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SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REVOGAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA – ALE/RO, através da Comissão Especial de
Publicidade – CEL, designada pelo ATO Nº 0054/2012-SRH/
MD/ALE, publicado no D.O.A. nº 012, de 12 de junho de 2012,
comunica aos interessados, em especial, aos profissionais que
se inscreveram no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012/
ALE/RO, decorrente do Processo Administrativo nº 00583/
2012/ALE/RO, que o referido edital em todos os seus termos,
bem como os atos dele decorrentes foram REVOGADOS,
conforme decisão circunstanciada inserta no processo, ficando
desde já os autos disponibilizados para vistas e manifestação
nos termos do Art. 109, Inciso I, alínea “c” da Lei Federal nº
8.666/93.

Porto Velho (RO), 16 de agosto de 2012.

LEME BENTO LEMES
Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL/ALE/RO

ATO Nº 0054/2012-SRH/MD/ALE

SUPERINTENDÊNCIA DE RH

ATO N°0913/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011,

R E S O L V E:

Conceder 14 (quatorze) diárias no período de 19/08 a 01/09/
2012, ao servidor JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, cadastro nº
200126286, Assessor Técnico, lotado na Policia Legislativa, para
deslocar-se a Costa Marques, São Domingos, São Francisco
do Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé - RO, para
prestar serviço a esta Casa de Leis, conforme Processo nº.
01063/2012

Porto Velho, 17 de agosto de 2012.

      José Hermínio Coelho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                  Secretário Geral

ATO N°0914/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011,

R E S O L V E:

Conceder 14 (quatorze) diárias no período de 19/08 a 01/09/
2012, ao servidor FRANK MENEZES DA SILVA, cadastro nº
200154161, Cargo de Assistente Parlamentar, lotado no Gabinete
da Presidência, para deslocar-se a Costa Marques, São
Domingos, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e São Miguel
do Guaporé - RO, para prestar serviço a esta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 01062/2012

Porto Velho, 17 de agosto de 2012.

      José Hermínio Coelho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                  Secretário Geral
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ATO N°0886/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do
Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21 de março de 2011,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 22 a 25/08/2012 aos servidores relacionados, para deslocarem-se a Ariquemes,
Cacoal, Ministro Andreazza e Curumbiara - RO, a serviço desta Casa de Leis, conforme Processo n° 01058/2012.

Cad. Nome Cargo Lotação

200154758 Rodrigo Assis Silva Assessor Técnico Com. De Transpt.
200153059 Ricardo Valério Francisco Assistente Técnico Com. De Transpt.
200153046 Radamede Ramos de Lima Assistente Técnico Gab. Dep. Valdivino

Porto Velho, 16 de agosto de 2012.

      José Hermínio Coelho      Arildo Lopes da Silva
                                                                 Presidente                 Secretário Geral

ATO N°0911/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do
Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21 de março de 2011,

R E S O L V E:

Conceder diárias, aos servidores relacionados , para deslocarem-se ao Distrito de Extrema – RO, para prestarem serviço a esta
Casa de Leis, conforme Processo n° 01065/2012.

Cad. Nome Cargo Lotação Qunt. Período

 00003294 Mirin Luiz de Brito Aux.  Administrativo Depto. Informática 20 19/08 – 07/09
100010108 Marcus A.  L. do Nascimento Assist. Téc. Legislativo Depto. Informática 07 26/08 – 01/09
200154367 Lucelia Inacio dos Santos Asses. Técnico Esc. Legislativo 07 26/08 – 01/09
200153400 Maísa Soares de Oliveira Diretora Geral Esc. Legislativo 07 26/08 – 01/09
200153738 Valderez Silva Souza Assistente Técnico Esc. Legislativo 07 26/08 – 01/09
200152665 Josias Saldana Peres Assessor Parlamentar Gab. Dep. Epifania 07 26/08 – 01/09

Porto Velho 17 de agosto de 2012.

      José Hermínio Coelho      Arildo Lopes da Silva
                                                                 Presidente                 Secretário Geral

ATO N°0912/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do
Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21 de março de 2011,

R E S O L V E:

Conceder diárias, aos servidores relacionados, para deslocarem-se a Cacoal – RO, para prestarem serviço a esta Casa de Leis,
conforme Processo n° 01064/2012.

Cad. Nome Cargo Lotação Qunt. Período

100007056 Renné André Valente Lobo Assist. Téc. Legislativo Esc. Legislativo 07 19 a 25/08/12
100010108 Marcus A.  L. do Nascimento Assist. Téc. Legislativo Depto. Informática 07 19 a 25/08/12
200154531 Lindaci Soares de Carvalho Diretora Pedagógica Esc. Legislativo 07 19 a 25/08/12
200153400 Maísa Soares de Oliveira Diretora Geral Esc. Legislativo 02 24 a 25/08/12
200153738 Valderez Silva Souza Assistente Técnico Esc. Legislativo 02 24 a 25/08/12
200152665 Josias Saldana Peres Assessor Parlamentar Gab. Dep. Epifania 04 19 a 20/08/12

Porto Velho 17 de agosto de 2012.

      José Hermínio Coelho      Arildo Lopes da Silva
                                                                 Presidente                 Secretário Geral
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ATO N°0915/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do
Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21 de março de 2011;

R E S O L V E:

Conceder 13 (treze) diárias no período de 19 a 31/08/2012, aos servidores relacionados, para deslocarem-se a Costa Marques,
São Domingos, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé - RO, a serviço desta Casa de Leis, conforme
Processo n° 01066/2012.

Cad. Nome Cargo Lotação

200153024 Rosemeire I.  Batista Gonçalves Diretora Escola do Legislativo
100002006 Emerson Lima Santos Assist. Téc. Legislativo Escola do Legislativo
200154854 Cristiane Chaves de Melo Pires Coord. Prog. Pedagógico Escola do Legislativo

Porto Velho, 17 de agosto de 2012.

      José Hermínio Coelho      Arildo Lopes da Silva
                                                                 Presidente                 Secretário Geral

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA LEGISLAARIA LEGISLAARIA LEGISLAARIA LEGISLAARIA LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

ATA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA
Em 21 de agosto de 2012

Presidência dos Srs.
Hermínio Coelho - Presidente

Jesualdo Pires - Deputado

Secretariados pela Sra.
Glaucione – 2ª Secretária

(Às 15 horas e 11 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT),
Euclides Maciel (PSDB), Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC),
Hermínio Coelho (PSD), Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira
(PSDB), Jesualdo Pires (PSB), Kaká Mendonça (PTB), Lorival
(PMN), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão
de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo
Moreira (PDT) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Lebrão (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Marcos Donadon (PMDB) e Valdivino Tucura (PRP).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 48ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
da 8ª Legislatura.

Solicito à nossa Secretária que proceda à leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária), procede à leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a
por aprovada.

Solicito à senhora Secretária que proceda à leitura do
expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – Mensagem nº 184/
12 – Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei
Complementar que “Cria o Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos, estabelece normas de composição,
competência, funcionamento e dá outras providências”.

– Mensagem nº 185/12 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que Dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação
Básica do Estado de Rondônia e dá outras providências.

– Mensagem nº 186/12 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar até o montante de R$ 10.000.000,00
em favor da unidade orçamentária: Fundo Estadual de Saúde
–FES.

– Mensagem nº 187/12 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional por Excesso de Arrecadação até o montante de R$
11.417.227,20 em favor da Unidade Orçamentária Fundo
Estadual de Saúde – FES”.

– Mensagem nº 188/12 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de lei que “Fixa o quantitativo do Quadro de Pessoal
para o cargo de Agente em Atividades Administrativas, no
âmbito da Secretaria de Estado de Finanças”.

– Ofício nº 475/2012 – Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, comunicando o deferimento da liminar da suspensão
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provisória do Decreto Legislativo nº 440/2012, com o
restabelecimento dos efeitos do Decreto nº 16.896/2012, até o
julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade.

– Ofício nº 2477/GAB/CC – Gabinete da Casa Civil, encaminhando
cópia do parecer nº 3183/PCDS/PGE/12, da Procuradoria Geral
do Estado de Rondônia sobre o Edital 034/DGRH/SEAD que trata
do Concurso Público para provimento de vagas dos cargos de
Agente Penitenciário e de Sócio Educador do Quadro
Permanente de Pessoal Civil do Governo de Rondônia.

– Ofício nº 605/GAF/PGE – Procuradoria Geral do Estado,
encaminhando cópia do DOE nº 2013 de 12.07.2012 e 2003 de
28.06.2012, de exoneração dos detentores de cargo em
comissão.

– Ofício nº 146/PGE/ASSESGAB/2012 – Procuradoria Geral do
Estado, solicitando informações acerca da existência de
legislação que trate sobre a isenção de taxa judiciária em favor
de outros entes públicos estaduais, conforme requerido no Ofício
PGE/PG nº
  11.

– Ofício nº 999/2012/PLENO – Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, encaminhando Decisão nº 178/2012, objeto do
Processo nº 2163/2011, que trata da Gestão Fiscal do Poder
Executivo – exercício 2011.

– Ofício Circular nº 42/2012 – Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, comunicaando a transferência de
recursos ao Fundo Estadual de Assistência Social.

– Ofício nº 1018/12 – Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN, informando que promoveu o primeiro aditamento do
Convênio 004/2011 com a Prefeitura Municipal de Cerejeiras,
pertinente ao Processo Administrativo 8900/2011.

– Ofício nº 4.937/2012 – Supremo Tribunal Federal, requisitando
informações, com urgência e prioridade, referente aos artigos
29, inciso XIII e XVI, e 67 da Constituição do Estado.

– Ofício nº 474/2012 – Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, informando o julgamento ao pedido de
inconstitucionalidade formal à Lei Ordinária nº 2.439/2011.

– Ofício nº 2778/2012 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
informando a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato de
Repasse nº 0001/2007/MP/CAIXA.

– Ofício nº 033/2012 – Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais do Município de Porto Velho - STTR,
encaminhando propostas do Grito da Terra realizada no dia 04
e 05 de julho de 2012, para a mudança da Terceira Aproximação
do Zoneamento Sócio Econômico e Ecológico e Ambiental do
Estado de Rondônia.

– Ofícios de 504 a 507/2012; 509 a 511/2012 - COTEL, em
resposta às Indicações Parlamentares.

– Ofício nº 2750/2011 – CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, notificando
o crédito de recursos financeiros, sob  bloqueio, em 27/07/
2012, no valor de R$ 112.144,50.

– Ofício nº 2828/2012 - CAIXA ECONÕMICA FEDERAL,
notificando o crédito de recursos financeiros, sob  bloqueio,
em 31/07/2012, no valor de R$ 2.993.228,12 contrato firmado
com o Estado de Rondônia em 01/11/2007, sob a gestão do
Ministério das Cidades, que tem por objeto ampliação do
sistema de abastecimento de água do Município de Porto Velho.

– Ofício S/Nº do Senhor Manuel João Madeira Coelho,
encaminhando cópias de denuncias feitas junto ao Ministério
Público sobre o Cemitério Antigo de Santo Antônio e sobre o
Centro de Documentação do Estado.

– Comunicados nºs 71328 a 71367; 71381 à 71438; 71456 a
71570; 77055 a 77073; 79277 a 79284 e 83008 a 83055 –
Ministério da Educação, informando sobre liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional0 de Desenvolvimento da Educação.

(Ás 15 horas e 45 minutos o senhor Hermínio Coelho
passa a presidência ao senhor Jesualdo Pires).

O SR. JESUALDO PIRES (Presidente) – Obrigado, senhora
Secretária.

Senhores e senhoras Deputados, quero registrar a
presença de todos os servidores do Estado de Rondônia,
registrar a presença da senhora Eloisa Helena Bertoletti,
Prefeita do município de Primavera de Rondônia, senhor
Prefeito Charles Luiz, Prefeito Municipal de Vale do Paraíso;
senhor Dedé de Melo, ex-deputado estadual desta Casa de
leis; Dr. Fábio Roberto de Oliveira, Defensor Público do Estado
de Rondônia; senhor Manoel Rodrigues da Silva, Presidente
do SINTERO, seja bem-vindo Manoelzinho; Dr. Sérgio Muniz,
Defensor Público do Estado de Rondônia; senhor Procurador
do Estado Renério de Castro Júnior, representando o Secretário
de Estado da Educação; e Dr. Leonardo Werneck, Defensor
Público do Estado de Rondônia.

Passemos as Breves Comunicações. Com a palavra, pelo
prazo de cinco minutos, sem aparte, o ilustre Deputado Neodi
Carlos.

O SR. NEODI – Senhor Presidente, senhores Deputados,
senhoras Deputadas, público aqui presente, imprensa,
senhores e senhoras.

Eu uso a tribuna desta Casa nesta tarde para fazer um
alerta, senhor Presidente, ao nosso Governador do Estado
Confúcio Moura. Todos nós conhecemos o Governador Confúcio
Moura, homem bem intencionado, mas infelizmente o nosso
Governador está mal assessorado, praticamente todos os
projetos, Deputado Ribamar, que estão vindo para esta Casa
aqui em matérias orçamentárias estão vindo com erros
gravíssimos, nós estamos cansados de aprovar projetos aqui,
tem vez que aprovamos dois projetos num dia que ele tira
dinheiro da Secretaria e no mesmo dia ele coloca dinheiro
naquela Secretaria de volta, é inadmissível que isso esteja
acontecendo.

Na verdade, o planejamento do Estado de Rondônia não
está funcionando, isso nos preocupa porque pode colocar a
governabilidade em risco. Então, estou fazendo este alerta ao
Governo, nosso líder, e aqui vou dar de exemplo uma matéria
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que aportou nesta Casa no dia 21 de abril sob a Mensagem nº
080, ela pede aqui um remanejamento para a SEJUS no valor
de três milhões de reais por excesso de arrecadação e já dia
05 de junho aportou nesta Casa uma outra matéria tirando
quatro milhões novecentos e sessenta mil da SEJUS. Não condiz
com a realidade, como que num momento manda para cá
pedindo dinheiro, dizendo que a SEJUS está precisando, dali
um pouco já não precisa mais, está tirando dinheiro da SEJUS
e colocando em outra Secretaria. Então, realmente, o Estado
hoje está passando por essa dificuldade, não tem planejamento,
as coisas realmente estão acontecendo de uma forma bastante
preocupante. E eu fui o relator do orçamento de 2012, Deputado
Jesualdo Pires, e V.Exª é testemunha que nós alertamos o
Governo, alertamos o Secretário de Planejamento por conta
dos equívocos, Deputado Ribamar, Secretarias que tinham
orçamento de onze milhões e passaram para cento e vinte,
Secretarias que tinham orçamento de três, quatro milhões e
passaram para treze, quatorze milhões, isso é um verdadeiro
absurdo. E que realmente os Secretários fizeram o que
quiseram, estão gastando dinheiro muitas vezes sem ter um
controle. E o alerta que faço aqui, e aqui nós temos vários
servidores públicos do Estado aqui presentes, é muito grave
essa situação, se não resolver, se não estancar isso
imediatamente, porque amanhã ou depois pode estar atrasando
o salário dos senhores e das senhoras e nós não queremos
isso, nós não queremos isso. Nós, Deputados, temos que ter a
responsabilidade, a dignidade de poder usar a tribuna desta
Casa, de usar nosso mandato de Deputado, Deputado Jesualdo
Pires, para que a gente possa coibir esses erros que estão
acontecendo. Eu tenho certeza que muitas vezes estão
chegando as informações para o Governador de forma
equivocada, porque não pode, está aqui, a semana passada
nós aprovamos um projeto dessa forma, tirando dinheiro de
uma Secretaria e no mesmo dia outro projeto devolvendo
dinheiro para essa Secretaria, isso é falta de planejamento,
isso é vergonhoso, isso não pode acontecer.

