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ANO II

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 4ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa
da 8ª Legislatura.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura da ata
da sessão anterior.

TAQ UIGRAFIA
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA
Em 26 de fevereiro de 2013
Presidência dos Srs.
Edson Martins - Deputado
Hermínio Coelho - Presidente
Maurão de Carvalho – 1º Vice-Presidente
Secretariado pelo Sr.
Lebrão – 1º Secretário
(Às 15 horas e 15 minutos é aberta a sessão)
PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Cláudio Carvalho (PT), Edson Martins (PMDB),
Epifânia Barbosa (PT), Flávio Lemos (PR), Glaucione (PSDC),
Hermínio Coelho (PSD), Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira
(PSDB), Kaká Mendonça (PTB), Lebrão (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Marcos
Donadon (PMDB), Maurão de Carvalho (PP), Neodi (PSDC),
Ribamar Araujo (PT), Saulo Moreira (PDT) e Zequinha Araujo
(PMDB).
PARLAMENTARES AUSENTES: Adriano Boiadeiro (PRP),
Euclides Maciel (PSDB) e Valdivino Tucura (PRP).

O SR. EDSON MARTINS (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.
EXPEDIENTE RECEBIDO
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Ofício nº 23/2013 –
Associação dos Membros da Defensoria Pública de Rondônia,
informando da data comemorativa de 19/05 – Dia Nacional da
Defensoria Pública, e solicitando a realização de uma Sessão
Especial em comemoração ao referido dia.
– Ofício nº 343/2013 – Caixa Econômica Federal, informando
a celebração de Contrato com a SESAU, no valor de R$
15.200.000,00.
– Ofício nº 384/2013 – Caixa Econômica Federal, notificando
os créditos de recursos financeiros, sob bloqueio 30/01/2013,
para ampliação do sistema de abastecimento de água em Porto
Velho, no valor de R$ 5.204.253,76.
– Ofício nº 1065/2013 – Supremo Tribunal Federal,
comunicando que concedeu liminar para suspender a eficácia
dos artigos 1º a 4º da Lei nº 2.569 do Estado de Rondônia.
– Ofício nº 1149/2013 – Supremo Tribunal Federal, solicitando
informações do Processo Legislativo da Emenda Constitucional
n º26 de 05 de julho de 2002.
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– Ofício nº 001/2013 – Adriano Feitosa Advocacia e Associados,
solicitando a disponibilização de todos os atos atinentes ao
regular processo legislativo.
– Ofício nº 66/2013 – Tribunal de Justiça, solicitando informações
sobre a Lei nº 2.493/2011.
– Ofício nº 051/2013 – Ordem dos Advogados do Brasil,
expressar o apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 78/2011,
que visa preencher grave lacuna na estrutura organizacional
da DPE/RO.
– Ofício nº 157/2013 – Congresso Nacional, encaminhando um
exemplar do Relatório Anual nº 1, de 2012, da Comissão Mista
Permanente Sobre Mudanças Climáticas – CMMC.
– Requerimento do Senhor Deputado Jaques Testoni,
justificando sua ausência na sessão do dia 15 de fevereiro de
2013.
– Requerimento do Senhor Deputado Flávio Lemos, justificando
sua ausência na sessão do dia 19 de fevereiro de 2013.
– Requerimento do Senhor Deputado Marcelino Tenório,
justificando sua ausência na sessão do dia 15 de fevereiro de
2013.
– Requerimentos do Senhor Deputado Marcos Donadon,
justificando suas ausências nas sessões dos dias 20 e 21 de
fevereiro de 2013.
– Requerimento do Senhor Deputado Neodi, justificando sua
ausência na sessão do dia 21 de fevereiro de 2013.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu gostaria de
agradecer e registrar a presença do Vereador Cagado, Vereador
Mazin de Mirante da Serra. Também da Vereadora Silvana do
PCdoB e do Vereador Cláudio do município de Nova União e
também do Jales, Presidente do SINSEPOL; do Secretário
Marcelo Bessa, que estava há pouco aqui presente; demais
Vereadores e autoridades que compõem este plenário, nós
registramos e agradecemos a presença de cada um de vocês.
Muito obrigado.
Suspendo, por conveniência técnica, esta Sessão.
(Suspende-se a Sessão às 15 horas e 22 minutos e
reabre-se às 16 horas e 07 minutos)
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão. Solicito ao senhor Secretário que dê continuidade à
leitura do expediente recebido.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar até o montante de R$ 200.000,00 em
favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária – SEAGRI.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 020 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação
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até o montante de R$ 10.800.000,00 em favor da unidade
orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 021 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação
até o montante de R$ 150.000,00 em favor da unidade
orçamentária Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado – FUNRESPOM.
– PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 022 – Autoriza a Junta
Comercial do Estado de Rondônia – JUCER a transferir recursos
financeiros para o Fundo Estadual de Saúde – FES/SESAU no
corrente exercício até o montante de R$ 1.614.555,00.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 023 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro
até o montante de R$2.690.000,00 em favor da unidade
orçamentária Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 024 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso
de Arrecadação até o montante de R$ 18.899.479,88 em favor
da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 025 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso
de Arrecadação até o montante de R$ 15.200.000,00 em favor
da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES.
– PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 026 – Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, as edificações
pertencentes ao Estado de Rondônia, realizadas no Ginásio de
Esportes Gerivaldo José de Souza no Município de Ji-Paraná.
– PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 027 – Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, as edificações
pertencentes ao Estado de Rondônia ao Município de Vilhena.
– PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 028 – Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, as edificações
pertencentes ao Estado de Rondônia ao Município de Vilhena.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 029 – Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, as edificações
pertencentes ao Estado de Rondônia, realizadas nas
instalações do Posto de Saúde Sandoval Meira no Município
de Guajará-Mirim.
- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 030 – Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, as edificações
pertencentes ao Estado de Rondônia, realizadas nas
instalações do Posto de Saúde Maria Augustinho no Município
de Guajará-Mirim.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Registrar a
presença aqui da Vereadora Ana Paula Alves de Nova
Brasilândia, obrigado pela presença; do Vereador José Carlos
Mendes, Câmara de Nova Brasilândia, obrigado pela presença;
do Vereador Cleiton Ferreira, Presidente da Câmara Municipal
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de Costa Marques, obrigado Presidente pela presença; do
Vereador Elias Avelino do Nascimento, de Costa Marques,
obrigado pela presença; do Vereador Nei Mendes de Souza,
de Costa Marques, obrigado pela presença; do Vereador Nivaldo
Rosa, Presidente da Câmara de Campo Novo, obrigado
presidente pela presença. Registrar a presença e agradecer
ao mesmo tempo também do Cleymilton Alves, Presidente do
Sindicato dos Motoristas Oficiais do Estado de Rondônia –
SIMPORO; dos Senhores Vereadores Jaime de Oliveira e
Jeferson dos Santos, de São Francisco; Hélio da Silva,
Secretário Legislativo da Câmara Municipal de Nova Brasilândia;
Jesuíno Boabaíd, Presidente da Associação dos Praças da Polícia
Militar e Bombeiros do Estado de Rondônia; do Vereador Gidinal
Francisco, de Nova União, obrigado pela presença; também
do Vereador Adão Luiz, da Câmara Municipal de Nova União.
Obrigado a todos pela presença.
Passemos às Breves Comunicações. Não há oradores
inscritos. Encerrada as Breves Comunicações, passamos ao
Grande Expediente. Senhores e Senhoras Parlamentares,
conforme preceitua a alínea “o” inciso I do artigo 14 do
Regimento Interno, anunciarei a seguinte Ordem do Dia para
esta Sessão: Projeto de Lei Complementar 78/2012; Projeto
de Lei Complementar 96/2012; Projeto de Lei Ordinária 735/
2013; Projeto de Lei Ordinária 740/2013; Projeto de Lei
Ordinária 741/2013; Projeto de Lei Ordinária 742/2013; Projeto
de Lei Ordinária 743/2013; Projeto de Lei Ordinária 744/2013,
esses projetos todos de autoria do Poder Executivo; e o Projeto
de Emenda Constitucional 016/2013 de autoria do Deputado
Hermínio Coelho.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Sr. Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado
Lebrão.
O SR. LEBRÃO – Registrar a presença aqui do nosso
representante do esporte lá de São Francisco o meu amigo
Saroba; o Vereador Milton do PTN, meu grande amigo
Presidente agora do PTN lá do município de Seringueiras; o
Jeferson nosso Vereador; Robozinho também Vereador lá do
município de São Francisco do Guaporé, acompanhando a Dona
Neuza.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrado o Grande
Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças. Não
há deputados inscritos. 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. LEBRÃO (1º Secretário) – ATO Nº 001/2013-P/ALE –
“O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
no uso de suas atribuições regimentais, e considerando a
transferência da sede do Poder Legislativo para o município de
Guajará-Mirim, aprovada pela Resolução 232/2013, com a
finalidade de realizar sessão itinerante; considerando a
necessidade de deslocamento de servidores para prestar
assessoramento e assistência técnica na referida sessão,
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resolve: Artigo 1º. Cancelar a realização de sessão ordinária
no dia 03 de março de 2013 em face da transferência da sede
