o artigo 178, II, da Lei Complementar nº 68/92 e, CON-
SIDERANDO, o que restou apurado pela Corregedoria Admi-
nistrativa através do Processo Administrativo Disciplinar
n°003/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Aplicar, com fundamento no artigo 166, I, da Lei
Complementar nº 68/92, a penalidade de repreensão ao
servidor, MÁRIO SÉRGIO MARTINS DE LIMA, Auxiliar Admi-
nistrativo, Matrícula nº 100000282, pertencente ao quadro de
Pessoal Estatutário da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, por infringir o disposto nos Artigos 154, incisos II,
IV e X, c/c Artigo 167, inciso III, com agravante do Art. 176,
inciso V, Alínea D, todos da Lei Complementar nº 68/92.

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

Porto Velho, 09 de dezembro de 2016.

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº 1752/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, no uso das atribuições que lhe conferem
o artigo 178, I, da Lei Complementar nº 68/92 e,
CONSIDERANDO, o que restou apurado pela Corregedoria
Administrativa através do Processo Administrativo
Disciplinar nº 001/2014.

R E S O L V E:

Art. 1º - Manter o Ato nº 1200/2009/DRH/MD/ALE, de 19 de
maio de 2009, publicado no Diário Oficial da ALE/RO Nº 47, de
08.06.2009, que aplicou, com fundamento no artigo 166, inciso
III, da Lei complementar n° 68/92, a penalidade de DEMISSÃO
à servidora ROSANA APARECIDA GEROLA, cadastro n.º 539-
0, Ocupante do Cargo de Auxiliar Legislativo, referencia 11,
Carreira A – Ocupações de Serviços de Apoio Administrativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, julgando improcedente o
pedido de revisão.

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

Porto Velho, 09 de dezembro de 2016.

Maurão de Carvalho
Presidente
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