E na semana passada eu fiz uma emenda aditiva num
projeto aqui, que era de nove milhões, trezentos e sessenta e
sete mil, e nós suprimimos oito milhões. Pasmem os senhores,
era dinheiro do repasse constitucional dos municípios, dinheiro
de repasse constitucional dos municípios, então realmente o
Secretário de Planejamento está perdido, ele precisa melhorar
seu conhecimento, precisa se assessorar melhor, conhecer
realmente o que é o orçamento, que tenho certeza que eu
acho que ele não conhece, porque se ele conhecesse não
estaria cometendo esses equívocos aqui. Um projeto colocando
dinheiro para a SEJUS e no outro projeto colocando três milhões
por excesso de arrecadação e tirando quatro milhões novecentos
e oitenta, inclusive do dinheiro que está destinado para compra
de alimentação para os presos. Então, realmente isso aqui é
um absurdo, nós não podemos permitir que projetos iguais a
esse sejam aprovados nesta Casa, senhor Presidente.

 Então, são essas as minhas palavras, deixo aqui a minha
preocupação e um alerta: Governador, mais uma vez
Governador, já lhe disse isso duas vezes pessoalmente, pegue
as rédeas do seu Governo antes que seja tarde demais, dê
uma verificada, dê uma olhada no que está acontecendo em
algumas Secretarias.

Muito obrigado.

O SR. JESUALDO PIRES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Neodi.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Questão de Ordem, senhor Presidente.

O SR. JESUALDO PIRES (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Senhor Presidente, como disse muito
bem o Deputado Neodi, nós somos tidos pelo Governo como
um Deputado truculento, um  Deputado que às vezes quer barrar
algum projeto aqui nesta Casa, mas de forma de interpretação,
Deputado Neodi, muitas vezes eu vim  a esta tribuna e pedi
para que não votassem alguns projetos pelo erro do
Planejamento. Na última vez que estive lá na Secretaria de
Planejamento, para enriquecer o seu discurso, o Secretário,
Deputado Jesualdo, ele não tem noção do que é planejamento,
ele não tem noção do que é planejar o Estado de Rondônia e
está ai o resultado hoje. Nós tivemos a reunião aqui sexta-
feira, V.Exª não estava aqui, juntamente com o Chefe da Casa
Civil e dois auditores aqui do Estado de Rondônia. Foi
protocolado um documento em todos os Poderes dizendo que
há preocupação muito grande de não ter dinheiro para pagar
a folha. Agora, não dá para entender, Deputado, se o Governo
manda para esta Casa projetos para abrir crédito adicional
por excesso de arrecadação, pela ordem de estar com superávit
o Estado, agora onde está sangria? Onde está indo esse
dinheiro? Então aqui eu gostaria de conclamar a Assembleia
Legislativa para não ficar omissa a essas suplementações, a
essas situações que estão decorrendo hoje aqui no Estado,
porque o Estado, ele é maior que o Governo, o Estado é maior
que a Assembleia, o Estado é maior que todos os poderes,
porque quem vai sofrer é o funcionário público que depende
do salário e depende da economia deste Estado.

Entã,o eu quero aqui deixar registrado que vai acontecer,
não vai demorar sessenta dias, não vai ter financeiro para
tocar este Estado, e a preocupação nós temos que ter, Deputado
Neodi, aqui, como bem Vossa Excelência colocou, esta
Assembleia jamais foi omissa, jamais deixou de ajudar o
Governo do Estado de Rondônia, e hoje está acontecendo o
que está aí, a falta de dinheiro e a preocupação, a preocupação
já hoje da Casa Civil e está faltando dinheiro, Deputado
Jesualdo, para se pagar folha, tanto é que já usou dos cento e
dez milhões que tem na fundação, sessenta e quatro milhões
foram usados para pagar a folha do mês passado.

Tenho dito. Muito obrigado Deputado.

O SR. NEODI – Só para esclarecer aqui, senhor Presidente,
aqui para deixar claro, se alguém de vocês tiver alguma dúvida
aqui no PL 465 está colocando os três milhões para a SEJUS,
no PL 567 está tirando quatro milhões novecentos e sessenta
mil reais da SEJUS, que é dinheiro para comprar alimentos
para os presos. Então está aqui, se alguém tiver dúvidas com
certeza deve estar no site da Assembleia já, porque já foi
registrado aqui na Casa para qualquer um tirar dúvida daquilo
que estou falando.

 Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. JESUALDO PIRES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Neodi. Encerrada as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.
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 Com a palavra, pelo prazo de até vinte minutos, com
aparte, o ilustre Deputado Hermínio Coelho.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Senhor Presidente, meu
companheiro Jesualdo, queria cumprimentar aqui todos os
Deputados e minhas companheiras Deputadas, cumprimentar
os servidores da Casa, a imprensa e todos os servidores, em
especial os servidores da Educação que estão presentes aqui
na nossa Casa, e queria aqui cumprimentar o nosso vereador
José Wildes, Manoelzinho, Presidente do SINTERO; Nereu, a
Claudir, em nome deles cumprimentar todos os servidores da
Educação.

Eu vim hoje à tribuna porque está se criando neste Estado
um clima de instabilidade muito grande e é bom, Deputado
Jesualdo, a gente deixar claro algumas coisas aqui. A Assembleia
Legislativa, sempre as coisas, muitas coisas erradas neste
Estado sempre se tenta jogar nas costas da Assembleia. Mas
eu queria deixar, é bom a gente deixar claro e neste momento
aqui, aproveitar a presença de muitos trabalhadores,
principalmente da Educação, e outras pessoas do nosso Estado
que estão aqui participando da nossa Sessão, e também eu
queria pedir a atenção dos nossos colegas Deputados, o
seguinte: principalmente, eu vou falar principalmente depois
que a gente assumiu a Presidência da Assembleia, de 18 de
novembro do ano passado até hoje. Todos os projetos que
vieram do Executivo para esta Casa, inclusive projetos até
polêmicos, como, por exemplo, um de quinhentos milhões de
reais de financiamento, de empréstimo do BNDES, esta Casa
aprovou. As OS, até as OS esta Casa aprovou. Nunca esta
Assembleia Legislativa autorizou tanto remanejamento para o
Executivo como foi nesses últimos dez meses. E deixar claro
aqui um desafio, deixar claro aqui o seguinte: sem nenhuma
barganha, Deputado Jesualdo, eu quero que o Governo de
Rondônia, o Governo do Dr. Confúcio Moura, venha de qualquer
lugar deste Estado e diga que do dia 18 de novembro para cá,
se algum dia um Deputado aqui barganhou um cargo de gari
neste Governo para votar alguma coisa em favor do Governo, e
nós votamos tudo para o Governo, para ajudar o Governo, sem
barganha, sem conchavo e sem politicagem, aprovamos tudo.

E agora, para nossa surpresa, o Governo está espalhando
no Estado inteiro que o Estado de Rondônia está passando por
dificuldades, que o nosso Estado pode até chegar ao ponto de
atrasar a folha de pagamento, é bom nós, Deputados, deixarmos
claro, porque daqui a pouco, que nem hoje mesmo teve um
Secretário importante do Governo chamado Giovan, que é o
Secretário de Saúde, esteve aqui nesta Casa, e teve a cara de
pau de falar lá na presidência, falou para mim e para alguns
Deputados que estavam presentes que a Assembleia e os outros
poderes eram responsáveis pela situação que o Estado está
passando, Deputado Jesualdo, dizendo que é porque aumentou
o repasse da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público.

 Para deixar claro, primeiro, aumentou a nossa parte na
fatia do orçamento do Estado exatamente porque aumentou o
do Estado, é automático, não tem diferença nenhuma dos outros
anos; aumentou o nosso repasse porque aumentou a
arrecadação do Estado. E outra coisa, Deputado Neodi, também
que é bom deixar claro aqui, Deputado Neodi, que não tem
redução de receita, tudo que foi previsto, que foi uma faixa aí

de seis bilhões, o Estado até junho agora, nos primeiros seis
meses, arrecadou mais de três bilhões, está dentro do previsto,
está dentro do previsto, e agora o Governo vem com negócio
de que tem que apertar, tem que tirar, tem que enxugar, tem
que fazer não sei o quê mais, principalmente para a Secretaria
de Saúde. Do ano passado para cá, eu mandei fazer um
levantamento, o dinheiro que foi autorizado, principalmente
na Saúde, o que houve de remanejamento, o que houve de
dinheiro extra, de como é que se diz quando não precisa nem
de licitação, nós autorizamos aqui, emergencial, mas tudo,
tudo aqui, toda semana, não tinha uma semana que nós não
aprovávamos aqui milhões de remanejamento ou de
emergencial para a Saúde, para poder o Governo tirar a Saúde
da situação que estava. Aí, agora vem com essa conversa que
o Estado, há três meses a gente chegou numa coletiva e
alertamos que o Estado, que da forma que esse Governo estava
administrando o Estado, nós corríamos um risco de logo, logo
ter problemas, e grandes, no Estado. O Governo desmentiu
na imprensa: “Não, o Governo de Rondônia desmente o
Hermínio, e que não tem nada disso”. Mas lá embaixo, na
justificativa, ele praticamente confirmava a nossa preocupação.
Aí, agora o Governo vem querendo colocar a responsabilidade,
dizendo que o Estado está quebrado porque aumentou um
pouquinho alguns benefícios para os trabalhadores, alguns
aumentos de salários pequenos. Qual foi a categoria do Estado,
a não ser uma minoria, mas a maioria dos servidores da
Educação, Saúde, Segurança Pública e outros servidores deste
Estado, quais foram os outros aumentos que tiveram para
poder inviabilizar o Estado? Tiveram mal o repasse  da inflação,
tiveram mal o repasse da inflação, e agora estão querendo
jogar a culpa nos trabalhadores e nos poderes.

Eu vou colocar alguns exemplos aqui: como é que não
inviabiliza o Estado? Em janeiro de 2011, Deputado Ribamar
Araújo, meu colega Deputado Ribamar, em janeiro de 2011,
quando o Governador Confúcio Moura assumiu o Estado, o
contrato de vigilante, que faz o serviço de vigilância nas escolas,
aqui é bom que os trabalhadores em Educação estão aqui
para saber disso, se vocês não estiverem sabendo, o contrato
do Governo Cassol com as empresas de vigilância era dezenove
milhões/ano, mais ou menos um milhão e setecentos o mês,
e sempre o PMDB e nós, eu também, nós sempre questionamos
esse contrato de vigilância que era superfaturado, que tinha
esquema e coisa parecida. Para nossa surpresa, isso em
janeiro de 2011, o Confúcio assumiu assim, era de dezenove
milhões/ano o contrato de vigilância, com três meses de
governo Confúcio, em março de 2011, sabe o que foi que o
Governador fez? Licitou novamente o contrato de vigilância, e
foi de dezenove para cinquenta e seis milhões, isso só um
contrato de vigilância que a gente achava que dezenove milhões
já era muito, ele aumentou de dezenove para cinquenta e seis
milhões. Tem um tal de contrato de controle de combustível
no Estado que é quarenta e dois milhões, eu estou colocando
aqui alguns exemplos, porque na hora que aumenta, por
exemplo, aumentou lá um percentual na despesa do Estado
com a folha de pagamento dos servidores, ai eles falam, mas
ele não fala desse, só nessa questão dos vigilantes foram mais
de trinta milhões/ano, aqui hoje, por exemplo, no plano de
cargos nós estávamos discutindo aqui para pagar uma
periculosidade para os trabalhadores da Educação que prestam
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serviços nos presídios, para ganhar uma periculosidade de 20%
do salário de mais ou menos dois mil reais, que dava uma
faixa de quatrocentos reais para o trabalhador. Sabe quantos
trabalhadores são nessa situação, Deputado Adelino? São
sessenta trabalhadores, são oitenta, mais vinte desses oitenta
ganharam na Justiça a periculosidade por trabalhar num local
de alta periculosidade. Ai os sessenta trabalhadores que não
têm esse benefício ainda, eles estavam pedindo no plano que
fosse incluída uma gratificação de 20%, que dá uma média de
quatrocentos reais, você faz as contas, sabe quanto isso dá
por mês? Dá vinte e cinco mil reais por mês, dez meses, doze
meses vai dá o quê? Trezentos mil por ano. Agora, por exemplo,
para ele dá trezentos mil por ano para beneficiar sessenta
trabalhadores que trabalham lá dentro do presídio dando aula
para preso, para aumentar trezentos mil/ano, não pode porque
inviabiliza o Estado. Agora, para dar trinta e poucos milhões
de aumento no contrato de vigilância, aí não tem problema
nenhum, isso não afeta o Estado em nada.

 Por isso é bom a gente ficar atento e primeiro dizer o
seguinte; que o problema do nosso Estado, o problema do
Governo é o próprio Governo. O Governo todo dia fala que tem
que cortar aquilo, que tem que fazer aquilo, a primeira coisa
que tem que se cortar nesse Governo é a corrupção, é a
roubalheira que nunca diminuiu. Aí ele fala, chamando os
Poderes para poder a gente arrumar um meio para o Estado
não ir para o fundo do poço, está pedindo socorro para o Governo
não se afundar de vez. Qual é a medida prática que esse
Governo toma para mudar esta realidade? Não toma nenhuma.
Primeiro, para ele dar sinal que realmente ele quer moralizar
este Estado e fazer a coisa correta neste Estado, a primeira
coisa que ele tinha que fazer era tirar duas irmãs que ele tem
no alto escalão do Governo, duas irmãs que pelo que eu ouço
falar, eu só escuto falar de coisa errada nas Secretarias que
elas administram. Era afastar cunhado e outros amigos que só
fazem mal ao Governo, alguns parasitas que tem próximo do
Governo.