do Poder Legislativo para o município de Guajará-Mirim, com a
finalidade de realizar sessão itinerante, no dia 14 de março.
Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, 26 de fevereiro de 2013. Deputado
Hermínio Coelho.”
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO LEBRÃO. Dá
nova redação aos artigos 8º e 10 da Lei Complementar 326,
de 10 de novembro de 2005.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LEBRÃO. Declara de utilidade
pública a Associação Esportiva Serra Dourada, Linha 94, KM
04 lado Sul, no município de São Miguel do Guaporé.
- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA ANA DA 8. Dispõe sobre a
destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do
Governo do Estado de Rondônia.
- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA ANA DA 8. Institui desconto
no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA, e dá outras providências.
- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA ANA DA 8. Cria o Centro de
Proteção, Referência e Assistência Integral à Criança e ao
Adolescente vítima de violência sexual.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO. Declara de
utilidade pública a entidade Associação de Desenvolvimento
Agrícola e Ambiental de Produtos Rurais da Linha Quatro e
Entorno – ASPROL-4, com sede na cidade de Porto Velho.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO. Declara de
utilidade pública a entidade Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica, Educacional e Tecnológica de Rondônia, denominada
Instituto de Pesquisa de Rondônia – IPRO, com sede no município
de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO. Indica ao
Governo do Estado, com cópia ao DEOSP e SEAS, a necessidade
de locação de um prédio para alojamento das famílias
ribeirinhas, bem como condicionamento de seus produtos, no
município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO. Indica ao
Governo do Estado, com cópia a SESAU, a necessidade de
construir uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento, no
município de Parecis.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Governo
do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Educação SEDUC, a necessidade de que seja agilizada as obras de
reforma na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Brasília localizada na comunidade Meu Pedacinho de Chão, no
município de Porto Velho.
– INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN DE OLIVEIRA. Indica ao
Governo do Estado, com cópia do Departamento de Estradas
de Rodagens e Transportes – DER, a necessidade de que seja
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agilizada a abertura, execução e asfaltamento da RO-Expresso
Porto, no Município de Porto velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Governo
do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens
e Transportes - DER, a necessidade de atender o município de
Porto Velho com Projeto Canal da Cidadania.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Governo
do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens
e Transportes DER, a necessidade de recuperação,
patrolamento, encascalhamento, abertura lateral e sinalização
das estradas vicinais de Alta Floresta do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Governo
do Estado com cópia a Secretaria de Estado da Educação SEDUC, a necessidade de que sejas agilizadas as obras de
reformas da Escola Estadual Murilo Braga, no Município de Porto
Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Governo
do Estado com cópia a Secretaria de Estado de Educação
SEDUC, a necessidade de que seja construído 01 (um) refeitório
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor
Daniel Nery da Silva, Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas e Rodagem Transporte
DER/RO, a necessidade de realização de 38 quilômetros de
pavimentação asfáltica na Rodovia 399 que liga o Município de
Pimenteiras/RO aos demais municípios do Cone Sul.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de
Estado de Saúde - SESAU, que seja adquirido um equipamento
de RX Compacto de 500 VMI, para a Unidade Mista de Saúde
do município de Candeias do Jamari.
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE. Indica ao Diretor do
Departamento de Estradas de Rodagem – DER a necessidade
de manutenção e cascalhamento da estrada vicinal, Linha
Marcos Freire, no município de Pimenta Bueno.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de instalação de uma agência da SEFIN, para
atender o município de Santa Luzia do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Indica ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagens de Rondônia,
Dr. Lúcio Mosquini, a implantação de redutores de velocidade
na RO–473, cruzamento com a rua Maracatiara, no perímetro
urbano do município de Urupá.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Requer a
Secretaria de Estado da Educação, informações acerca de fatos
ocorridos no almoxarifado da SEDUC, no Município de Porto
Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
elaboração de Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, bens móveis pertencentes ao
Estado de Rondônia, para a Associação Rural Urupaense
Organizada para Ajuda Mútua – ARUOPAM, no município de
Urupá.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Registrar a
presença aqui também do Isac de Souza, Vice-Presidente da
Guarda-Mirim de Rio Crespo/RO. Obrigado Isaac, pela
presença.
Solicito ao nosso Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Revoga
parágrafos do artigo 98 da Constituição Estadual.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Registrar e também
agradecer ao mesmo tempo, a presença do Senhor Fagner de
Souza, Vice-Presidente da Câmara de Rio Crespo; Vereador
Joaldo Gomes de Rio Crespo, obrigado vereador; do Secretário
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, o
Marcelo Bessa, obrigado pela presença; do Presidente do
Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Rondônia
Alessandro Morey, André Roberto, Agente de Planejamento
da Secretaria de Segurança; Sérgio Muniz Neves, Defensor
Público do Estado; Fábio Roberto de Oliveira, Defensor Público
do Estado; Gilvane Fernandes, Câmara Municipal de Ouro Preto.
Vereador Gilvane, obrigado pela presença. Também registrar
a presença dos senhores Vereadores Hilton de Paiva e Isaías
Pedreiro de Mirante da Serra; Oscimar Aparecido Ferreira,
Prefeito do Município de Campo Novo, obrigado pela presença;
da Vereadora Suely Clara de Moraes de Campo Novo, obrigada
Vereadora pela presença; da vereadora Silvania Maria da Silva,
de Nova União; do Vereador Sebastião Nascimento Lopes,
Câ/mara Municipal de Campo Novo; do Vereador Marzinho,
de Mirante da Serra e do Jales Moreira, Presidente do Sindicato
dos Policiais Civis do Estado de Rondônia, obrigado Presidente.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
O SR. LEBRÃO – Eu gostaria de solicitar para que fizesse
inversão de pauta dos Projetos de Lei Complementares já que
nós não temos números suficientes para aprovar em plenário.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está deferido o
pedido, o Requerimento de inversão de pauta está deferido.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 735/13
DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM Nº 305. Altera o anexo I
da Lei nº 1.044, de 29 de janeiro de 2002 e dá outras
providências.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – No Projeto falta o
parecer da Comissão de Organização Administrativa Finanças
e Orçamento, o Projeto com substitutivo.
Solicito ao Deputado Jaques dar o parecer pelas
Comissões.
O SR. JAQUES TESTONI – Projeto de Lei 735/13, autor Poder
Executivo, Mensagem 305. Altera o anexo I da Lei nº 1.044, de
29 de janeiro de 2002 e dá outras providências. É um Projeto
que está dentro da constitucionalidade, regimentabilidade,
legalidade, Senhor Presidente, com substitutivo está aprovado
pela Comissão.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer favorável com substitutivo, do deputado Jaques, 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 primeira discussão e votação o Projeto. Os Deputados
favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda
discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 740/13
DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM Nº 011. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação
até o montante de R$ 1.800.000,00 em favor do Estado de
Rondônia.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – No Projeto falta o
parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, projeto com
emenda. Pedir para o Deputado Neodi dar o parecer pelas
comissões de Finanças e Orçamento.
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Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI Nº 741/
13 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM Nº 012. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro até o montante de R$ 9.060.027,61, em favor da
unidade orçamentária: Secretaria de Estado de Segurança,
Defesa e Cidadania – SESDEC.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O projeto tem
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e falta o parecer
da Comissão de Finanças. Pedir ao Deputado Ribamar Araújo
dar o parecer pela Comissão.
O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Senhor Presidente, senhores
Deputados, trata do Projeto de Lei nº 741/13 de autoria do
Poder Executivo que aportou nesta Casa sob a Mensagem 012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro até o montante de R$ 9.060.027,61, em
favor da unidade orçamentária: Secretaria de Estado de
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC. Esse projeto, por
ter respaldo legal, regimental e constitucional, sou de parecer
favorável.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Ribamar. Em discussão o parecer favorável do nosso nobre
Deputado Dr. Ribamar Araújo. 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 primeira discussão e votação o projeto. Os Deputados
favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda
discussão e votação.

O SR. NEODI – Projeto de Lei nº 740/13 de autoria do Poder
Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
por excesso de arrecadação até o montante de R$
1.800.000,00, em favor do Departamento de Estrada de
Rodagem do Estado de Rondônia – DER. O projeto encontra-se
com emenda, uma emenda que corrige o texto do projeto e
nós somos favoráveis à aprovação do projeto, acatando a
emenda. O projeto encontra-se dentro do regimento, tem
adequação orçamentária e financeira e também já está com
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Então,
portanto, atende a Constituição do nosso Estado. Nós somos
de parecer favorável à aprovação desse projeto.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer favorável ao projeto com emenda, do Deputado Neodi,
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 primeira discussão e votação o projeto. Os Deputados
favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda
discussão e votação.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 742/13
DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM Nº 013. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
até o montante de R$ 12.471.317,49, em favor da unidade
orçamentária: Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
O SR. LEBRÃO - Registrar a presença da Prefeita Lebrinha,
está sofrendo mais do que uma coelha embarcada lá no
município de São Francisco, para poder arrumar aquilo,
Presidente. Só com as emendas parlamentares para resolver
o problema lá.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Próxima matéria,
senhor Secretário.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pedir ao Deputado
Cláudio Carvalho dar o parecer pela Comissão de Finanças.
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O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Senhor Presidente, desde a
primeira Sessão que participo, eu não estou assimilando e
aceitando a forma dos pareceres que têm sido dados aqui neste
plenário. Não tem como um projeto que chegou recentemente,
chega aqui e eu dar um parecer, eu que sou formado em Direito,
dar um parecer apenas em alguns segundos. Então, eu já tinha
conversado com V. Exª. essas Comissões, aqui na Assembleia,
precisam verdadeiramente cumprir o seu papel. Eu não vou,
eu não tenho condição nenhuma de, em alguns segundos,
analisar esse projeto e dar um parecer aqui favorável ou
contrário, a não ser que seja de uma extrema urgência e eu
pediria, no mínimo, que suspendesse a Sessão para eu dar
esse parecer. Então, jamais eu tenho condições de dar um
parecer sem ter lido o projeto. Por isso eu peço a V. Exª. que
encaminhe, indique outro secretário, senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Só tem o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, só falta do de Finanças
e Orçamento. Isso é mais por questão burocrática.
O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Eu só tenho condições de dar
um parecer se pegar o projeto e por ele em prática. Por isso
eu peço a V. Exª. que indique outro Deputado.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está bom, eu vou
indicar aqui o nosso Deputado Edson Martins para dar o parecer
ao projeto.
O SR. EDSON MARTINS – Senhor Presidente, esse projeto já
foi discutido lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde o
Deputado Kaká Mendonça apresentou o seu relatório. O Projeto
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro até o montante de R$ 12.471.317,49, em
favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado de
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC. Portanto, esse
projeto tem amparo legal e o nosso parecer é favorável pela
aprovação, senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer favorável.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Quero discutir, senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado
Kaká. V. Exª. vai discutir o parecer?
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Não, não, eu quero discutir o
projeto.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Então vamos colocar
em votação o parecer e na votação e discussão do projeto, lhe
dou a palavra, meu líder. Em discussão o parecer favorável do
deputado Edson Martins, 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 primeira discussão e votação o Projeto nº 742/13 do
Poder Executivo. Para discutir o projeto o líder Kaká Mendonça.
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O SR. KAKÁ MENDONÇA – Senhor Presidente, na verdade,
só para esclarecer ao Deputado Cláudio Carvalho que essa
mensagem aqui, abre crédito suplementar por superávit para
SESDEC, Secretaria de Estado de Segurança no valor de R$
12.471,317,49. A constitucionalidade dela e a legalidade, ela
teve os trâmites legais e normais pela Comissão de Constituição
e Justiça, onde nós nos reunimos todas as terças-feiras e eu
fui relator dessa matéria e quando isso acontece é de praxe,
quando é de interesse e a maioria dos projetos que é de
suplementação, é de interesse do Estado e esta Casa tem
procurado acelerar, dando a sua parcela de contribuição.
Encontra amparo legal pela Comissão de Constituição e Justiça
que essa função, ainda mais quando se trata de superávit,
costuma tramitar dessa forma. Por isso que parecer de alguma
comissão que é dado aqui, sempre foi para procurar ajudar.
Eu costumo dizer aqui, tenho sempre ressaltado isso aí, que
às vezes o projeto que ele é celerado aqui na Casa, e eu estou
aqui há 15 anos, sempre é procurando beneficiar; quando se
trata de um superávit de arrecadação, quando se trata de um
convênio do Governo Federal que às vezes tem prazo e a gente
tramita de uma forma rápida para poder contribuir, dar a nossa
parcela de contribuição, quando se trata aqui de Plano, Cargo,
Carreira e Salário e tudo que vem do servidor, quando o
Sindicato chega aqui, às vezes a mensagem chega, é lida no
mesmo dia, é quebrado todos os interstícios regimentais para
poder o quê? Dar celeridade e a gente ganhar tempo e prazo.
Então, que fique esclarecido que a Comissão está sempre
procurando fazer e eu não tenho dúvidas que é também o
pensamento de V. Exª. e de todos os Deputados, que seja
respeitado o Regimento, mas tudo aquilo que vem ao encontro
dos interesses de Rondônia, os 24 Deputados têm procurado
fazer e parabéns ao Deputado Hermínio, mensagem que foi
lida semana passada, que chegou na Comissão hoje, a
Comissão deliberou, trabalhou para quê? Para procurar
desafogar e dar a sua parcela de contribuição porque essa é a
nossa missão aqui, a nossa função de ajudar naquilo que a
gente entender que é melhor para o desenvolvimento do Estado
de Rondônia. Obrigado Presidente.
O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Senhor Presidente, pela ordem.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Pois não, Deputado
Cláudio.
O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Deputado Kaká, jamais eu daria
um parecer no plenário sem saber da qualidade, da
necessidade do projeto. Eu só me reportei desta forma quando
fui chamado para dar o parecer no plenário, porque não
participei da reunião da Comissão. Então, sem conhecer o
projeto dar o parecer em cima da hora, sem ao menos ter
visto o projeto, levando em consideração que desde o primeiro
dia que eu estou aqui, nós temos votado todos os projetos
desta forma e eu avalio que não é a forma mais correta. Espero
eu ter que me acostumar aos atos praticados por esta Casa
ou ser modificado depois. Mas eu imagino que não houve
prejuízo nesse caso por que dá para perceber que o projeto
não tem problema, mas vai que é um projeto que venha de
forma errada, e a gente aprova sem nenhuma análise, isso aí
depois vai ficar muito ruim para a imagem desta Casa. O que
eu estou querendo dizer com isso que nós precisamos colocar
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as Comissões para funcionar para que todos os projetos que
cheguem aqui passem pela comissão, salvo aqueles que
tenham uma necessidade muito grande que a gente vai discutir
no plenário e vai ter o tempo necessário para se fazer. Mas
não dá é para virar praxe, como eu tenho visto desde o dia que
cheguei aqui, todos os projetos serem levados para votar de
qualquer jeito sem ao menos ter conhecimento do projeto. Se
for para votar desta forma eu vou me abster das votações até
que eu tenha conhecimento dos projetos que chegaram nesta
Casa para eu não ter que votar em algo que eu não conheça.