Ele tem que fazer por onde para esta Casa aqui,
Deputado Jesualdo, ajudar esse Governo, Deputado Adelino,
Deputado Luizinho, Deputado Saulo, Deputado Flávio, Deputado
Jean, meu companheiro Deputado Adelino, Deputado Zequinha,
Deputada Glaucione. Para o Governo, se ele quer realmente
ajuda, ele tem que fazer por onde, ele tem que fazer a parte
dele, e se a gente ver que há seriedade e vontade mesmo
desse Governo realmente fazer um Governo voltado para o
Estado de Rondônia, um Governo de Estado mesmo para mudar,
tirar Rondônia dessa realidade, ele pode até contar comigo
principalmente, mas da forma que está aí não tem como, não
tem como você ajudar um Governo. Primeiro, sempre ajudamos,
o problema não é ajudar ele, o problema, meu querido, é que
nós temos responsabilidade, nós temos responsabilidade e esse
Governo, a minha ideia aqui, meus companheiros e
companheiras Deputadas, nós tínhamos que dar um prazo par
esse Governo e dentro desse prazo seria exatamente um prazo
para ele tomar atitude, e eu tenho certeza absoluta, para nós
colocarmos este Estado no caminho certo não precisa nós
tiramos nada do trabalhador, nem da Assembleia, nem do
Tribunal de Contas, nem do Ministério Público, nem do Tribunal
de Justiça, só era nós cortarmos os esquemas, só era
cortarrmos a bandalheira. Por exemplo, tem um contrato de

cinco milhões, praticamente de cinco milhões dos marmitex,
que tanto acusaram, que tanto  falaram na questão da
Termópilas, na questão dos bandecos. Sabe o que foi que
houve, meu companheiro Deputado Jesualdo? Os bandecos que
eles na época, que inclusive foi alvo da Termópilas, eles
aumentaram, mudaram de empresa entre aspas, parece que
tomaram a empresa dos ex-donos e aumentaram os valores,
hoje tudo é mais caro lá, e a qualidade do marmitex não
melhorou.

Por exemplo, eu queria ver nós fazermos uma cantina,
o Estado fazer uma cantina lá dentro daquele presídio e colocar
os presos para cozinhar a própria comida deles, colocar os
presos para plantar lá naquela Colônia Penal, que parece ali
que é uma fazenda, ali tem terras já preparada, tudo que você
plantar ali vai dar, esses cinco milhões que gastam por mês
com esse bandeco azedo, meu amigo, nós economizaríamos
um milhão de reais, nós fazíamos aquilo ali funcionar com
comida de primeira e ainda colocando os presos para trabalhar,
para produzir os alimentos deles, e cozinhando também os
alimentos deles.

Mas por que é que o Governo não faz isso? Porque aí
não tem esquema, como é que você vai fazer esquema com os
presos se é eles que cozinham a própria comida deles? Ou
como é que você vai fazer esquema se os presos plantam a
mandioca, a macaxeira, a abóbora, o milho e o feijão? Por
isso, meus companheiros e minhas companheiras Deputadas,
nós temos que ter muito cuidado, porque, sabe por que eu falo
isso? Porque nós vimos fazendo, esta Assembleia aqui que
tanto já foi alvo de tudo e não tinha mais crédito de nada e nós
estamos resgatando a credibilidade desta Casa, e sabe o que
eu tenho dito ai no interior? Essa semana mesmo eu estava lá
em Cacoal, sabe o que era que eu falava, Deputado Luizinho?
Que quem manda nesta Casa hoje não é Dilma Roussef, não é
Confúcio Moura, não é Roberto Sobrinho, não é Raupp, não é
Cassol, quem manda nesta Casa hoje é o povo quem manda
nesta Casa. E sabe quem é que está fazendo essa diferença?
Quem está fazendo essa diferença, Deputado Maurão, somos
nós todos, somos todos nós, Deputados, somos nós que
estamos fazendo essa diferença.

Hoje, Deputado Adelino, nós estamos fazendo, é lógico,
a nossa luta é para cada dia a gente melhorar mais ainda, mas
um dos erros nossos, que nós ainda, é exatamente a gente
ficar preocupado com as pessoas, com o Governo que não
quer nada com a vida, esse Governo não quer nada sério com
o Estado.

Por isso, a responsabilidade nossa é grande neste
momento, e chegar e dar um ultimato para o Governo; -
Governo, primeiro, para acreditar em você, você tem que tomar
algumas medidas, você tem que tirar os corruptos do seu
Governo e os incompetentes, alguns podem pedir contas, não
precisa nem o Governo demitir, porque tem uns que sabem
que eles são incompetentes e corruptos, é só pedir as contas e
sair do Governo. Porque se ele começar a tomar essas atitudes,
nós podemos até acreditar ainda no Governo, porque eu só
vou ajudar esse Governo se realmente a gente ver que ele
quer mudar, não é aceitável um Estado que nem o nosso
passando por tudo isso, usinas e mais usinas, e compensações,
e PAC´s, e mais não sei o quê, e a gente vir falar aqui, não é
porque está tendo uma crise lá na Ásia, ou uma crise eu não



24 DE AGOSTO DE 2012 Nº 051626Pág. 8ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

sei aonde. Eu acho engraçado que quando é para fazer os
esquemas pesados não se fala em crise em canto nenhum,
agora, na hora de fazer a sua obrigação e de melhorar um
pouco, sei lá, a vida, na hora de fazer alguma coisa, na hora da
gente discutir algum tipo de política salarial, tem que cortar.
Nós vamos cortar dos parasitas, vamos cortar da corrupção,
não vamos cortar das coisas, porque tem muitos lugares que
nós temos que colocar mais. Porque não é justo um trabalhador
ganhar mil e poucos reais, que nem a maioria dos servidores
do Estado ganha, e dizer que esses servidores é que estão
inviabilizando. Não, o Estado gastava cento e vinte milhões com
a folha e hoje gasta cento e noventa. Foi dado aumento
desenfreado, sem análise, sem um estudo profundo, por isso,
pessoal, é essa a minha preocupação, não é aumentar o salário
dos trabalhadores, não é aumentar a folha de cento e trinta
para cento e noventa que vai quebrar o Estado, não, os
trabalhadores ganhando mais, eles vão produzir mais, é mais
dinheiro que vai estar circulando neste Estado, esse não é o
problema. Agora estão jogando, porque quando se fala em
cortar, não se fala em cortar dos contratos dos esquemas, não
se fala. Por isso, eu nunca fiz mal a esse Governo e jamais vou
arquitetar qualquer coisa de mal contra ninguém, porque não
é do meu feitio, não é do meu perfil arquitetar nada contra
ninguém, inclusive eu não arquiteto é nada, eu saio daqui, eu
passo o dia lutando aqui, discutindo os problemas com meus
colegas aqui, depois vou para casa e fico lá sozinho, eu não
articulo política e nem esquema de nada neste Estado. A vida
mais simples do mundo eu tenho, e as pessoas ficam dizendo:
-” Não, tem que organizar a mídia, tem que fazer um grupo de
Deputados para não deixar esse Hermínio não sei o quê, não
sei o quê.” Eles estão preocupados é comigo. Por isso eu queria
pedir para meus companheiros e minhas companheiras
Deputadas, que nós estamos no caminho certo, esta Casa está
resgatando, resgatando no sentido que isso é inédito no país, é
inédito no país, a maioria dos Legislativos fica sempre de joelho
com o Executivo, isso é uma coisa natural, começando pelo
Congresso Nacional, é uma coisa natural, e hoje a Assembleia
de Rondônia está fazendo diferente, e vai fazer mais ainda,
porque  a maioria dos nossos Deputados está disputando a
Prefeitura para ganhar. E se a maioria dos Deputados fossem
candidatos nos Municípios deles, eles ganhavam a Prefeitura.
Vamos ver se na próxima eleição  nós continuamos assim, se
80% dos Deputados nossos aqui eles não voltam para esta
Casa?

Por isso, pessoal, nós estamos no caminho certo. Eu acho
que cabe nos organizarmos mais e fazer o nosso papel, que
nós não vamos fazer mal nenhum a esse Governo, nós só vamos
fazer o nosso papel, ou ele vai se arrumar, ou ele faz por onde
até a própria Assembleia ajudar ele, porque nós nunca
atrapalhamos ele. Mas agora o quê que nós temos que fazer?
Nós temos que fazer o nosso papel de Deputados, porque nós
não podemos ser submissos, nós não podemos deixar as coisas
acontecerem neste Estado e ficar aqui só assistindo e dizer n:–
não, o Confúcio é gente boa, mas é o Secretario dele que não
presta, o fulano que não presta.

 Meu amigo, ele sabe, se o cabra é ruim, está lá por
quê? Porque foi ele que colocou; se o cabra é ruim, ele que
demita, é isso que eu vou exigir desse Governo. Começando
pela família, tirar essas irmãs dele, vai ter que acabar com

essas coisas dessas irmãs e de cunhado. Tem que começar a
mudar, aí, sim, na hora que o Governo fizer por onde e
demonstrar que realmente quer moralizar esse Governo, aí
sim nós podemos até ajudar ele, do  contrário a gente vai
fazer o nosso papel e responsabilizar os males que vêm
acontecendo neste Estado. Tipo os presos que morreram à
míngua lá no presídio, tipo as pessoas que morrem à míngua
nos hospitais, que não é justo um Estado com tanto dinheiro e
deixar as pessoas morrerem por falta de medicamentos
básicos, como têm morrido neste Estado e por aí afora. Nós
vamos fazer o nosso papel de fiscalizar e fazer política, e fazer
política neste Estado para a maioria, não política para beneficiar
parentes e grupos. Obrigado.

E em segundo lugar, eu pediria para a Comissão de
Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Orçamento e
a de Educação para dar o parecer aqui atrás no projeto do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da
Educação. Obrigado a todos e Deus que proteja a nós todos.

O SR. JESUALDO PIRES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Hermínio.

Com a palavra, pelo prazo de até vinte minutos, o ilustre
Deputado Edson Martins, Líder do Governo.

O SR. EDSON MARTINS – Senhor Presidente, Deputado
Jesualdo Pires, senhores Deputados, senhoras Deputadas,
nossos trabalhadores em Educação, talvez não a maioria,
SEJUS, demais servidores do Estado que compõem o plenário
desta Casa, servidores aqui do Legislativo.

Senhor Presidente, eu gostaria de, primeiro, fazer uma
defesa aqui ao Executivo na questão dos dois projetos de
suplementação orçamentária que foi dito aqui pelo colega
Deputado Neodi Carlos, quando esses dois projetos, eu já pedi
aqui cópia dos projetos, quando ele disse que ao mesmo tempo,
que seria talvez um erro de planejamento, ele reduzia e ao
mesmo tempo suplementava no orçamento da Secretaria de
Justiça.

 O que eu pude ver aqui, senhor Presidente, nesses
dois projetos, que foram realmente os dois projetos  que são
recursos de arrecadação da Secretaria de Justiça, e eles têm
realmente o financeiro e não têm o orçamentário, por isso
eles estão suplementando no seu orçamento três milhões de
reais para que possa empenhar e cobrir as despesas correntes
daquela Secretaria, e o outro valor aqui citado, ele está
repassando para o FES, está suplementando para o FES, para
que possa gastar.

Então, são recursos da Secretaria de Justiça, porém a
Secretaria tem o financeiro e não tem o orçamentário, por
isso ela está suplementando no seu orçamento o necessário e
está repassando valor para o Fundo Estadual de Saúde. Então
eu tirei aqui minhas dúvidas, pedi esse projeto para que possa
realmente, a gente pudesse sanar para que não deixasse aqui
essa dúvida se realmente foi uma dúvida da Secretaria de
Planejamento do Estado.

Mas gostaria também de dizer hoje da minha alegria
de nós estarmos recebendo nesta Casa o Plano de Carreira
dos Servidores da Educação. Sabemos que é uma luta já de
muitos anos que a Secretaria de Educação sempre vem lutando
para que pudesse ter o seu Plano de Carreira, isso já passaram
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governos e governos, mandatos, e com apenas um ano e meio
de mandato, que talvez poderia ter sido até antes, mas eu
acredito que ainda em boa hora chegando nesta Casa um Plano
de Carreira que já poderia ter sido aprovado, feito justiça a
esses servidores há muitos anos.

Então, eu acho que para a Educação é merecido esse
reconhecimento, outras conquistas já tiveram a Secretaria de
Educação, fez a Gestão Democrática na Educação, a questão
da premiação pela excelência do trabalho, do desempenho da
função, do professor, sabemos que é uma missão árdua ser
professor, mas este Governo realmente tem tido esse
reconhecimento, Deputada Epifânia, Vossa Excelência que é
também uma educadora e sabe quantos anos que vem
realmente essa luta. E o Governo do Estado, eu diria, senhor
Presidente Jesualdo Pires, este Governo sempre tenho dito que
o maior valor do seu Estado é o ser humano, ele tem colocado
realmente o ser humano como a sua prioridade, o atendimento
ao ser humano, a transferência de renda, a oportunidade para
as pessoas, e hoje nós podemos ver aí realmente essa
conquista dos professores, do trabalhador em Educação.

Então, gostaria de deixar registrado também da questão
de valores que foram ditos aqui, de Secretarias que tinham
pequenos valores às vezes no seu orçamento e hoje com valores
expressivos, é porque cada Governo precisa ter suas prioridades
e, como eu já disse, a prioridade deste Governo é a
oportunidade às pessoas e muito pouco às vezes era feito pelo
social neste Estado, e quando se vê uma Secretaria de Ação
Social com investimento minúsculo igual era antes no seu
orçamento de cinco milhões, três milhões, hoje com mais de
cem milhões, realmente isso demonstra a sensibilidade de um
Governo de oportunidade, um Governo que acredita que precisa
cuidar do povo do seu Estado investindo na Educação, investindo
na Saúde, investindo no social, cuidando das pessoas, dos
dependentes químicos que são muitos, mil pessoas no Estado,
que às vezes traz grande transtorno social para as famílias,
esse Governo realmente tem tido suas prioridades e a maior
prioridade é realmente investir, dar oportunidade às pessoas
através do Banco do Povo. O Banco do Povo, com pequenos
valores, mas valores realmente que têm dado oportunidade
de pessoas gerarem emprego e gerarem renda para famílias
carentes.

 Então, eu gostaria, senhor Presidente, de deixar nesta
tarde registrado que este Governo, ele, eu não diria que neste
momento, com um pouco mais de um ano talvez teria o
reconhecimento, até porque hoje do discurso até a prática,
com certeza, tem todo um trâmite burocrático e eu acho que
não deu tempo ainda, não houve tempo suficiente para que o
Governo mostrasse realmente as suas ações, o objetivo
realmente que ele pretende chegar, mas eu não tenho dúvida
que este Governo realmente,  da mesma maneira que ele fez
ali em Ariquemes, e a população com certeza ela é muito sábia,
Deputado Jesualdo, Vossa Excelência que hoje pleiteia um cargo
de prefeito do município de Ji-Paraná, não tenho dúvida que
Vossa Excelência será o prefeito, com certeza, se Vossa
Excelência fizer o seu trabalho, voltar para o interesse da
comunidade, ouvindo a população, com certeza Vossa
Excelência terá o reconhecimento, e esse Governo quando
prefeito, ele teve o reconhecimento, Deputado Adelino, lá no
município de Ariquemes com mais de 70% da votação quando

prefeito daquele município. Também no início, nos ajustes ali
naquele município, eu me lembro muito bem, uma época como
essa, o Governo passava realmente por maus momentos. Eu
estive conversando hoje com o Governador, ele até colocando
para mim e para mais alguns Deputados que estavam presentes
lá na hora, dizendo da dificuldade neste momento com o
Estado,pela queda na arrecadação, principalmente os repasses
do Governo Federal têm realmente sofrido algumas reduções
nos repasses, mas isso não só o Estado de Rondônia, tem país
emergente   na sua economia que também passa por
dificuldade, isso não acontece só com o Estado de Rondônia.