estamos votando, mas eu não tiro, em nenhum segundo, a
razão do Deputado Claudio Carvalho que conhece a área jurídica
por ser advogado, que realmente as Comissões estão
instituídas, o Regimento rege isso, determina isso e nós temos
que tramitar nas Comissões, tanto que o Presidente Hermínio
já tem falado disso aqui e tem cobrado relatório inclusive das
Comissões, de todas as Comissões para que se as Comissões
não deliberarem seja suspensa a remuneração dos servidores
que fazem parte como assessoria das Comissões. Essa era a
minha parte.

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

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Pela Ordem, senhor Presidente,
rapidinho.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Quero dizer que a Casa tem tido uma
posição, a gente tem discutido muito essa questão de utilizar
melhor as Comissões. Isso não vem de hoje, isso é uma crítica
coletiva interna de todos os deputados. Acreditamos que o
trâmite na Comissão é melhor, é mais justo, e ele corrige alguns
defeitos de alguns projetos que vêm com defeito oriundo do
Executivo. Mas tem casos e casos, tem determinadas situações
que nós temos que dar parecer em plenário pela necessidade,
às vezes numa discussão com o sindicato chega-se a conclusão.
E eu quero dizer aqui para o Deputado Claudio Carvalho, para
que não fique parecendo que a Assembleia é capacho do
Governo, é capacho de qualquer outro Poder, que isso é uma
situação que está acontecendo agora por que eu fui Vereador
ao lado de Vossa Excelência, Vossa Excelência foi Presidente
da Comissão da CCJ e fez parecer em plenário várias vezes.
Não é uma prática que o senhor não conhece. Então não venha
dizer que a Casa agindo assim porque não é, parece que os
Deputados aqui não fazem o papel legislativo, que é obrigação
deles.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Presidente?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado
Luizinho.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu só quero dizer Presidente, que
eu concordo plenamente que as Comissões elas existem, nós
temos aqui deliberado pelo plenário, os seus membros, o seu
Presidente, nós temos, em todas as comissões, uma assessoria
técnica e ela tem um custo alto para o povo do Estado de
Rondônia e eu concordo plenamente, inclusive como Presidente
da CCJ eu exijo que todas as matérias sejam deliberadas pelas
Comissões porque o regimento desta Casa assegura isso. E
nós, todas as vezes que fomos procurados pelo Poder Executivo,
pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pela população do Estado,
realmente nós temos acelerado a tramitação, mas isso nós
temos que resguardar que o Projeto que chega a Casa hoje e
tenha que ser votado hoje. Nós já tivemos exemplo disso aqui
exatamente desse atropelo, desse desespero para votar,
quando nós reunimos aqui dezenas de servidores da SEDAM e
nós quisemos apressar a votação do Plano de Cargos e Salário
da SEDAM e depois de votado o Plano nós fomos descobrir,
fomos ovacionados pelos servidores da SEDAM na época e
depois descobrimos, junto com os servidores, que nós não
tínhamos contemplado nenhum servidor. Portanto assim,

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
O SR. CLÁUDIO CARVALHO - É que eu fui citado aqui, mas
jamais eu quis dizer que a Assembleia vota de qualquer forma,
que é capacho do Governo, nada disso. Eu só quis assegurar o
direito que as Comissões funcionem. O Deputado Jean me
parece que não ouviu quando eu fui à tribuna e falei, eu não
falei das exceções, eu falei do rito de praxe da Assembleia. É
claro que na Comissão de Constituição e Justiça vai ter
momentos que a gente vai dar o parecer aqui no plenário.
Esses casos são as exceções, as regras é que tem que ser
dada nas Comissões, mas não em todos os projetos dar aqui
em plenário e achar que isso é normal. Jamais eu quis, Deputado
Jean, e Vossa Excelência eu acho que até exagerou quando
quis dizer que eu estou querendo dizer que os Deputados aqui
vão fazer o que o governo quiser. Agora, eu só quero que as
Comissões, à medida do possível, seja resolvido lá nas
Comissões a questão dos projetos serem analisados.
O SR. EDSON MARTINS - Questão de Ordem, senhor
Presidente?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. EDSON MARTINS - Eu só gostaria, senhor Presidente,
de também, na discussão desse projeto, dizer da importância
desse projeto, é um projeto que ele visa orçamentar esse valor
por superávit financeiro, e com certeza é importante para a
Secretaria, para a SESDEC para que possa empenhar e cumprir
com os compromissos da Secretaria. Tem projeto, às vezes,
muito importante que chega nesta Casa e que é aprovado muito
rápido, às vezes também projeto por excesso de arrecadação
para dar cobertura aos convênios. Então, realmente tem muito
projeto que é necessário que seja dada essa agilidade. Mas eu
acho também que o Deputado Cláudio Carvalho tem razão até
quando ele não faz o parecer no plenário porque ele não tem
conhecimento do projeto porque é muito ruim a gente relatar
um projeto que a gente não tem conhecimento dele. Deputado
Cláudio Carvalho eu acho que Vossa Excelência tem a sua razão,
mas nem por isso nós vamos parar, vamos passar o projeto, já
foi discutido na Comissão, eu acho que é até uma discussão
desnecessária a gente estar discutindo isso aqui. Mas eu gostaria
de dizer que até parabenizo o Deputado Cláudio Carvalho, por
querer votar os projetos, as matérias que ele tem
conhecimento, eu acho que isso realmente só engrandece o
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trabalho desta Casa. Como tem outro projeto muito importante
aqui, que amplia as vagas para a classe especial da Polícia
Civil, o qual eu quero cumprimentar aqui os delegados, em
nome do André, meu amigo que está ali; cumprimentar o
Secretário Bessa, os Vereadores, a Prefeita Cida que está
prestigiando os trabalhos da Casa, o Nenê, meu amigo, então
a todos os nossos agradecimentos por estar hoje, nesta tarde,
prestigiando o trabalho desta Casa. Muito obrigado.

de Rio Crespo; Vereador Emanuel também de Campo Novo;
Vereadora Eliana e Vereadora Neuza de Jorge Teixeira;
Vereadora Sueli, de Campo Novo, Vereador Elói de Alto Alegre
e Vereador Jeferson, de Alto Alegre. Obrigado, senhor
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu queria só dizer
o seguinte, eu também, Deputado Cláudio, sou defensor que
se discuta todos os projetos que chagam na Casa. Esses projetos
de suplementação, de remanejamento, essas coisas todas, para
falar a verdade você pode discutir aqui o ano todinho ou um dia
ou uma hora ou um minuto que não vai fazer muita diferença.
Isso aqui é por questão de formalidade tem que passar pela
Assembleia, mas não tem muito o quê a gente discutir e
modificar num projeto desse. Esse dinheiro vai para a Secretaria
e a Secretaria, é lógico que é para pagar despesa, folha e
outras coisas lá da Secretaria de Segurança. Mas a maioria
dos projetos, principalmente os mais polêmicos, projetos
polêmicos nós temos discutido bastante aqui na Casa. E eu
também sou defensor que os projetos passem por todas as
Comissões. O difícil é passar por todas as Comissões, aqui tem
sido difícil. Tem Deputado que fala isso, que fala, que defende
que os projetos passem nas Comissões e no outro dia chega
aqui e fala: - Hermínio, esse projeto chegou de manhã coloca
na pauta, por isso e por aquilo. Aqui é sempre assim, vai
acontecer isso com Vossa Excelência, vai chegar. Aqui hoje,
por exemplo, estão os nossos Defensores Públicos pedindo e
nós já colocamos na pauta e vamos votar daqui a pouco dois
projetos de interesse da Defensoria Pública. Eu também digo,
de que adianta nós ficarmos... A Defensoria tem o seu
orçamento próprio tem sua, nós não podemos estar nos
metendo na Procuradoria. É a mesma coisa, será que se os
Defensores viessem se meter aqui na administração aqui da
Assembleia nós acharíamos bom? Tudo isso é questão de
formalidade. Os nossos trabalhadores da Polícia civil estão aqui,
pediram também para votar o projeto, já está na pauta, nós
vamos votar daqui a pouco. Acho que isso aí não é questão de
ser governo ou não ser governo, mas de qualquer maneira
sempre é muito bom a gente analisar mais os projetos. E também
os Deputados podem pedir vista, que aqui a gente é obrigado a
dar por dois dias, por três dias ou por três sessões, tem aqui
pelo Regimento, nós somos obrigado a dar, passar o projeto
para o Deputado para que ele venha analisar mais o projeto. E
todos os projetos que chegam aqui quando é lido aqui no
plenário, Deputado Neodi, ele é colocado no portal da
Assembleia. Está à disposição, tanto dos Deputados como de
toda sociedade de Rondônia para ter acesso aos Projetos antes
de ser votado aqui na Casa.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Senhor Presidente?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Permita uma Questão de Ordem,
senhor Presidente?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. ADELINO FOLLADOR - Quero registrar a presença
Presidente dos Democratas de Nova Brasilândia, Hélio da Silva;
Vereador José Carlos, de Nova Brasilândia; Vereador Guina lá

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

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não.
O SR. LEBRÃO - Quero aproveitar o registro do Deputado
Adelino e também registrar a presença do Vereador Ceir, do
município de Costa Marques, o nosso querido São Domingos.
Muito obrigado pela presença.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não havendo mais
quem queira discutir, em primeira discussão e votação Projeto
de Lei nº 742/13 do Poder Executivo. Em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 743/
13 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM Nº 14. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional por excesso de arrecadação
até o montante de R$ 1.286.934,00 em favor da unidade
orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – No Projeto falta o
parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ao
Deputado Edson Martins que proceda ao Parecer pelas
Comissões.
O SR. EDSON MARTINS – Projeto de Lei Nº 743/13, de autoria
do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional por excesso de arrecadação até o montante de R$
1.286.934,00 em favor da unidade orçamentária: Secretaria
de Estado da Agricultura – SEAGRI. Senhor Presidente, também
encontra amparo legal e recursos oriundo de convênios,
portanto o nosso parecer é favorável pela aprovação.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer favorável do Deputado Edson Martins, não havendo
Deputados para discutir. Em votação, os Deputados favoráveis
à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o projeto, não havendo
quem queira discutir. Em votação, os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Projeto. Vai à segunda discussão e
votação.
Próxima matéria.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 744/
13 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM nº 015. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de
arrecadação até o montante de R$ 4.380.362,07 em favor da
unidade orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura SEAGRI.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – No Projeto falta o
parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ao
Deputado Luizinho Goebel que proceda ao parecer pelas
Comissões.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Projeto de Lei nº 744/13 do Poder
Executivo, sob a Mensagem nº 15. Autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação até o
montante de R$ 4.380.362,07 em favor da unidade
orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI.
Portanto, Presidente, esta matéria já foi relatada e deliberada
pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação e agora o
Parecer é pelas Comissões de Finanças e Orçamento. Portanto,
temos parecer favorável à aprovação da matéria.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão e
votação o parecer favorável do Deputado Luizinho Goebel, não
havendo quem queira discutir. Em votação, os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestem. Está aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto, não havendo
quem queira discutir. Em votação, os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Senhor Presidente?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. LEBRÃO – Mais uma vez pedir inversão de pauta de
uma PEC.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está deferido o
pedido, o Requerimento do nobre Deputado Lebrão.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 078/2012 DA DEFENSORIA PÚBLICA –
MENSAGEM Nº 01/2012. Dispõe sobre a criação do Quadro de
Pessoal Administrativo da Defensoria Pública do Estado de
Rondônia, e dá outras providências.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – No Projeto falta o
parecer das Comissões. Pedir a nossa Deputada Glaucione
emitir parecer ao Projeto.
A SRA. GLAUCIONE - Trata-se do Projeto De Lei
Complementar nº 078/2012, de autoria da Defensoria Pública/
Mensagem Nº 01/12. O Projeto está dentro da legalidade,
regimentabilidade e Constitucionalidade e também com Emenda
e Subemenda. Portanto, o nosso Parecer é favorável, senhor
Presidente.
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O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Senhor Presidente?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, nobre
Deputada Glaucione. Pois não, Deputado.
O SR. LEBRÃO – Quero registrar a presença do Vice-Presidente
da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé, senhor
Gerson Paulino.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer favorável da Deputada Glaucione, não havendo quem
queira discutir. Em votação, os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar Nº 078/12 da Defensoria Pública. Em discussão.
Não havendo Deputados para discutir, em votação. A votação
será nominal e o painel está à disposição dos Deputados.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Adriano Boiadeiro
- Deputada Ana da 8
- Deputado Claudio Carvalho
- Deputado Edson Martins
- Deputada Epifânia Barbosa
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Flávio Lemos
- Deputada Glaucione
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jaques Testoni
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Lebrão
- Deputado Luiz Claudio
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Neodi
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputado Saulo Moreira
- Deputado Valdivino Tucura
- Deputado Zequinha Araujo

– sim
- ausente
- ausente
- sim
– ausente
– ausente
- ausente
- ausente
- sim
- abst. reg.
– sim
- sim
- sim
– sim
- sim
- sim
– sim
– sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
– ausente
- sim