Então, este momento, talvez seria o momento negativo
para o Estado de Rondônia na questão da sua arrecadação,
mas o Governo tem trabalhado com muita seriedade. Muitas
vezes já foi falado aqui na questão do contrato da segurança,
esses agentes de vigilância, eu não tenho nenhuma empresa,
não tenho vínculo com empresa, e eu gostaria que realmente
fosse pedido, até feito um pedido para que o Governo do Estado
apresentasse esse aumento desse contrato de dezenove para
cinquenta e três milhões, o que quê foi feito, que sempre me
alegaram que foram ampliados muitos outros postos de
segurança em colégios, nos hospitais.

nt:Então, cada Governo realmente tem uma maneira de
governar, tem as suas metas a cumprir, tem suas prioridades e
eu acredito muito no Governo Confúcio Moura pelas suas
atitudes, um Governo que desde o início do seu Governo tem
mandado a esta Casa vários projetos, principalmente na área
social, projetos que chegam aqui realmente com o objetivo de
beneficiar as pessoas mais carentes. Planos de Carreiras de
categorias que nunca tiveram essa oportunidade e já tiveram
conquistas, inclusive os servidores da Educação já tiveram
alguma conquista neste Governo. Então eu acho que nós
podemos até falar das coisas que estão ruins, do momento
ruim que vive o Estado, que não é culpa talvez do Governo do
Estado, mas também nós temos que falar das coisas boas que
estão acontecendo nesse Estado, nós temos que falar de um
Governo realmente que tem demonstrado vontade de resolver
o problema deste Estado.

Então, eu gostaria de dizer, Deputado Adelino, nós
tivemos recentemente, inclusive dizia que contratos que estão
sendo reduzidos os valores de execução, e ontem, Deputado
Neodi, eu passei naquele trecho de Mirante da Serra a Ouro
Preto, faltam apenas 12 quilômetros para concluir aquele trecho
de asfalto ali de Mirante da Serra, que é a Rodovia 470, que é
uma região sofrida. Há muitos e muitos anos a população de
Mirante da Serra, União, Tarilândia, naquela região, vem
clamando por esta Rodovia, que é a 470, e o Governo do Estado,
que ali era um contrato de R$21.000.000,00, o Governo do
Estado implantou na entrada da Linha 470 uma Usina de Asfalto
que custou R$1.200.000,00 e rescindiu aquele contrato de
R$21.000.000,00 e está executando aquele trecho de asfalto,
com execução direta do Estado, através do DER, por
R$8.000.000,00. Os R$13.000.000,00 que estão sendo
economizados naquela rodovia, que é uma que eu estou dando
o exemplo, é o que está tendo condições de dar oportunidade
de ampliar ou de melhorar as correções salariais, até pela
perda ao longo dos anos dos servidores deste Estado. São os
recursos que estão dando condições de investir no social, é o
recurso que está tendo condições de trazer ali a ala do Hospital
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de Câncer de Barretos, que neste pouco mais de um ano e
meio já foram investidos mais de R$200.000.000,00 na Saúde,
que realmente carecia por investimentos. E as pessoas
precisavam sair de Rondônia, porque os governos anteriores
não tiveram a sensibilidade de construir um hospital que pudesse
atender na área de Oncologia os nossos usuários aqui do Estado.

Por isso que nós temos que reconhecer o de bom que
está acontecendo neste Estado. A Ala do Hospital do Câncer de
Barretos, que é uma referência mundial, e muitas pessoas do
interior, às vezes a gente encontra as pessoas e elas vêm
parabenizar por realmente o Governo oferecer este atendimento
de alta complexidade, porque as pessoas tinham que sair daqui
antes e ir para Barretos ou ir para Goiânia, ou ir para Brasília,
ou ir para outro Estado procurar este atendimento.

Então, nós precisamos reconhecer que o Governo tem
feito muito por este Estado. E não tem obra parada também,
não. Eu não conheço na minha região, se tiver alguma região
de algum Deputado que tem obras do ex-governador parada,
de ex- governadores, eu não conheço. Todas as obras de
pavimentação asfáltica anteriormente, estão dando
continuidade, muitas já foram concluídas e outras estão sendo
concluídas e muitas outras obras estão sendo lançadas, para
que possam iniciar e serem concluídas ainda neste Governo.

Por que só tem coisas de ruim neste Governo?
Então nós temos que reconhecer as conquistas dos

servidores deste Estado, que talvez muitas pessoas acham que
o Governo está perdido, porque o Governo tem dado algumas
concessões de benefícios aos servidores deste Estado, que eu
acho que é muito merecido, e talvez isso antes nunca fora visto
neste Estado pelos servidores, conseguirem estes benefícios.
Então, acho que está de parabéns o Governo do Estado, estão
de parabéns os servidores deste Estado que têm um Governo
que tem a condição de dialogar, que tem                                      a
sensibilidade de entender que os servidores da Educação
precisam ter o seu Plano de Carreira e precisam ser valorizados.

Então, eu gostaria, senhor Presidente, de deixar aqui o
meu reconhecimento, também a Vossa Excelência, que muitas
vezes eu tenho dito, que talvez eu não concorde com tudo o
que o Deputado Hermínio fala, que talvez ele fale o que pensa,
e às vezes a gente fala o que pensa. E talvez a gente tivesse
que, tem muitas coisas que talvez eu não concorde com o que
Vossa Excelência diz, mas eu sempre tenho falado que Vossa
Excelência tem boas intenções. E tem demonstrado isso, os
servidores desta Casa também estão satisfeito com Vossa
Excelência. Eu tenho conversado com muitos servidores desta
Casa e eles conquistaram também alguns benefícios importantes
no seu mandato.

Então, eu quero parabenizar o Deputado Hermínio, em
que pese às vezes não concordar com algumas coisas que ele
diz do Governo do Estado, que é muito mais difícil, Presidente
Hermínio, o discurso aqui é uma coisa, lá na prática com certeza
tem um trâmite neste meio. Aí, nós temos aqui, as leis passam
por aqui, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Ministério
Público, nós temos o Tribunal de Justiça, nós temos todo o
trâmite burocrático das leis, e as coisas com certeza, do discurso
até a prática, com certeza têm realmente um trâmite que precisa
ser respeitado.

Então, eu gostaria, Presidente, de deixar aqui, mais uma
vez, o meu elogio, parabenizar o Governo do Estado. Se não

está no melhor do seu planejamento, talvez um Governo no
início, com tantas mudanças, com tantos projetos na área
social, com certeza se tem muitos projetos, tem muito mais
chances de errar. Os maiores craques erraram, quando o Zico
foi cobrar pênalti, errou, Michel Platini errou, o Baggio errou,
perderam a Copa. E com certeza o Governo que faz também
ele tem condições de errar. Agora, só não erra aquele que
não faz. Então, eu acho que o Governo, com certeza, com
tantos programas sociais, que às vezes está em fase de
adaptação, tem todas as suas dificuldades e tem muito mais
condições de errar, até que realmente venha estruturar todo o
planejamento e dar condições para que possa realmente fazer
um Governo muito bem planejado. Às vezes as ações sociais
elas exigem uma demanda que às vezes não tem números
imediatamente, elas surgem no decorrer, no desempenhar
dessas ações.

Então, eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez
registrado, que este Governo realmente tem alguma coisa de
errado, tem, mas que tem muita coisa boa, tem. Agora, o que
está de errado nós precisamos ajudar, fiscalizar e ajudar para
que o Governo, que realmente se alinhe para que possa fazer
o trabalho, porque a intenção dele é muito boa. Vocês podem
ter certeza de que este Governo está muito bem intencionado,
este Governo não é um Governo de grupos, de pessoas, às
vezes até muito criticado, porque a população precisa ver e
eu tenho certeza que no momento certo a população vai
conseguir enxergar as ações deste Governo. A população vai
conseguir ver as UPA´s que estão sendo construídas aqui na
Zona Leste, Zona Sul, coisa de Primeiro Mundo, eu estive lá
estes dias, é coisa que chama a atenção. E a população, eu
tenho certeza que no momento certo ela vai entender que
este Governo é o Governo da oportunidade, é o Governo que o
Estado de Rondônia precisava, é o Governo que realmente
tem olhado o social como prioridade neste Estado. Hoje nós
não somos mais um Estado de meio milhão de habitantes, nós
somos o Estado de mais de um milhão e meio, quase dois
milhões de habitantes, e com certeza os problemas sociais
surgiram. Precisa realmente, precisava neste momento de um
Governo que viesse olhar para o social e dar a resposta que o
povo do Estado de Rondônia esperava.

Então, seria esta, senhor Presidente, a minha fala nesta
tarde e agradeço a oportunidade. E parabenizo mais uma vez
a Vossa Excelência, que realmente Vossa Excelência tem
conduzido muito bem os trabalhos nesta Casa, tem atendido o
anseio, a reivindicação dos Servidores desta Casa. E em nome
dos Servidores desta Casa, eu agradeço, porque com certeza,
quando Vossa Excelência atende muito bem o servidor, eu fui
Prefeito por oito anos e sempre a minha prioridade foram os
servidores, porque com certeza é o servidor público que faz a
máquina se mover. Nós somos apenas um agente político,
agora, vocês é que estão lá na sala de aula, vocês é quem
estão no dia a dia sofrendo na pele as dificuldades, por isso
que é muito merecida essa conquista, não só os servidores de
Educação, mas todos os servidores deste Estado, de todas as
categorias que realmente tiveram conquistas importantes
nestes apenas um ano e meio de mandato.

Seria isso, senhor Presidente. Muito obrigado.

(Às 16 horas e 35 minutos o senhor Jesualdo Pires
passa a presidência ao senhor Hermínio Coelho).



24 DE AGOSTO DE 2012Nº 051 629Pág.8ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Edson Martins. Gostaria de registrar a presença do
Secretário Subchefe da Casa Civil, Edvaldo Soares.

Ainda no Grande Expediente, com a palavra o Deputado
Zequinha Araújo.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Senhor Presidente Hermínio,
nobres colegas, imprensa. Em nome aqui do Manoelzinho, do
Irineu, uma satisfação grande, cumprimentar todos os
companheiros aqui presentes. Servidores da Educação, um
grande abraço a cada um de vocês. Dizer da importância deste
momento, senhor Presidente, e falar inicialmente sobre o
Projeto que nós estamos colocando aí, senhor Presidente, são
dois projetos interessantes, um sobre a Semana da Juventude
Rondoniense, e vai ser interessante para que a gente possa
também valorizar, tornar mais presente também este
questionamento junto à sociedade e que vai ser brevemente
colocado aqui em votação, e certamente, os colegas, os amigos
Deputados vão olhar com bastante atenção e vai ser cada vez
mais avaliado e com certeza ser aprovado.

O outro projeto sobre estudo para a juventude,
principalmente o pessoal do Ensino Médio que tenha na grade
curricular estudo sobre dependência química e suas
consequências. Na verdade, esse é um grande problema social,
de caráter social. E na verdade nós estamos colocando um
projeto para que realmente possamos ir às escolas discutirmos,
debatermos e quiçá possamos amenizar esse grande problema
social do nosso Estado. E também, senhor  Presidente, dizer
do momento difícil que passa o nosso Estado e que não é nada
agradável para mim, para os Deputados e nem para a
sociedade, acho que não é motivo de alegria, mas, sobretudo,
um motivo a mais para que a gente possa com muito caráter e
com muita cidadania decidir uma grande busca de resgate da
verdadeira cidadania do nosso Estado, resgate da nossa posição
como Estado e certamente não é só o Estado de Rondônia que
passa por um problema social desse, de caráter econômico,
reduzido, mas sim o país, o mundo. Então nós temos que fazer
essa avaliação, eu acho que neste momento esta Casa de Leis
tem, sobretudo, a responsabilidade também, não apenas de
criticar, mas sobretudo também de encontrar alternativas, para
que a gente possa, nós somos responsáveis, nós somos
representantes, é claro que nós temos que encontrar, falar, e
que discutir e até questionar na fiscalização, mas nós temos
também a obrigação de encontrar alternativas viáveis,
inteligentes para que nós possamos colocar à disposição dos
nossos governantes uma saída para que dessa maneira nós
possamos ter a nossa vida cada vez melhor e a nossa condução
de Estado cada vez mais significante e digna.

Portanto, eu vejo o Governador Confúcio Moura como
uma pessoa coerente, séria, é claro que quando o Deputado
Neodi faz uma colocação de alerta, é necessário, para que a
gente possa ir ajustando e ter o Estado cada vez mais forte e
preponderante, mas situações como esta nós temos que avaliar
e saber que nós, Deputados Estaduais, não estamos aqui
apenas para tentar, para fazer críticas ou coisas eventuais,
mas nós precisamos também, além da crítica, em cima dela
mostrar o que é necessário para que possamos sair desse
grande problema.

E dizer também que o Governador Confúcio Moura fez
muito por este Estado, eu me lembro que o pessoal do IDARON
precisava muito do seu Plano de Cargos e Salários, Deputada

Epifânia, ele procurou muito e veio ser aprovado agora, não
está com um mês que foi aprovado aqui o Plano de Cargos e
Salários também do IDARON, o pessoal também lá do DETRAN,
que chorava de um lado e do outro e passaram vários anos aí
procurando, não conseguiram, e agora veio a ser aprovado no
nosso Governo. O pessoal da Saúde, eles faziam greve porque
nem sequer os governantes passados tinham a simplicidade,
ou pelo menos a coerência de conversar com o servidor, hoje
estão aqui e a mensagem do Governo também já está aqui,
conversava com a Deputada Epifânia agora, que colaborou,
que ajudou, que esteve junto com esse segmento e hoje a
Mensagem já está aqui, o Projeto também e com certeza vai
ser aprovado também o Plano de Cargos e Salários do pessoal
da Educação.

Então, é por isso que eu acredito nesse Governo, é por
isso que esse Governo que estava um dia desses aí com uma
rejeição de 60%, 60 e poucos por cento, quando começou a
trabalhar, começou mostrar para que veio, começou a recuperar
os ânimos, melhorando a questão da saúde, inaugurando ali
dedicação exclusiva para as crianças, que agora tem dignidade
na Saúde; inaugurando, em parceria, o Hospital do Câncer,
colocando as UPA´s para serem inauguradas brevemente,
fazendo com que o Estado possa reerguer neste momento e
mostrar que tem postura e que nós que estamos aqui também
temos a obrigação de resgatar a dignidade desse Estado.

Por isso, pessoal, veio a sua nova pesquisa e agora o
Governador está com mais de 50% de aprovação neste Estado
e é por isso que eu acredito nele, e não apenas nele, mas,
sobretudo, em Deus que pode nos trazer a coerência e,
sobretudo, o poder para que possamos reverter  essa situação.
E eu creio que brevemente ainda este ano nós possamos
reverter essa situação, esse quadro e já está controlado, pelo
menos a questão do investimento está garantido, questão de
investimento está garantido neste Estado; e com certeza não
vai se abalar em nenhum momento, e nós  temos a maior
certeza ainda de que nós estamos conduzindo da melhor
maneira possível, se “A” ou “B”, se eu sou “A” ou se eu sou “B”,
não presta, não está digno, não está coerente com as nossas
disciplinas, sobretudo com o que pensamos, nós, o Estado de
Rondônia, que eu falo, o Governador tem a honra de colocar
uma nova administração, e é por isso, senhor Presidente e
nobres Pares, que o Estado de Rondônia, eu entendo que está
equilibrado e que nós, já que pesamos na balança neste
momento, e não podemos deixar nem um lado e nem o outro
cair em decadência, acredito em Deus e eu boto um voto de
confiança muito maior ainda na grande administração de
Confúcio Moura.

Muito obrigado.

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

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Gostaria que Vossa Excelência
suspendesse os discursos Parlamentares para que a gente
entrasse na Ordem do Dia, para que de fato a gente possa
rapidamente reunir as Comissões e dar o parecer favorável
para fazer justiça aos nossos servidores da Educação.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não. Só tem um
Deputado inscrito e o que eu posso...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem, senhor
Presidente?

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, salvo engano,
acho que só restou um Deputado inscrito e acho que sou eu.

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu tinha um pronunciamento para
fazer, relatar um fato ocorrido e acaba ficando meio
constrangedor depois do que o Deputado Luizinho disse, é uma
questão importante, a gente está tratando de Educação aqui,
que é uma coisa muito importante, vai acontecer hoje, tem o
empenho de todos os Deputados, mas eu queria deixar claro
um fato que aconteceu semana passada, que está acontecendo,
todos nós estamos vivendo, que é um fato importante, que é
saúde pública e é um fato que esta Casa defendeu e eu gostaria
de estar, até para os nossos servidores públicos que dependem
da saúde pública, que não têm condições muitas vezes de pagar
um plano de saúde. É importante a gente frisar aqui o nosso
trabalho e deixar claro, seria rápido, até para não ficar cansativo
para eles que estão esperando. Seria uma coisa muito rápida.

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

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu estava inscrito para falar,
mas abri mão, a proposição do Deputado Luizinho é válida e
abro mão para que isso seja possível, e parabenizar mais uma
vez o SINTERO, a todo o pessoal da Educação por esse
entendimento e parabenizar o Governo também que sentou
com o Sindicato e houve um consenso. Então nós temos que
homologar isso o mais rápido possível, que é nossa obrigação.

Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Senhores e
senhoras Parlamentares, conforme preceitua alínea “O”, Inciso
I, Artigo 14 do Regimento Interno, anunciarei a seguinte Ordem
do Dia para esta Sessão: Veto Total ao Projeto de Lei nº 461/
12, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o
Reconhecimento de Diplomas de Pós-Graduação Strictu Sensu,
sob a égide dos acordos firmados no âmbito do MERCOSUL,
como do Tratado de Amizade celebrado entre Brasil e Portugal,
no Estado de Rondônia, e dá outras providências”.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Liderança.

Com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, o Deputado
Jean de Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, eu queria
rapidamente falar, até porque eu entendo toda a situação que
vocês estão passando. Quero dizer que vocês têm o meu apoio
nesta Casa. Nós vamos de fato fazer justiça. Então eu acredito

que esta tarde é uma tarde vencedora para toda a categoria
da Educação. É um mérito de vocês estarem aqui hoje
reivindicando esse trabalho e nós Parlamentares que
conhecemos a luta de cada um de vocês, nós vamos aqui fazer
justiça.

Mas eu não poderia deixar de dizer um fato que
aconteceu aqui no Estado de Rondônia, e diante de tantas
reclamações, diante de tantas discussões, eu queria aqui,
senhor Presidente, fazer registro desse acontecimento, para
que nós Deputados fiquemos alertas ao nosso trabalho, no
que se refere à saúde pública do Estado de Rondônia.

 Como foi amplamente divulgado pela imprensa, o
Estado de Rondônia há duas semanas foi descredenciado do
Programa de Residência Médica. E, felizmente, na reunião da
Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da
Educação, ocorrida a semana passada, precisamente na
quinta-feira, conseguimos reverter o quadro e finalmente
Rondônia foi novamente credenciada no Programa de
Residência Médica.  Nós, enquanto Deputados, assumimos essa
luta nesta Casa de Leis quando trouxemos os médicos
residentes para uma reunião com a Presidência da Casa e
com os demais Deputados. Coloquei a minha assessoria à
disposição dos médicos residentes para ajudar no que fosse
possível. Temos que salientar nesta conquista o importante
papel e desempenho do Conselheiro Regional de Medicina, do
Conselho Regional de Medicina – CREMERO, na pessoa da sua
Presidente, Dra. Maria do Carmo Wansa, do Conselheiro
Federal e Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal de Medicina,
Dr. Iran Gallo, da própria Comissão Nacional de Residência,
que havia descredenciado a residência médica de Rondônia e
da equipe técnica da área de Saúde do Governo do Estado de
Rondônia.

 A alegação para o descredenciamento foi por conta do
não cumprimento por parte do Governo do Estado das
obrigações contidas no contrato. Os principais problemas
apontados pela Comissão Nacional de Residência Médica no
Programa em Rondônia foram: a impontualidade do Governo
no pagamento de verbas a que os médicos residentes têm
direito. Ou seja, uma bolsa de R$2.300,00.

Então, eu só queria dizer que essa parcela que o
Governo do Estado não estava cumprindo é um repasse que o
Governo federal dá ao Estado para que o Estado faça o
pagamento ao médico residente, que é um médico formado
que atua e ganha apenas R$2.300,00. O Governo do Estado
não estava pagando esses únicos dois mil e trezentos reais e
estava descontando o imposto de renda do que não é tributado.

E a indisponibilidade de laboratórios, de ambulatórios e
a falta de médicos professores que acompanham os alunos
durante a residência. Vejam bem, senhores Deputados, a
gravidade dos fatos. Rondônia tem quarenta e sete médicos
residentes, em seis áreas, sendo clínico geral, clínica médica,
ortopedia e traumatologia, pediatria, medicina intensiva,
obstetrícia, ginecologia e infectologia. Nós simplesmente
iríamos perder todos esses profissionais, justamente no
momento em que o Estado, que nós não podemos negar, está
passando por um colapso na área da Saúde. Essa perda seria
irreparável para a Saúde do Estado de Rondônia.

 Diante da absurda situação, os próprios médicos
residentes, esses que nunca haviam se influenciado
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politicamente, que nunca haviam pisado os pés neste
Parlamento, vieram atrás dos seus próprios direitos, em busca
de uma solução para a questão, nos procuraram e prontamente
esta Casa foi bastante receptiva à luta deles. Participamos
juntamente com os médicos residentes de uma reunião com o
Governador Confúcio Moura, que se dispôs a buscar a solução.
A Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da
Educação mandou para Rondônia o médico Marcelo de Bonifácio,
para que, juntamente com a equipe do Governo do Estado,
preparassem um plano de ação a curto, médio e longo prazos,
para se cumprir a exigência da Comissão de Residência Médica.

Senhor Presidente, eu quero aqui, já acabou meu tempo
e eu quero concluir dizendo o seguinte: para todos os senhores
da Educação, que são cidadãos do Estado de Rondônia, para
todos nós que defendemos ‘enes´ categorias, não defendemos
somente Educação, defendemos a Educação, a Saúde, a
Segurança Pública, enfim, todos os lados que esse Governo
tem de política pública nós devemos atuar com bastante
equilíbrio e com bastante concentração.

Eu quero dizer aqui, senhor Presidente, V.Exª veio a esta
tribuna e aqui disse de várias situações que o Governo havia
se comprometido, havia tratado e não estava cumprindo com
seus acordos. Pois esse aqui é mais um acordo que o Governo
do Estado prestou em Brasília, junto ao Ministério da Educação,
para que continue a residência médica, e nós como Deputados
temos que fiscalizar, porque o Estado de Rondônia não pode
mais passar por uma vergonha como essa que nós passamos.
Ver o futuro de vários profissionais da área de medicina se
deslocando Brasil afora, perdendo esses profissionais. O Estado
de Rondônia precisa de fato começar a ter mais seriedade nos
compromissos que são firmados. E aqui eu peço a todos os
senhores Deputados que apoiaram essa batalha, ao próprio
servidor público da Educação que vai ao serviço público de
saúde, ver com os próprios olhos a deficiência que este Estado
tem na área da saúde, que nos ajudem a  fiscalizar, que nos
ajudem a fazer esse papel que é muito importante. Porque
hoje estamos tratando de salário público, de salário de vocês,
amanhã poderemos estar aqui recebendo um de vocês fazendo
uma denúncia que seus filhos, ou seus parentes não estão
sendo bem atendidos na saúde pública. Então eu peço aqui a
compreensão dos senhores para que este momento que eu fiz
aqui seja um momento muito importante para este Estado,
para que estes Parlamentares tenham conhecimento de mais
um compromisso que o Governador fez.

Muito obrigado, senhor Presidente.

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

A SRA. ANA DA OITO – Questão de Ordem, senhor Presidente.

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

A SRA. ANA DA OITO – Eu tenho um Projeto de Lei, senhor
Presidente, que estabelece medidas preventivas e orientadoras
destinadas a inibir qualquer forma de violência contra
professores da rede pública estadual de ensino. Eu estou
deixando, Presidente, de fazer a minha fala hoje, reivindicando

melhorias para a nossa classe, que são os professores, para o
senhor dar seguimento aos nossos trabalhos, Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está ok, Deputada
Ana. Obrigado. Encerradas as Comunicações de Lideranças,
passemos à Ordem do Dia.

Solicito ao nosso Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) – ATO Nº
014/2012 – P/ALE Substitui Membro Titular da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, no
uso de suas atribuições regimentais, considerando a renúncia
de membro titular da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e acatando indicação da Liderança
do Bloco Parlamentar Socialista, nos termos do Inciso VI do
artigo 97 do Regimento Interno;

Resolve:
Artigo 1º - Nomear o senhor Deputado Jean Oliveira como

membro titular da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, em substituição da senhora
Deputada Glaucione.

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

Gabinete da Presidência, 14 de agosto de 2012.
Deputado Hermínio Coelho, Presidente da Assembleia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO E
DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Dispõe estabelecer a Lei de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de
Segurança Pública, Civis e Militares, do Estado de Rondônia.

- EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 089/2012 DA DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA - Suprime o
Capítulo V do Projeto de Lei Complementar nº 89, de 20 de
agosto de 2012.

- EMENDA MODIFICATIVA DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL -
Dá nova redação ao dispositivo do Projeto de Lei Complementar
089/2012.

- EMENDA MODIFICATIVA DO DEPUTADO EDSON MARTINS -
Dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 4º do Projeto de
Lei Complementar nº 061/2012, de autoria do Poder Executivo,
objeto da Mensagem nº 058/2012.

- EMENDA ADITIVA DO DEPUTADO EDSON MARTINS –
Acrescenta o inciso XII ao Artigo 4º do Projeto de Lei
Complementar nº 61/12 de autoria do Poder Executivo, objeto
da Mensagem nº 058/2012.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS – Requer
inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária realizada em
21 de agosto de 2012, do Projeto de Lei nº 566/2012, referente
à Mensagem nº 158 de autoria do Poder Executivo.
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- REQUEIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO – Requer
ao senhor Governador do Estado informações complementares
acerca dos contratos firmados com a Empresa LF Distribuidora
de Veículos Ltda, atinentes à locação de veículos para atender
a SESDEC, SEDAM e SEAS.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN DE OLIVEIRA - Requer o
cancelamento da data da Audiência Pública marcada para o
dia 21 de agosto de 2012, às 09 horas, com a finalidade de
tratar, discutir e avaliar os problemas enfrentados com o Assédio
Moral, no Âmbito da Administração Pública e Privada, no Estado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – Requer ao
senhor Defensor Público Geral do Estado informações acerca
do Projeto de Lei Complementar nº 078/12, referente à
Mensagem nº 01/2012 – DPE/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – Requer à
Mesa Diretora o adiamento da discussão relativa ao Projeto de
Lei Complementar nº 078/12, referente à Mensagem nº 01/
2012 - RO.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA – Requer
à Mesa Diretora a realização de Sessão Especial, no dia 04 de
setembro, às 09 horas, para homenagear o time de Futsal
Masculino da Faculdade de Rondônia - FARO, bem como o time
de Futsal Feminino da Associação Desporto Reunidos Celestino
José de Souza - ASDERICEL.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA – Requer
à Mesa Diretora o cancelamento da Sessão Especial que seria
realizada no dia 28 de agosto, às 9 horas, para homenagear o
time de Futsal Masculino da Faculdade de Rondônia - FARO,
campeões das Olimpíadas Universitárias de Rondônia,
Olimpíadas Universitária Brasileira e Pan-Americano 2012 como
Seleção Brasileira Universitária.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO – Indica ao
Governador do Estado a necessidade da construção de 01 (uma)
Ponte em Alvenaria, na Linha 03, Mineração sobre o Rio Caneco,
na Comunidade Nossa Senhora de Aparecida, Município de
Ministro Andreazza.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LOURIVAL AMORIM – Indica ao
Poder Legislativo a necessidade de instalar uma extensão da
Escola do Legislativo no Município de Ariquemes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – Indica a
necessidade da construção de uma nova ponte na Linha 628,
no Município de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – Indica a
necessidade da reestruturação das instalações do Posto Fiscal
do Município de Candeias do Jamari.

Lidas as proposições, senhor Presidente.

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

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS - Requer
inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária realizada em
21 de agosto de 2012 do Projeto de Lei nº 566/2012, referente
à Mensagem nº 158 do Poder Executivo.