Projeto aprovado em primeira discussão e votação
com 15 votos favoráveis, 01 abstenção regimental. Vai
à segunda discussão e votação.
Quero registrar a presença do nosso Defensor Público
do Estado, Dayan Saraiva; do nosso Defensor Público Geral do
Estado José Francisco Cândido; do Dr. Defensor Público
Leonardo Werneck, Presidente da Associação dos Defensores
Públicos do Estado de Rondônia; do Vereador Ari Costa da
Silva (Boiadeiro), Vice-Presidente da Câmara de Costa Marques;
Vereador Clebson Gonçalves, Câmara Municipal de Costa
Marques; Vereador Ceir de Andrade da Câmara Municipal de
Costa Marques. Obrigado companheiros pelas presenças na
galeria desta Casa.
Próxima matéria.
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O SR LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 096/2012 DA DEFENSORIA PÚBLICA MENSAGEM Nº 05. Altera o quadro do Anexo I, da Lei
Complementar nº 551, de 31 de dezembro de 2009, que dispõe
sobre os cargos de Direção Superior da Defensoria Pública do
Estado de Rondônia.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – No projeto falta o
parecer das Comissões. Pedir ao Deputado Luizinho dar o
parecer pelas Comissões.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Projeto de Lei Complementar nº
096/12, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que
aportou esta Casa sob a Mensagem 05/12, que altera o quadro
do anexo I da Lei Complementar nº551 de 31 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os cargos de direção superior da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Portando, esta
Matéria já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e
agora estamos dando o Parecer pela Comissão de Finanças e
Orçamento e a Comissão de Organização. Só uma justificativa
aos nobres Pares, que na realidade, aqui está criando novos
cargos, mas por outro lado está suprimindo alguns cargos já
existentes, então, não acarretará nenhum aumento de despesa
com a criação destes novos cargos. Então nós somos de Parecer
favorável a aprovação da matéria, senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Luizinho. Em discussão o parecer favorável do Deputado
Luizinho, não havendo quem queira discutir. Em votação, os
Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
a 1ª discussão e votação.
Em 1ª discussão e votação o Projeto. Deputado Adelino.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, senhor Presidente
a Defensoria Pública faz um grande trabalho e nós somos
favoráveis que ela tenha um quadro próprio. Nós sabemos hoje
que 90% do pessoal é portariado, com certeza, a Defensoria
precisa de um quadro próprio para fazer um concurso público
para efetivar de fato esse trabalho que vem fazendo. Então,
quero parabenizar a Defensoria Pública por esse trabalho que
vem fazendo. Obrigado.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino.
A votação é nominal e o painel já está à disposição dos
companheiros e companheiras Deputados.
Registrar a presença aqui do nosso Prefeito Jurandir de
Oliveira, Prefeito do município de Santa Luzia. Obrigado Jurandir
pela presença, obrigado Prefeito. E também do vereador Edivar
Luiz de Santa Luzia do Oeste. Obrigado Edivar pela presença.
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Congresso Nacional, essa responsabilidade, e a criação dos
cargos, aí, por exemplo, de diretor de Recursos Humanos, é
até mesmo necessário para que seja apurado no futuro um
índice, um acompanhamento melhor do índice de fola da
Defensoria Publica, então, somos favoráveis e acreditamos
que foi feita uma redução de alguns cargos, salvo engano,
seis cargos de assessores especiais para que pudesse ser
criado esse de diretor. Então, fica aqui registrado o meu apoio
a esse Projeto da Defensoria Pública.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Presidente, só para
registrar aqui a presença do Vereador de Seringueiras Milton
do Povo, Mercado do Povo. Está aqui também no nosso
plenário, hoje, nos assistindo, nos prestigiando e nos pedindo,
também, não é Milton? Trazendo as suas reivindicações, os
seus pedidos lá para o município de Seringueiras. Também a
vereadora Ana Paula, lá de Brazilândia, que agora a pouco
estava aqui, também hoje, fazendo uma visita nesta Casa de
Leis. Um abraço aos nossos Vereadores.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Adriano Boiadeiro
- Deputada Ana da Oito
- Deputado Cláudio Carvalho
- Deputado Edson Martins
- Deputada Epifânia Barbosa
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Flávio Lemos
- Deputada Glaucione
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jaques Testoni
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Lebrão
- Deputado Luiz Cláudio
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Neodi
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputado Saulo Moreira
- Deputado Valdivino Tucura
- Deputado Zequinha Araújo

- sim
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- ausente
- não
- sim
- abst. reg.
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
– sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- sim

Com 15 votos favoráveis, 01 abstenção
regimental, está aprovado o Projeto. Vai a 2ª discussão
e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº016/13 DO DEPUTADO HERMÍNIO
COELHO, revoga parágrafo do artigo 98 da Constituição
Estadual.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só para falar a respeito desse Projeto
de Lei que se discutia muito, que a Defensoria não tinha uma
responsabilidade com índice de folha. Está sendo Matéria do

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto de
Emenda Constitucional. Esse Projeto ele corrige uma legislação
que foi feita há algum tempo aqui na Assembleia, que inclusive,

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente.
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tem uma ação do Procurador Geral da União contra essa Lei. E
aqui nós estamos só revogando a alteração que segundo o
que fere a Constituição Federal, que chamam de a mordaça
ao Ministério Publico. A partir do momento em que nós
derrubarmos essa, nós aprovando aqui, inclusive a ADIN que
existe contra a Lei ela passa a perder, como é que chama?
Aprovando aqui a ADIN perde o objeto. E tem uma Emenda
que é só técnica, só corrigindo a redação. O Projeto já está
com Parecer favorável.
Em votação nominal dois terços. Em votação.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Adriano Boiadeiro
- Deputada Ana da Oito
- Deputado Cláudio Carvalho
- Deputado Edson Martins
- Deputada Epifânia Barbosa
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Flávio Lemos
- Deputada Glaucione
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jaques Testoni
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Lebrão
- Deputado Luiz Cláudio
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Neodi
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputado Saulo Moreira
- Deputado Valdivino Tucura
- Deputado Zequinha Araújo
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Deputados, solicitando a presença da Procuradora Geral do
Estado, aqui na Assembleia, na próxima terça-feira, juntamente
com o Secretário de Finanças, nós temos vários assuntos para
tratar. Tem 20 assinaturas dos Deputados aqui para que
possamos vê: Questão das Emendas Parlamentares que
estamos perdendo em função da morosidade da PGE e estamos
também com deficiência de arrecadação da dívida ativa;
restituição de verba junto a Previdência Social e a dívida do
BERON, que continua sendo debitada na conta do Estado. Então
peço que seja votado o requerimento.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Questão de Ordem Presidente.

- sim
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
– sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- ausente
- sim

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Sr. Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não Deputado.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Registrar também a presença
aqui do vereador Cagado; de Mirante da Serra, vereador Isaias
Pedreiro, de Mirante da Serra também, vereador Mazinho,
também de Mirante da Serra.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Votação encerrada.
Aprovada em 1ª discussão e votação com 17 votos
favoráveis. Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima matéria Secretário.
A SRA. GLAUCIONE – Presidente Questão de Ordem.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não Deputada
Glaucione.
A SRA. GLAUCIONE – Eu gostaria Presidente, que fosse
incluído e votado um Requerimento com 20 assinaturas dos