O SR. ADELINO FOLADOR – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

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

O SR. ADELINO FOLADOR – Eu gostaria que se incluísse na
pauta  os Projetos nºs 116/139/179 e o 180. São Projetos que
estão na Casa há vários dias, se pudesse incluir na pauta.
Tem inclusive um criando a produtividade para os Anestesistas,
foi aprovado para os outros, e na Sessão passada ficou para
ser votada agora. Se possível, gostaria que incluísse na pauta
hoje, que é, eu acho que é muito importante em função de ter
ficado anestesista sem a produtividade e estar encontrando
dificuldade para contratar.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em votação o
Requerimento do nobre Deputado Edson Martins. Esse
Requerimento é o que pede a inclusão na Ordem do Dia desta
Sessão Ordinária realizada, é na Sessão Ordinária não tem
como mais. Aqui está pedindo para incluir na Sessão Ordinária,
a Sessão Ordinária só vai discutir o veto. O requerimento está
prejudicado.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO JEAN DE OLIVEIRA - Requer o cancelamento da
data da Audiência Pública marcada para o dia 21 de agosto de
2012, às 09 horas, com a finalidade de tratar, discutir e avaliar
os problemas enfrentados com o Assédio Moral no Âmbito da
Administração Pública e Privada no Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão  o
Requerimento do nobre Deputado Jean Oliveira. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis á
aprovação permaneçam como se encontram.

 Está aprovado. Vai ao Expediente.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – Requer à Mesa Diretora o
adiamento da discussão relativa ao Projeto de Lei
Complementar nº 078/12, referente  à Mensagem nº 01/2012
– DPE - RO.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do nobre Deputado Jean Oliveira. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à
aprovação do requerimento permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – REQUERIMENTTO DA
DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA – Requer à Mesa Diretora a
realização de Sessão Especial, no dia 04 de setembro, às 09
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horas, para homenagear o time de Futsal Masculino da
Faculdade de Rondônia – FARO, bem como o time Futsal
Feminino da Associação de Desporto Reunidos Celestino José
de Souza – ASDERICEL.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento da nobre Deputada Epifânia. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à
aprovação do requerimento permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – REQUERIMENTO DA
DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA - Requer à Mesa Diretora o
cancelamento da Sessão Especial, que seria realizada no dia
28 de agosto, às 09 horas, para homenagear o time de Futsal
Masculino da Faculdade de Rondônia – FARO, campeões das
Olimpíadas Universitárias de Rondônia, Olimpíada Universitária
Brasileira e PAN-AMERICANO 2012, como Seleção Brasileira
Universitária.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão
requerimento da nobre Deputada Epifânia. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à
aprovação do requerimento permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – REQUERIMENTO DA
DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA - Requer à Mesa Diretora seja
concedido voto de louvor ao time de Futsal Feminino da
Associação de Desportos Reunidos Celestino José de Souza –
ASDERICEL, campeãs da V Taça Brasil Correios de Futsal, Sub-
17 Feminino, Primeira Divisão.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
requerimento da nobre Deputada Epifânia. Os Deputados
favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – VETO TOTAL Nº 062/
2012 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 142 – Veto Total ao
projeto de Lei nº 461/12, de autoria da Deputada Epifânia
Barbosa, que “Dispõe sobre o Reconhecimento de Diplomas de
Pós-Graduação Strictu Sensu, sob a égide dos acordos firmados
no âmbito do MERCOSUL, bem como do Tratado de Amizade
celebrado entre Brasil e Portugal, no Estado de Rondônia, e dá
outras providências”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Solicito ao Deputado
Luizinho Goebel, Presidente da Comissão, para dar o parecer
no projeto.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Veto Total nº 062/12, de autoria do
Poder Executivo que aportou a esta Casa sob a Mensagem nº
142, que veta totalmente o Projeto de Lei 461/2012, de autoria
da Deputada Epifânia Barbosa, que dispõe sobre o
Reconhecimento de Diplomas de Pós-Graduação Strictu Sensu,

sob a égide dos acordos firmados no âmbito do MERCOSUL,
bem como do Tratado de Amizade celebrado entre Brasil e
Portugal, no Estado de Rondônia, e dá outras providências.
Portanto, Senhor Presidente, pela constitucionalidade e
legalidade, somos de parecer favorável à manutenção do veto.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Para discutir, Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Para discutir o
parecer, com a palavra a Deputada Epifânia Barbosa.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Eu só queria aqui, inclusive eu
agradeço aí o parecer do Deputado Luizinho Goebel, esse projeto
nós apresentamos para que todos os profissionais que buscam
a profissionalização que não conseguem, infelizmente, aqui no
Estado de Rondônia ou nos Estados vizinhos, que buscam seus
aprimoramentos nesses países que compõem o MERCOSUL
como Paraguai, Bolívia, Uruguai e Portugal, que também
compõem um outro acordo com o Brasil, nós quando
apresentamos esse projeto de lei, quando chegou no Governo
nós fizemos uma discussão, ele vetou porque havia uma não
compreensão em relação à legalidade, e aí nós fizemos uma
outra consulta jurídica e apresentamos lá junto ao setor jurídico
do Poder Executivo, chegamos a um consenso e nós
apresentamos um novo projeto de lei nesta Casa na semana
passada, o Projeto de Lei nº 539/12, que ele autoriza o Poder
Executivo a promover intercâmbios internacionais de cooperação
em favorecimento da cultura, e dá outras providências. Com
isso essas pessoas que fazem a sua especialização, mestrado
e doutorado, com esse intercâmbio, com esse convênio eles
terão de fato e de direito agora a sua legalização e o Governo
vai promover esse intercâmbio com outras universidades e já
há um acordo, a gente aprovando, Deputado Luizinho,
aprovando isso na Comissão de Justiça e sendo votado aqui, o
Governo também vai aprovar e em seguida sancionar essa lei,
por isso que a gente queria aqui recomendar o voto aqui para
os nossos Deputados pela manutenção do veto, uma vez que
nós teremos esse novo projeto que aí vai atender na totalidade
todas essas pessoas que buscam a especialização.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputada Epifânia.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Para discutir, Presidente.

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

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Apenas dizer também que esse
projeto eu apresentei inicialmente, aí para que tivesse um
aprimoramento, a Deputada Epifânia, logo em seguida, fez mais
algumas alterações e fez um novo projeto, mas na verdade é
importante dizer, porque é até justo falar que a gente iniciou,
essa iniciativa é nossa e também agora em comum acordo e
apoiando também a caminhada dele junto com a Deputada
Epifânia. Apenas para que a sociedade também saiba que nós
também estamos preocupados nesse sentido de buscar uma
educação cada vez mais qualificada para o nosso país,
principalmente para o nosso Estado.

Obrigado, senhor Presidente.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não havendo mais
quem queira discutir o parecer que é pela manutenção do veto,
em votação. Os Deputados favoráveis ao parecer permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o parecer que é pela manutenção
do veto.

Em discussão o veto. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Votação Nominal. O painel já à disposição dos
Deputados. Os Deputados favoráveis ao veto votam sim, os
contrários ao veto votam não.

A SRA EPIFÂNIA BARBOSA – Questão de Ordem, senhor
Presidente. Só o Líder do Governo que é contra a manutenção
do Veto do Governo. Líder, corrija.

O SR. EDSON MARTINS – Senhor Presidente, só corrigir meu
voto lá, por favor, estou votando sim.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O importante é ter
13 votos favoráveis.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 13 votos a favor e 01 abstenção regimental,
está mantido o Veto.

Próxima matéria, Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – Esgotadas as matérias,
senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos às Comunicações Parlamentares. Não há
Deputados inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente Sessão convoco reunião

conjunta das Comissões conjuntas Constituição e Justiça, de
Organização Administrativa, de Finanças e Orçamentos para
emitirem o parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 089/
12. Após a reunião das Comissões, convoco os senhores e
senhoras Parlamentares para a Sessão Extraordinária para
apreciarmos em 1ª discussão e votação as seguintes matérias:
Projeto de Lei 585/12, Projeto de Lei nº 566/12, Proposta de
Emenda Constitucional nº 013/12, Projeto de Lei Complementar
nº 089/12, Projeto de Lei nº 581/12, Projeto de Lei nº 542/12,
Projeto de Lei nº 521/12, Projeto de Lei nº 409/12, Projeto de
Decreto Legislativo nº 071/12, Projeto de Lei nº 590/12, Projeto
de Lei nº 508/12, Projeto de Lei nº 596/12.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 21 minutos).

ATA DA 42ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA
Em 21 de agosto de 2012

Presidência do Sr.
Hermínio Coelho – Presidente

Secretariado pela Sra.
Glaucione – 2ª Secretária

(Às 17 horas e 40 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT),
Euclides Maciel (PSDB), Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC),
Hermínio Coelho (PSD), Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira
(PSDB), Jesualdo Pires (PSB), Kaká Mendonça (PTB), Lorival
(PMN), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão
de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo
Moreira (PDT) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Lebrão (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Marcos Donadon (PMDB) e Valdivino Tucura (PRP).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 42ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura.

Solicito a nossa Secretária que proceda à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – Solicito a dispensa
da leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está dispensada
a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior e determino
a sua publicação no Diário da Assembleia Legislativa.

Passemos à Ordem do Dia.
Solicito a nossa Secretária que proceda à leitura das

Matérias a serem apreciadas.
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A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 089/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM
185 – Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração
dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Rondônia e
dá outras providências. Com Emenda.

Em discussão O Projeto de Lei nº 089/12. Em discussão
o Projeto de Lei Complementar, já com Parecer favorável das
Comissões. Com Emenda.

Projeto de Lei Complementar 089/12, Em discussão...

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Presidente, para discutir.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)– Pois não Deputada
Epifânia.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Só para esclarecer a todos os
Deputados e a todos que participam desta Sessão, que a
Emenda que nós colocamos Emenda Coletiva, de todos os
Deputados, é pela exclusão do contrato temporário que estava
proposto no capítulo 5º, no artigo 63, que previa as contratações
sem autorização do Poder Legislativo. Essa é uma prerrogativa
desta Casa, e pelo entendimento  de todos os Deputados, nós
vamos manter essa nossa prerrogativa constitucional,
apresentando a exclusão desse texto no Plano de Cargos e
Salários.

Fazer uma ressalva ainda que durante toda a discussão,
ficou ainda um item pendente que nós discutimos um pouco
antes da reunião, antes do início da Sessão, com os profissionais
da educação que trabalham nas unidades prisionais. Eles
estavam reivindicando a gratificação de risco de vida, a
periculosidade, e fizemos uma longa discussão. Discutimos com
alguns representantes do governo, com a Casa Civil e fechamos
um acordo; conversei com eles ainda há pouco também de
que esse item, nós vamos estar  conversando com o governo
para que eles apresentem o mais rápido possível. Eles já estão
elaborando a lei para atender todos os profissionais do Estado
que atuam nas Unidades prisionais, mas que não são da
Secretaria de Justiça para que esse projeto venha o mais rápido
possível. Eu estou confiando na palavra do Chefe Adjunto da
Casa Civil que está presente nesta Casa, ele transmitiu a
mensagem do governador, que faria isso. Estamos aqui, e temos
a participação de todos os Deputados para estarmos
acompanhando a situação para que chegue o mais rápido
possível nesta Casa. Então esse é o único item que fica pendente
para análise. Os demais, só queria... são várias situações que
foram contempladas no Plano de Cargos e salários, algumas
delas que nós já votamos nesta Casa e agora possa a compor
o Plano de Cargos e salários dando a garantia para toda a
profissionalização desses trabalhadores, mas eu queria fazer
um destaque especial que o estado de Rondônia, apesar de
toda a situação critica que anda, o Estado de Rondônia é o
primeiro estado que passa, agora, com o Plano de Cargos e
Salários a regulamentar a questão do piso nacional de educação,
não só no que diz respeito a questão salarial, como também o
cumprimento da carga horária. Esse é um grande ganho, é um
grande avanço, é lógico que o piso ainda está muito aquém do
que merecem todos nós trabalhadores da educação, precisamos
reconhecer. E esse reconhecimento vem não só para o Executivo,
mas principalmente... eu quero fazer o registro aqui, para todos

os trabalhadores da educação, representados pelo Sindicato.
Está presente aqui na Casa o Presidente Manoelzinho, também
o Nereu, a Claudir, que dirigiu o Sindicato, o vereador José
Wildes, todos os demais que compõe a direção do sindicato, e
todos os trabalhadores que são associados ao Sindicato. Essa
é uma luta que vem acontecendo há bastante tempo, com
paralisações no governo anterior, já tivemos paralisação neste
governo. Então se o governo, hoje, apresenta esse Plano de
Cargos e Salários, demonstra a vontade política, mas
principalmente esse projeto entra nesta Casa pela luta e pela
questão da concepção política dos trabalhadores da educação.
Então, o nosso reconhecimento, os nossos parabéns a todos
eles.

Eu tive a oportunidade de participar das três últimas
reuniões do Plano de Cargos e salários, nós já vínhamos
acompanhando através de conversas com o sindicato, mas na
comissão nós participamos das três últimas e foram reuniões
positivas, tem algumas coisas, ainda, que deixamos para o
futuro, a fim de que o Plano pudesse chegar a Casa, porque
sabemos que não conseguimos tudo de uma vez, e nós vamos
estar levando adiante.

Quero agradecer a todos os deputados que estiveram
nesta Casa, sempre apoiando a educação, desde o primeiro
dia que eu entrei aqui nesta Casa. Posso dizer que todos os
deputados sempre apoiam a educação, e prova disso é que
todos estão nesta Casa, hoje, para aprovar junto conosco esse
plano. Então nossos agradecimentos, nossos parabéns a todos
os trabalhadores da educação que estão aqui e os que estão
na escola trabalhando.

Obrigada.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigada, Deputada
Epifânia.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Para discutir, Presidente.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero comunicar ao Presidente, a
retirada de uma proposta que fizemos, de uma emenda
modificativa, portanto no entendimento fizemos como disse a
deputada Epifânia, uma propositura de uma emenda supressiva
coletiva, portanto, ajustado assim, ao relatório feito pelas
Comissões de Constituição e Justiça e Redação; Organização
Administrativa, e Finanças e Orçamento na Presidência, o
deputado Neodi; Organização Administrativa, Deputado
Jesualdo e Comissão de Constituição e Justiça, deputado
Luizinho. Portanto nós noticiamos com alegria esse feito, essa
conquista dos nossos servidores da educação, até porque
entendemos que a educação é o pilar da nossa sociedade.

Eu quero parabenizar a todas as servidoras da educação
em nome da Claudir, em nome do Presidente Manoelzinho, um
Presidente democrático, e queria deixar o meu registro, meus
parabéns Manoelzinho pelo seu grande trabalho à frente do
SINTERO, ao ex-deputado Nereu, a toda liderança sindical que
já foi deputado desta Casa, e que por aqui deixou o seu trabalho
prestado e continua contribuindo com a categoria da educação.
Quero estender o meu abraço em nome do João Assis, servidor
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da educação lá da minha cidade, cidade de Vilhena, a todos os
servidores do Estado de Rondônia, que tem nos dado acima de
tudo o exemplo de como se faz para formar cidadãos. Por isso,
a nossa gratidão a vocês servidores, que formam os homens e
mulheres de bem do Estado de Rondônia.

Obrigado.

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

Não havendo mais quem queira discutir, em votação.
Votação nominal.

O painel já está à disposição dos deputados.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Quero registrar a presença do vereador Joaquim Cota,
da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, obrigado vereador
pela presença.

Votação encerrada.
Projeto aprovado em 1ª discussão e votação, com

19 votos favoráveis, 01 abstenção regimental.
Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL 013 DO DEPUTADO HERMÍNIO
COELHO, que altera o inciso XI, do artigo 65 e o artigo 99 da
Constituição do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão a
Proposta de Emenda Constitucional 013/12. Falta o parecer  das
Comissões Pertinentes.

Solicito ao Deputado Neodi, para que dê o parecer pelas
comissões.

O SR. NEODI – Sr. Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, senhoras e senhores aqui presentes. O
Projeto de Emenda Constitucional nº 013/12 é do deputado
Hermínio Coelho, que altera o inciso XI, do artigo 65 e o artigo
99 da Constituição do Estado de Rondônia. Senhores
Deputados, Senhoras deputadas o projeto visa, Deputado
Jacques Testoni, dá autonomia ao Ministério Público. Sempre
é feita uma eleição no Ministério Público, para escolher o
Procurador de Justiça do Estado de Rondônia por um período
de dois anos, e é colocado uma lista tríplice, é submetido ao
governador do Estado os três mais votados e o governador
decide quem vai ser o Procurador, e muitas vezes a diferença
da votação entre o terceiro e o primeiro é muito grande. E eu
creio que no Estado de Rondônia não tem acontecido isso,
mas pode acontecer, muitas vezes, do governador escolher o
que foi ou é a vontade dos promotores, dos procuradores de
Justiça, de repente escolher o terceiro votado. Esse Projeto
dá dignidade ao Ministério Público, deles poderem ter a
liberdade, como nós temos a liberdade, de escolher o nosso
Presidente, o Tribunal de Justiça da mesma forma, da mesma
forma o Conselheiro do Tribunal de Contas. Então eu sou de
parecer favorável a aprovação desse Projeto, e peço aos
deputados que vote favorável a esta PEC, pois nós estaremos
dando dignidade ao Ministério Público de poder escolher entre
eles quem será o Procurador Geral do Ministério Público por
um período de dois anos. Portanto o parecer é favorável a
aprovação dessa PEC.

Parabenizo ao Deputado Hermínio Coelho pela iniciativa
da apresentação dessa PEC.

Parecer é favorável.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Parecer favorável do nobre deputado Neodi. Não havendo
quem queira discutir, em votação.

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

Está aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto.
Só para reforçar o que o deputado Neodi falou, é o

seguinte: isso vai ser inédito no Brasil; a Assembleia Legislativa
dá essa autonomia para o Ministério Público, isso vai servir
deputado Neodi, vai servir como exemplo para que outros
estados, logo, logo, faça o mesmo, e dê essa autonomia para
que o Ministério Público, entre eles, escolha quem vai ser seu
Procurador Geral. Não é importante para democracia, o
Executivo ter que se envolver na eleição deles, por isso  é
importante, dar mais transparência, e o  Ministério Público
não fica dependente de Governo. Muitas vezes para nós, não
é bom. Se Ministério Público tiver que perder entre o Executivo
e Legislativo, muitas vezes até por depender dele, do Executivo,
as vezes, ele fica mais do lado do Executivo e contra Assembleia.
Por isso vai ser muito bom para o Ministério Público, e bom
para o Estado, eu acredito. Precisa de 16 votos essa PEC. Eu
peço aos Deputados o voto de todos os meus companheiros,
vou colocar em votação e eu espero que consigamos. Eu preciso
de 16 votos favoráveis, inclusive, tem assinaturas aqui de 19
Deputados, peço para os nobres colegas o voto, porque como
é uma PEC, é necessário de dois terços dos votos dos
Deputados.
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VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Encerrada a
votação.

Está aprovada em 1ª discussão a PEC, com 19
votos favoráveis.

Vai a 2ª discussão e votação.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO nº 071/12 DO DEPUTADO NEODI, que concede
Medalha de Mérito Legislativo ao Agente de Polícia, Tomé da
Costa Filho.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta Parecer das
Comissões.

Solicito ao Deputado Jesualdo,  para dá o parecer pelas
Comissões.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, trata-se do Projeto de Decreto Legislativo
nº 071/12 do Deputado Neodi, que concede Medalha de Mérito
Legislativo ao Agente de Polícia, Tomé da Costa Filho. Senhor
Presidente, trata-se de um policial militar que prestou relevantes
serviços a este Estado, e por conta disso, o ilustre Deputado
Neodi, concede a Medalha de Mérito Legislativo pelos relevantes
serviços prestados ao nosso Estado durante muitos anos. É
um Projeto regimental, legal, portanto, o meu parecer é
favorável à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 071/
12, Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Obrigado Deputado
Jesualdo.

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

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

Está aprovado o Parecer.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 071/12.

Votação nominal. Votação única e nominal.
O painel já está à disposição dos Deputados.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Votação encerrada.
Projeto de Decreto Legislativo nº 071/12, aprovado com

14 votos favoráveis, 01 abstenção regimental.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
585/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 180, altera o artigo
40 da Lei nº 2.507, de 04 de julho de 2011.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o Parecer
das Comissões. Peço ao Deputado Adelino Follador dá o Parecer
pelas Comissões.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei nº 585/12 -
Mensagem 180, que altera o artigo 40 da Lei nº 2.507, de 04
de julho de 2011. Somos favoráveis com Emenda, acatando a
Emenda.

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

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Presidente, só para esclarecer,
porque só está citando o artigo e o conteúdo, qual é o objeto
desse Projeto, por favor?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É só para corrigir
a questão da LDO. Foi aprovado o orçamento, a Lei do
Orçamento e aqui a LDO, nós estamos adequando a LDO.
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Os Deputados favoráveis à aprovação do Parecer,
permaneçam como se encontram, e os contrários se
manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto. Não havendo quem

queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis a
aprovação, permaneçam como se encontram, e os contrários
se manifestem.

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

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
566/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 158, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar até o
montante de R$600.000,00, em favor das Unidades
Orçamentárias Superintendência Estadual de Licitação – SUPEL
e Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto se
encontra sem Parecer.

Solicito ao Deputado Adelino para dá o Parecer pelas
Comissões.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei nº 566/12 de
autoria do Poder Executivo, Mensagem 158, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar até o
montante de R$600.000,00, em favor das Unidades
Orçamentárias Superintendência Estadual de Licitação – SUPEL
e Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP.

Já foi dado o Parecer na Comissão de Finanças. Nós
somos favoráveis.

Eu estou relatando pela Redação e Justiça e também
pelas Finanças e Orçamento.

Somos de Parecer favorável pela legalidade.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Parecer favorável do nobre Deputado Adelino Follador. Em
votação.

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

Está aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto. Não havendo quem queira

discutir, em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto,

permaneçam como se encontram, e os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai à 2ª discussão e votação.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
581/12 DA DEPUTADA GLAUCIONE, que declara de utilidade
pública a Associação Rural União da Linha Mato Grosso, no
município de Cacoal – RO.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 1ª discussão e
votação.

O Projeto encontra-se sem Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

Solicito ao Deputado Adelino para dá parecer pela
Comissão.

O SR. ADELINO FOLLADOR2 – Autora Deputada Glaucione.
Declara de utilidade pública, a Associação Rural União da Linha
Mato Grosso, no município de Cacoal.

Somos favoráveis pela legalidade, já que a Deputada
conhece a Associação e tem toda documentação em dia. Somos
favoráveis.

Obrigado.

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

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

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto.
Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto,

permaneçam como se encontram, e os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai à 2ª discussão e votação.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
542/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 144, que dispõe
sobre o Anexo Único da Lei nº 2.758, de 05 de junho de 2012.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto está
sem o Parecer das Comissões.

Solicito ao Deputado Adelino para dá o parecer pelas
Comissões.

O SR. ADELINO FOLLADOR -  O Projeto de Lei nº 542/12,
que dispõe sobre o Anexo Único da Lei nº 2.758, 05 de junho
de 2012, só está corrigindo o anexo da lei. Foi propositura do
Deputado Jesualdo. Então somos de Parecer favorável.

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

Os Deputados favoráveis, permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o
Parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto nº 542/12 de
autoria do Poder Executivo.

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

Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
596/12 DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL E DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO, que dispõe estabelecer a Lei de Promoção
e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança
Pública, Civis e Militares do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto se
encontra sem Parecer. Peço ao Deputado Kaká Mendonça que
emita o Parecer pelas Comissões.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Projeto de Lei nº 596/12 do
Deputado Euclides Maciel e Deputado Hermínio Coelho que
dispõe estabelecer a Lei de Promoção e Defesa dos Direitos
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Humanos dos Profissionais de Segurança Pública, Civis e
Militares do Estado de Rondônia.

O nosso Parecer é pela constitucionalidade e legalidade.
Somos de Parecer favorável ao Projeto.

É como votamos Senhor Presidente.

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

Em discussão o Parecer do nobre Deputado. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

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

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto. Não havendo quem

queira discutir, em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto,

permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Projeto de Lei nº 596/12. Vai à 2ª
discussão e votação.

Próxima Matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
521/12 DA DEPUTADA GLAUCIONE, declara de Utilidade Pública
a Associação dos Produtores Rurais Vila Rica, com sede no
Município de Cacoal.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem o Parecer das Comissões. Peço ao Deputado Adelino
que emita o Parecer pelas Comissões.

O SR.  ADELINO FOLLADOR – Autora deputada Glaucione,
futura Prefeita de Cacoal, o Projeto declara de Utilidade Pública
a Associação de Produtores Rurais de Vila Rica, com sede no
Município de Cacoal. Somos favoráveis desde que acompanhe
todos os documentos necessários. A eminente Deputada
Glaucione, já conhece o trabalho da Associação, por isso somos
favoráveis.

Obrigado.

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

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

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão o Projeto.
Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto,

permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Projeto de Lei nº 521/12 da

Deputada Glaucione. Vai à 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
419/12 DA DEPUTADA GLAUCIONE, que declara de Utilidade
Pública a Associação dos Produtores Rurais da Linha 21 -
ASPRULIN, com sede no Município de Cacoal.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Peço ao Deputado Neodi,
que emita o Parecer pelas Comissões.

O SR. NEODI - Projeto de Lei nº 419/12 da Deputada Glaucione,
que declara de Utilidade Pública a Associação dos Produtores
Rurais da Linha 21 - ASPRULIN, com sede no Município de
Cacoal.

A Matéria encontra-se com Regimentabilidade,
Constitucionalidade, e por isso nós somos de Parecer favorável
à aprovação do Projeto.

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

Em discussão o Parecer favorável do Deputado Neodi.
Os Deputados favoráveis à aprovação, permaneçam

como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 419/12,

de autoria da Deputada Glaucione. Não havendo quem queira
discutir, em votação.

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

Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

A SRA GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
590/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 179, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional por excesso de
arrecadação até o montante de R$6.000.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária, Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Regularização Fundiária – SEAGRI.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem Parecer. Solicito ao Deputado Jaques Testoni para emitir
o Parecer do Projeto.

O SR. JAQUES TESTONI – Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº
590/12 do Poder Executivo - Mensagem 179, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional por Excesso de
Arrecadação até o montante de R$6.000.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária, Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Regularização Fundiária – SEAGRI, é um Projeto
que esta dentro da legalidade, da constitucionalidade, da
regimentabilidade. Por isso Senhor Presidente, somos
favoráveis à aprovação do Projeto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado
companheiro, Deputado Jaques Testoni.

Em discussão e votação o Parecer do Deputado Jaques.
Não havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis à aprovação do parecer,
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 590/12
do Poder Executivo.

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

Está aprovado. Vai a 2ºª discussão e votação.
Próxima Matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
508/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 116, que dá nova
redação ao artigo 1º da Lei nº 2.720 de 20 de abril de 2012,
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que autorizou o Poder Executivo a conceder Gratificação de
Produtividade aos Médicos Cirurgiões.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem o Parecer das Comissões. Peço ao Deputado Jacques
que emita o Parecer pelas Comissões.

O SR. JAQUES TESTONI – Projeto de Lei nº 508/12 do Poder
Executivo, Mensagem 116, que dá nova redação ao artigo 1º
da Lei nº 2.720 de 20 de abril de 2012, que autoriza o Poder
Executivo a conceder Gratificação de Produtividade aos Médicos
Cirurgiões. Senhor Presidente, é um Projeto que está também
favorável dentro da regimentabilidade, da constitucionalidade,
por isso somos favoráveis à aprovação do Projeto.

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

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

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

Está aprovado o parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 508/12 do

Poder Executivo.
Em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto,

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

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – Sr. Presidente, tem
mais uma matéria aqui:  REQUERIMENTO DA DEPUTADA
GLAUCIONE, que requer à Mesa, nos termos do parágrafo Único
do Artigo 199 do Regimento Interno, seja dispensado o interstício
regimental para apreciação em 2ª discussão e votação do
Projeto de Lei Complementar nº 089; Proposta de Emenda
Constitucional nº 013/12; Projeto de Lei nº 585/12; Projeto de
Lei nº 581/12; Projeto de Lei nº 566/12; Projeto de Lei nº 542/
12; Projeto de Lei nº 596/12;, Projeto de Lei nº 521/12; Projeto
de Lei nº 419/12; Projeto de Lei nº 590/12; Projeto de Lei nº
508/12.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão e
votação os requerimentos da Nobre Deputada Glaucione.  Não
havendo quem queira discutir, em votação.

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

Está aprovado o Requerimento.
Encerrada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para apreciar em 2ª discussão e votação as
Matérias aprovadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 19 minutos).

ATA DA 43ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA
Em 21 de agosto de 2012

Presidência do Sr.
Hermínio Coelho – Presidente

Secretariado pelos Srs.
Euclides Maciel - Deputado
Glaucione – 2ª Secretária

(Às 18 horas e 20 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Edson
Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT), Euclides Maciel (PSDB),
Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira (PSDB), Jesualdo Pires
(PSB), Kaká Mendonça (PTB), Lorival (PMN), Marcelino Tenório
(PRP), Maurão de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Saulo Moreira
(PDT) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Ana da 8 (PT do B), Lebrão
(PTN), Luiz Cláudio (PTN), Luizinho Goebel (PV), Marcos
Donadon (PMDB), Ribamar Araujo (PT) e Valdivino Tucura
(PRP).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Havendo número
legal sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 43ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura.

Solicito ao Nobre Deputado Euclides Maciel, para
Secretariar os trabalhos.

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) – Solicito a
dispensa da leitura da Ata Sr. Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está dispensada
a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior e determino
a sua publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.
Passemos a Ordem do Dia.  Solicito ao Sr. Secretário, proceder
a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) – PROPOSTA
DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/12 DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO, altera o inciso XI, do artigo 65 e o artigo
99 da Constituição do Estado de Rondônia, Sr. Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação Proposta de Emenda à Constituição.

O SR. NEODI – Questão de Ordem Sr. Presidente?