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não Deputado.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Eu queria sugerir aos Deputados
autores desse requerimento, para desmembrar, chamar a
Procuradora num dia e o Secretário num outro dia, não tem
nada a ver a ação da Secretaria de Fazenda, do Secretário Dr.
Benedito, que ele vai vir explicar sobre o BERON, sobre dívida
do BERON, liquidação do BERON, com relação ao que acontece
na PGE, eu então queria sugerir a Vossa Excelência Deputada,
que em nome dos demais que a sugestão seria,...
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado tem coisas que
as Secretarias, na verdade, culpa a PGE, então, eu acho
deputado Kaká, como líder, era bom que os dois estivessem
juntos para estarem presente e depois a ideia, inclusive, de
convocar até para debater o Ministério Público, Tribunal de
Contas e o Tribunal de Justiça, porque já foi debatido, já foi
discutido com o Governador a questão da morosidade da PGE
na questão da tramitação dos processos, que vão lá e senta
em cima e não acontece. Então, eu acho por bem deputado
Kaká que revisse essa situação para que eles pudessem estar
juntos para que não pudesse ter a culpa, a PGE colocar a culpa
na Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Fazenda na PGE.
Então, eu acho que o requerimento que iniciou-se é um pedido
coletivo que ele tem que ser junto para que isso seja tirado a
limpo aqui e seja discutido cara à cara.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Na verdade, da forma que eu vejo
são ações diferentes.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Não são deputado.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Secretaria de Fazenda deputado
Maurão, ela está pronta para pagar depois que chega tudo
redondinho, tudo pronto, somos juntos, eu assinei um
documento como líder do Governo pedindo a cabeça dessa
Procuradora que aí está, por entender da mesa forma que a
maioria dos Deputados entendem. Eu só acho que poderia
trazer ela que responde pela Procuradoria Geral do Estado e o
Secretário em momentos, é um entendimento meu, questão,
vai chegar os dois aqui e esta Casa é uma Casa política, esta
Casa é uma Casa política e ninguém está comprando briga e
nem pedindo a cabeça do Secretário de Fazenda, mas estão
pedindo dela, aí daqui a pouco vão passar a mão na cabeça de
um e não vai virar em nada. Então, traga ela, é só para
desmembrar, eu defendo a Casa, eu acho, no entendimento
Deputada Glaucione, que o mais, vai ouvir ela e vai ouvir ele,
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cada um tem uma função, cada um responde por sua pasta, se
um jogar para cima de outro, aí meu irmão, aí ninguém aqui, o
pessoal, os Deputados vão saber distinguir quem está mentindo
e quem está falando a verdade. Eu só acho que é muito mais
tranquilo, vai dar muito mais, como se diz, o Deputado vai ficar
muito mais a vontade, muito mais municiado em poder
perguntar e sabatinar a Procuradora no que cabe a pasta dela
e ao Secretário doutor Benedito, que com certeza vem, ou
manda alguém na pasta dele. É o meu entendimento, mas o
Plenário é soberano a gente respeita a decisão do Plenário.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Viu deputado, deputado, o
que eu entendo é o seguinte: quando nós falamos assim de
“perda de receita”, quando nós falamos de tudo isso, da
tramitação dos projetos que está demorando, eu acho que nada
impede o Secretário de Fazenda está no mesmo dia Presidente,
eu acho que teria que estarem os dois juntos, porque nós
estamos na verdade, nós não estamos culpando aqui o
Secretário de Fazenda não, o Secretário de Fazenda, não só
ele, mas se hoje você conversar com outro Secretário do
Governo e aí o processo não anda, o projeto não vai. E aí você
pergunta: o que está acontecendo? - Estou dependendo da
PGE. Se convocasse todos os outros iriam falar a mesma coisa.
Então, nós estamos convocando o Secretário de Fazenda porque
no momento todos nós estamos nos sentindo prejudicados com
a perda de receita, que hoje nós estamos passando aí por
demissão de funcionários, por não alcançar o índice de pessoal,
a Casa passando por constrangimento justamente porque nós
estamos tendo neste momento ter que demitir porque nós temos
a receita com perda. Então, o Secretário de Fazenda justamente
tem que vir deputado Kaká, eu acho, que não é para nós
culparmos ele, mas se a PGE hoje está sendo o pivô de toda a
trava do governo, nada impede que o Secretário de Fazenda
esteja aqui que é o Secretário responsável pela receita do
Estado, nada vai impedir de estarem os dois juntos.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – O Plenário é soberano.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem Sr. Presidente, só um
segundo.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não Deputado.
O SR. LEBRÃO – Eu até entendo deputado Kaká, e quero
parabenizar pelo grande trabalho que Vossa Excelência está
fazendo aqui como líder do Governo, e nós, a Assembleia
Legislativa tem sido parceira desse Governo, mas parceira
mesmo, eu acho que o governador deveria evitar o
constrangimento que essa senhora vai ter aqui na Assembleia
Legislativa e demiti-la, demitir o mais urgente possível e não
ter que trazer ela aqui porque ela quer governar e quer também
legislar em nome dos deputados e isso não é aceitável e de
maneira nenhuma nós vamos aceitar isso.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Deputado Lebrão, ninguém mais
do que o governador que está aí com ações, a Assembleia, eu
estava conversando agora a pouco com dois Secretários de
Estado que estavam aí, tem Mensagem que foi lida semana
passada, encaminhada para as Comissões hoje e deliberada,
mostrando a boa vontade dos senhores deputados e senhoras
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deputadas aqui com relação a tudo que é de interesse do
povo de Rondônia, como essas superávit de onde? Governo
federal, recurso que está vindo para o Estado, a Assembleia
votando e tal. Simplesmente eu tenho o mesmo pensamento
que eu assinei junto, e eu penso igual aos senhores Deputados
e as senhoras Deputadas, com relação à Procuradoria Geral
do Estado. É um absurdo da forma que estão fazendo com a
PGE do nosso Estado, que lá tem a função de proteger o Estado
e da forma que eu estou vendo não está protegendo nada,
está jogando contra o patrimônio, está jogando contra o Estado.
Isso é tão verdadeiro que teve um documento lá atrás, e eu
fiquei sabendo hoje, que todos os sindicatos repudiaram lá
atrás pedindo também a cabeça dessa procuradora, que eu
não a conheço, eu não a conheço. A única coisa que eu sugeri
não é também que convoque o Secretário, o Secretário da
pasta na da SEFIN, doutor Benedito também sem problema
nenhum. A única coisa que eu sugeri é para não colocar na
mesma, porque o Secretário, aí eu tenho que defender o
Secretário, o doutor Bendito está longe da postura dessa
procuradora. Então eu não quero colocar na mesma linha
convoca ela para um horário e ele para outro, o plenário é
soberano, com todo respeito que eu tenho pela decisão aqui,
que.....
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado Kaká eu quero
parabenizar, e também coloco assim: Secretário Benedito para
mim é um grande Secretário, é um homem sério e está
procurando trabalhar, como a Nancy da SEDAM tem feito um
grande trabalho, o Lúcio do DER, o Pimentel que entrou aí,
está fazendo um grande trabalho. Agora nós precisamos, nós
precisamos realmente de uma Procuradoria que deixe o
governo trabalhar, que aí as Secretarias vão trabalhar, e ela
está travando o governo, ela não deixa tramitar. Nem o governo
nem a Assembleia, é aquilo que deputado Lebrão falou, na
verdade ela tem que ser demitida, por que uma pessoa que
está travando o governo, uma Secretaria que tem trezentos
projetos, mandou trinta, e em um ano não conseguiu despachar
os trinta projetos. Como que um Secretário vai desempenhar
um bom trabalho sendo que a PGE é o coração, é o pivô do
governo e que hoje está travando. Então o Secretário Benedito,
eu não estou colocando ele em nível da PGE, eu sei que ele
está fazendo um trabalho bom e, portanto, ele está convocado
é justamente para que ele possa também expor a situação
que está acontecendo, porque o Estado está perdendo receita,
se é graças a Secretaria de Fazenda.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Questão de Ordem senhor
Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Só um minuto
Deputado Kaká.
O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Pois não Deputado
Neodi.
O SR. NEODI – Nós assinamos um requerimento aqui
convocando a procuradora, eu acho que não tem nada a ver
com o Benedito, então eu acho que tem que ser uma coisa de
cada vez.

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

Nº 029

8ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Não foi convocado
o Benedito não?.
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O SR. NEODI – Não. Foi assinado um documento e está em
plenário para ser votado a convocação da procuradora, vamos
separar as coisas, acho que não tem nada a ver querer englobar
junto, até porque para chamar o Benedito aqui, eu não assinaria
esse documento. Então nós assinamos um documento aqui,
porque quem está criando problemas realmente é a procuradora
e equivocadamente, inclusive, em grande parte dos seus
pareceres, que inclusive, já teve atrito com os Presidentes dos
sindicatos, até por dar parecer fora daquilo que é a realidade
do nosso Estado. Então, portanto, quero deixar bem claro o
meu posicionamento aqui, que eu assinei um documento na
convocação da procuradora e não do Secretário Bendito.

porque o doutor Benedito, se for convocado ele vem com maior
prazer para esclarecer o que esta Casa quiser, não tenho dúvida
nenhuma. A única coisa aqui, é só convidar não tenho dúvida
disso, a única coisa que não podemos deixar é que queira
colocar, e outra coisa, tem que deixar claro, quando se fala em
PGE não vamos generalizar, porque na PGE existe procuradores
e procuradoras comprometidas em desempenhar o papel, de
fazer a função deles, que é sempre proteger e ser o guardião
do Estado. Então que a gente deixe bem claro essa questão
que é uma questão individual de uma pessoa que detêm um
poder e que está aí, como diz o deputado Maurão, e a maioria
dos Deputados, por assinarem juntos. Então eu quero aqui
agradecer a deputada Glaucione, deputado Maurão, deputado
Neodi por ter essa sensibilidade aí de entender que no momento
o alvo chama-se Procuradora Geral do Estado.