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

O SR. NEODI – Antes de Vossa Excelência colocar para votar,
eu gostaria de solicitar aos Deputados que não registraram
presenças, o Deputado Saulo, o Deputado Jean, que estão ali
atrás; porque senão vai acabar ficando prejudicado o Projeto.
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Então o Deputado Saulo que não registrou presença; o
Deputado Jean, que está ali na Sala de Reuniões, para a gente
poder não prejudicar o Projeto, antes de Vossa Excelência
colocar em votação.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pedir para os nossos
Deputados virem para o Plenário, para votar em 2ª discussão
e votação a PEC de nº 013/12.

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

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria que invertesse a
pauta e colocasse em votação, a 2ª votação o Plano de Cargos
e Salários da Educação, para que o pessoal participe aqui e vá
embora. Que invertesse a pauta e colocasse o Projeto da
Educação.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É o segundo, é o
próximo Projeto, é a PEC o próximo Projeto, é o Projeto do
Plano dos Servidores da Educação.

Em discussão. Não havendo quem queira discutir em
votação. Em votação o Projeto nº 013/12 de autoria do Deputado
Hermínio e assinatura da maioria dos Deputados.  Em votação
nominal. Pedir aos Nobres companheiros para registrarem o
voto.

 VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Encerrada a votação. Com 17 votos favoráveis, está
aprovada a PEC nº 013/12.  Vai ao Expediente.  Próxima
matéria Secretário.

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 089/12 DO PODER EXECUTIVO,
MENSAGEM Nº 185, dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos
e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Estado
de Rondônia e dá outras providências, Sr. Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 089/12. Em
discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Votação nominal, o painel já está à disposição dos Nobres
companheiros e companheiras Deputados.

 VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Encerrada a votação.  Com 16 votos favoráveis, 01
abstenção regimental, está aprovado o Projeto de Lei
Complementar nº 089/12. Está aprovado em 2ª discussão
e votação. Vai ao Expediente. Próxima matéria Sr.
Secretário.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
585/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 180, altera o artigo
40 da Lei nº 2.507, de 04 de julho de 2011.

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

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

O SR. JEAN DE OLIVEIRA – Só para mandar um abraço
especial para a Professora Irma, com quem eu tive a honra e
a satisfação de aprender muito no ensino médio. Está aqui
hoje, vibrando de felicidade, quarenta anos de vida trabalhando
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na sala de aula, vai poder se aposentar depois de uma votação
como a que nós acabamos de concluir.

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

Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 585/12.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os Deputados
favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.  Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
581/2012 DA DEPUTADA GLAUCIONE, declara de utilidade
pública a Associação Rural União da Linha Mato Grosso, no
município de Cacoal.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 581/12 de autoria da Deputada
Glaucione. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os
Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
566/2012 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 158, autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar até o
montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em favor
das unidades orçamentárias: Superintendência Estadual de
Licitação – SUPEL e Departamento de Obras e Serviços Públicos
– DEOSP.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 566/12 do Poder Executivo. Os
Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado em segunda discussão e votação. Vai ao
Expediente. Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
542/2012 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 144, dispõe
sobre o Anexo Único da Lei nº 2.758, de 05 de junho de 2012.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei 542/12 do Poder Executivo. Os
Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
596/2012 DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL E DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO, que dispõe estabelecer a Lei de Promoção
e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança
Pública, Civis e Militares do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 596/12 do Deputado Euclides Maciel
e Deputado Hermínio Coelho. Em discussão e votação. Os
Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
521/12 DA DEPUTADA GLAUCIONE, declara de utilidade pública
a Associação de Produtores Rurais Vila Rica, com sede no
município de Cacoal.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 521/12 da Deputada Glaucione.
Em votação. Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
419/2012 DA DEPUTADA GLAUCIONE, que declara de utilidade
pública a Associação de Produtores Rurais da Linha 21 –
ASPRULIN, com sede no município de Cacoal.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 419/12 da Deputada Glaucione.
Os Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
590/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM Nº 179, que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso
de arrecadação até o montante de R$ 6.000.000,00 (seiscentos
mil reais), em favor da unidade orçamentária Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária –
SEAGRI.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 590/12 do Poder Executivo. Os
Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – PROJETO DE LEI Nº
508/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 116, dá
nova redação ao artigo 1º, da Lei nº 2.720, de 20 de abril de
2012, que autorizou o Poder Executivo a conceder Gratificação
de Produtividade aos Médicos Cirurgiões.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 508/12 do Poder Executivo. Em
discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os
Deputados favoráveis à aprovação do Projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhora Secretária.

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – Não há mais matéria,
senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia. E nada mais havendo a tratar, invocando a
proteção de Deus, e antes de encerrar a presente Sessão,
convoco Sessão Ordinária para o dia 22 do corrente, às 09
horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 33 minutos)
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ATA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA
EM 22 de agosto de 2012

Presidência dos Srs.
Ribamar Araújo - Deputado
Euclides Maciel - Deputado

Secretariado pelo Sr.
Euclides Maciel - Deputado

(Às 9 horas e 18 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Ana da 8 (PT do B), Epifania
Barbosa (PT), Euclides Maciel (PSDB), Flávio Lemos (PR),
Jesualdo Pires (PSB), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de
Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo
Moreira (PDT) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Adelino Follador (DEM), Edson
Martins (PMDB), Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira (PSDB), Kaká Mendonça
(PTB), Lebrão (PTN), Lorival (PMN), Luiz Cláudio (PTN), Luizinho
Goebel (PV), Marcos Donadon (PMDB) e Valdivino Tucura (PRP).

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Havendo número
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 49ª Sessão Ordinária Legislativa
da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

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

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário Ad Hoc), procede à
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

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 à leitura do
Expediente Recebido.

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário Ad Hoc) – Não há
Expediente Recebido, Sr. Presidente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Então passemos
às Breves Comunicações.

Não há oradores inscritos.
Encerrada as Breves Comunicações, passemos ao

Grande Expediente.
Não há oradores inscritos.
Queria neste momento, cumprimentar o Exmº. Sr.

Vereador Moacir Souza, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Colorado do Oeste. Seja bem-vindo aqui a nossa Sessão.
Obrigado pela presença vereador.

Senhores e senhoras Parlamentares, em cumprimento
a disposição regimental, comunico que não há Matéria a ser
deliberada na Ordem do Dia desta Sessão.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
de Lideranças.

Com a palavra por um prazo de vinte minutos, com
apartes, o Exmº Deputado Zequinha Araújo.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Sr. Presidente, Ribamar Araújo,
interinamente nosso Presidente Euclides Maciel. Então somente
aqui, senhor Presidente, para que eu possa fazer uma breve
explanação a respeito do nosso PMDB.

Eu como líder do PMDB, nesta Casa, gostaria de também
referendar e enaltecer a determinação do Partido PMDB que
sempre foi um Partido de andar a reboque dos outros nas
campanhas de prefeitos majoritários aqui no município de Porto
Velho. E este ano com uma determinação diferente, com
autoridade e, sobretudo, com a vontade popular, nós, as
lideranças peemedebistas do município de Porto Velho,
entenderam que a gente sairia com candidatura própria. É claro
que muitas pessoas acham que não pode crescer, não pode
avançar, mas nós temos a certeza de que nessa grande
caminhada nós poderemos avançar muito e nos tornarmos
também uma grande potência, no sentido de disputar essa
eleição.

Quero também dizer, da importância do nosso candidato
doutor José Augusto, uma pessoa que hoje a sociedade
portovelhense conhece e sabe da integridade desse grande
amigo, uma pessoa séria, comprometida e, sobretudo, um
grande empreendedor no município de Porto Velho. O Dr. José
Augusto não buscou riquezas para levar para fora, ele procurou
investir no município de Porto Velho, portanto, uma pessoa
honrada e que merece, sobretudo, o nosso crédito. Outra
importante colocação e até referência é que o Dr. José Augusto
não é, hoje, considerado, nem de perto, o mais rejeitado. O
índice de rejeição do Dr. José Augusto é o último. Ele está em
último, mas o último em rejeição, e nós temos mais de 50%
do eleitorado ainda indeciso. Portanto, poderemos fazer ainda
muito. É assim que começa, como começou agora, a mídia,
tornando-se um importante potencial para que a gente possa
despontar também nessa grande caminhada. Queremos apenas
referendar esse nome, referendar também o nome do Partido
PMDB que é respeitado, e hoje, o maior Partido do país, que
jamais poderia seguir a reboque de ninguém porque nós temos
a certeza que nós temos condições de chegar ao nosso objetivo.

O Estado de Rondônia, com certeza, mais da metade
dos nossos candidatos a prefeito sairão vencedores nessa
grande caminhada, nessa luta dessa eleição de 2012. Então,
mais uma vez quero deferir e mostrar a importância do PMDB
no cenário político do Estado de Rondônia, e principalmente
aqui no município de Porto Velho, para que a gente possa gravar
e saber que o PMDB é um Partido de luta, é um Partido de
vitórias e é um Partido que não pode se acovardar. Portanto,
nós estamos também na luta. Independente de adversários
que venham tentar denegrir, nós teremos, juntos, sobretudo,
um trabalho que possivelmente, posteriormente poderemos
fazer. Não é à toa que, hoje, o PMDB tem o governo do Estado,
tem o Senador mais votado da história de Rondônia, a deputada
federal mais votada, e também o deputado estadual mais
votado do Estado de Rondônia. É por isso que nós estamos
referendando, dizendo que nós estamos a ponto de também
ter uma disputa de igual para igual nessa grande caminhada.

Obrigado, Senhor Presidente.
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O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Zequinha Araújo.

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

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das
Proposições Recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) –
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 567/12 DO DEPUTADO
NEODI - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar até o montante de R$9.040.000,00 em favor do
Fundo Estadual de Saúde – FES.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário proceder à leitura das Matérias a serem apreciadas.

O SR. EUCLIDES MACIEL (Secretário ad hoc) – Não há
matérias a ser apreciadas, Senhor Presidente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos às Comunicações Parlamentares.

Neste momento, gostaria de pedir ao eminente Deputado
Euclides Maciel que assuma a presidência dos trabalhos para
que eu possa me pronunciar.

(Às 9 horas e 38 minutos o Senhor Ribamar Araújo
passa a Presidência ao Senhor Euclides Maciel)

O SR. EUCLIDES MACIEL (Presidente) – Com a palavra o
eminente Deputado, da liderança do PT, Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Senhor Deputado
Euclides Maciel, Presidente dos trabalhos neste momento,
demais Parlamentares aqui presentes. Deputado Maurão de
Carvalho, Deputado Zequinha Araújo, funcionários da Casa,
imprensa, amigos da galeria, minhas senhoras e meus senhores.
É com imensa satisfação e atendendo  um pedido do Deputado
Maurão de Carvalho, e também por ter um respeito profundo
ao segmento importante em nível municipal, estadual, nacional
e mundial que é a maçonaria. Dia 20 de agosto se comemora o
Dia do Maçom ou o Dia da Maçonaria, e eu não poderia deixar
passar em branco, sem esse pronunciamento parabenizando a
todos os maçons e a maçonaria de Porto Velho e do Estado de
Rondônia, pelos relevantes serviços prestados a nossa
sociedade. A maçonaria tem como lema a igualdade, a liberdade
e a fraternidade, requisitos e atributos esses que combinam
perfeitamente com minha maneira de pensar. Além do mais,
tenho um profundo respeito pela maçonaria, porque é um
segmento, podemos dizer, nacionalista, e que defende, acima
de tudo, a soberania do Brasil. Em Porto Velho, no Estado de
Rondônia, existem muitas pessoas ilustres que fazem parte da
maçonaria. Em nível nacional não é diferente, em nível mundial
também não. Só é preciso olhar várias figuras do passado para
se comprovar as minhas palavras. Aqui mesmo em Porto Velho,
eu tenho no meu ciclo de amizade muitos maçons, inclusive
coloco sempre, nas minhas emendas Parlamentares alguma
coisa destina à maçonaria. Recentemente coloquei uma emenda
de cinquenta mil reais para a Maçonaria Solar da Paz, que
presta um grande serviço social no Bairro Risoleta Neves. Eles,
mantém uma escola e uma distribuição de alimentos para aquela
comunidade carente daquele Bairro. E além do mais, eles

sempre estão fazendo as suas ações sociais em todos os
recantos desta cidade.  Por isso têm o meu reconhecimento.

O Sr. Euclides Maciel – O senhor permite um Aparte?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Pois não, Senhor Presidente.

O Sr. Euclides Maciel – Eu aproveito para parabenizar V.
Ex.ª por ter tomado esta posição, e ido ao Plenário para
parabenizar os maçons, esses que têm feito trabalhos, às
vezes, até são pouco divulgados no trabalho social o que é
feito, mas é muito grande. Então, nós, de público queremos
assinar junto com V. Exª, este testemunho e parabenizar  por
esse discurso, nessa classe que a gente sabe que é tão
importante e que, às vezes, por muitos não é entendida, mas
com certeza existe um grande trabalho social.

Parabéns, Deputado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, Deputado Euclides
Maciel, que está presidindo os trabalhos neste momento.

Encerrando aqui meu discurso, parabenizo a todos os
maçons de Porto Velho, de Rondônia e do Brasil. E mais uma
vez digo, não sou maçom, mas tenho um profundo respeito
por esse segmento.

O Sr. Zequinha Araújo – Um Aparte, Deputado?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Concedo, agora, um Aparte ao
eminente Deputado Zequinha Araújo.

O Sr. Zequinha Araújo – Obrigado, Deputado Ribamar Araújo.
Parabéns pelo o seu discurso, e quero dizer também que eu
não sou maçom, mas a gente respeita muito o trabalho
realizado pelos maçons, a organização, sobretudo a
sensibilidade, a sensatez, como eles tratam, principalmente,
humanamente falando. Então, nesse sentido, parabéns a todos
os maçons que no dia a dia aumentam, crescem nesse grande
segmento, sobretudo pela maneira solidária que atendem, e
procuram amenizar, muitas vezes, o sofrimento da população.

Obrigado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, Deputado
Zequinha Araújo. Aqui encerro o meu discurso. Mais uma vez
parabenizando e destacando a ação desse segmento tão
importante da nossa sociedade, que são os maçons e a
maçonaria.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. EUCLIDES MACIEL (Presidente) – Volto a Presidência
ao nobre Deputado Ribamar Araújo.

(Às 9 horas e 43 minutos o Senhor Euclides Maciel
passa a Presidência ao Senhor Ribamar Araújo)

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Queria, neste
momento, cumprimentar aqui o Pastor Paiva, da Igreja
Assembleia de Deus Madureira, do município de Campo Novo
de Rondônia. Seja bem-vindo, Pastor Paiva, aqui a nossa Casa.

Encerrada as Comunicações Parlamentares, e nada
mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes
de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Ordinária para
o dia 28 do corrente, às 15 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se a Sessão às 09 horas e 44 minutos)
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