A SRA. GLAUCIONE – Presidente.

O SR. NEODI – Questão de Ordem Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Pois não Deputada
Glaucione.

O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Pois não
Deputado.

A SRA. GLAUCIONE – Eu gostaria de propor o
encaminhamento Deputados, que realmente desmembrasse,
por que o nosso foco, senão a gente acaba se perdendo
Deputado Maurão, aqui em relação a vários assuntos de
arrecadação. O nosso foco é a PGE, que não está funcionando
Presidente e não é só para a Assembleia, você visita as
Secretarias de Estado aí deputado Marcos, que é a mesma
coisa dos Secretários do Estado reclamando da PGE, lá dentro
tem três grupos e cada um joga favorável, a não sei o quê, eu
só entendo que até o próprio Governador está sendo
desprestigiado dentro da PGE. Então eu faço um
encaminhamento do desmembramento, para chamar somente
a procuradora aqui nesta Casa.

O SR. NEODI – Para encaminhar realmente que Vossa
Excelência faça a votação do requerimento da deputada
Glaucione, para que seja desmembrado o requerimento, porque
na verdade é o seguinte: eu não vou assinar mais nada aqui
sem ler, eu assinei esse requerimento aqui porque chegaram
e falaram: olha, temos um requerimento aqui convocando a
Procuradora do Estado aqui e eu assinei, eu não li o cabeçalho.
Outra vez eu não vou assina mais não, porque alguém mentiu
para mim na hora de pedir para eu assinar, e na verdade eu
assinei, jamais eu assinaria, chamando aqui para convocar o
Benedito sem ter um motivo, a procuradora tem um motivo e
não é pouco o motivo que tem para que ela venha dar
explicações nesta Casa. Agora o Bendito a hora que tiver um
motivo para chamá-lo aqui não tenha dúvida que a gente vai
fazer, agora nesse momento eu gostaria que Vossa Excelência
colocasse em votação o requerimento da deputada Glaucione
separando esse requerimento, que votasse aqui para que
realmente desmembrasse o requerimento, que fosse convocado
nesse momento apenas a procuradora, e posteriormente se
entendermos que há necessidade de convocar aqui o Secretário
Bendito, a gente fará outro requerimento, ou pelo contrário eu
vou retirar a minha assinatura desse requerimento que eu
assinei, que eu acabei sendo enganado pelos meus colegas
aqui.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Presidente, eu queria
propor então.
O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Eu só queria dizer
para a Deputada Glaucione, que Vossa Excelência fizesse outro
requerimento.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente para encaminhar.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Presidente, vamos propor
então senhor Presidente, então tira o Benedito, vamos propor
só a Procuradora Geral, pronto. O Bendito não precisa
comparecer, a ideia era que fossem os dois juntos, já que é
um dia um, um dia o outro não dá... Então vamos propor só a
procuradora.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Então retira ele desse requerimento
onde consta a procuradora e o Secretário da SEFIN, e aqui
verbalmente ela pode solicitar então, e os Deputados contrários
se manifestem.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Eu quero aqui agradecer a deputada
Glaucione, quero agradecer aqui Vossa Excelência aos demais
Deputados que tiveram a consciência, e aqui como líder do
Governo, em hipótese alguma, e de maneira alguma isentar,

O SR. HERMÍNIO COELHO (PRESIDENTE) – Não o
requerimento já vai ser modificado, o Manvailler já está
modificando aqui e o requerimento vai ser convocando só a
procuradora. Apesar de, aqui eu não sei quem falou que a
procuradora é ruim, eu acho que ruim deputado Kaká não é a
procuradora, ruim é o governo mesmo, o governo é que é
ruim. Deputado Neodi, outra coisa, o Benedito, eu também
gosto do Benedito, mas ele já assumiu muito compromisso
aqui nesta Casa e nunca cumpriu, nunca cumpriu o Benedito,
inclusive, com o próprio deputado Maurão, compromisso aqui
com a Assembleia para resolver umas questões aí da
Assembleia e nunca cumpriu. Na hora que essa procuradora
sair deputado Kaká do Governo, vai ser ruim para o governo,
sabe por que, porque hoje ele põe tudo, não faz nada e quem
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é culpada é a procuradora, na hora que a procuradora sair eu
quero saber quem é que vai ser o culpado.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Registrar a
presença do Vitorino Cherque, Prefeito e Presidente da AROM.
Obrigado, Presidente, pela presença.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DE
AUTORIA COLETIVA. “Requer a convocação da Procuradora
Geral do Estado. Os Deputados que o presente subscreve,
requerem à Mesa, nos termos do artigo 31 da Constituição do
Estado, em consonância do artigo 135 do Regimento Interno, a
convocação da Procuradora Geral do Estado, senhora Maria
Rejane Sampaio dos Santos Vieira, a comparecer a esta Casa,
na Sessão Ordinária do dia 05 de março de 2013, às 16 horas,
para dar informações referentes ao seguinte: Emendas
parlamentares, convênios realizados com entidades,
morosidade na tramitação de processos da Procuradoria Geral
do Estado, deficiência de arrecadação da Dívida Ativa,
restituição da verba junto à Previdência Social e a dívida do
BERON que continua sendo debitada na conta do Estado. Plenário
das Deliberações, 26 de fevereiro de 2013.”
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento coletivo. Em discussão e votação o Requerimento
Coletivo, que requer convocação da Procuradora Geral do
Estado. Em discussão, 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.
Próxima matéria, senhor Presidente.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa, nos termos do parágrafo
único do artigo 199 do Regimento Interno, que seja dispensado
interstício regimental para apreciação em segunda discussão e
votação da Lei Complementar nº 078/2012, Lei Complementar
nº 096/2012, Projeto de Lei nº 735/2013, Projeto de Lei nº
740/2013, Projeto de Lei nº 741/2013, Projeto de Lei nº 742/
2013, Projeto de Lei nº 743/2013 e Projeto de Lei nº 744/2013.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do nobre Deputado Lebrão, não havendo quem
queira discutir. Em votação, os Deputados favoráveis à aprovação
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - ATO Nº 002/2013-P/ALE,
que substitui Membro nas Comissões Permanentes que
menciona. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
no uso de suas atribuições regimentais, em especial a alínea
“a” do inciso III do artigo 14 do Regimento Interno;
Considerando a renúncia do Deputado Jesualdo Pires,
face sua posse ao cargo de Prefeito do Município de Ji-Paraná,
resolve:
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Art. 1º - Nomear o Deputado Cláudio Carvalho – PT,
como membro titular nas seguintes Comissões Permanentes:
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação; Comissão
de Fiscalização e Controle; Comissão de Organização
Administrativa e Comissão de Habitação e Assuntos Municipais,
e como suplente nas seguintes Comissões Permanentes:
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente,
da Mulher e do Idoso.
Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de fevereiro
de 2013.
Gabinete da Presidência, 26 de fevereiro de 2013.
Deputado Hermínio Coelho, Presidente-ALE/RO.”
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos às Comunicações Parlamentares. Com a
palavra o Deputado Neodi.
O SR. NEODI – Senhor Presidente, senhores Deputados,
senhoras Deputadas, povo que nos assiste nas galerias desta
Casa, imprensa aqui presente. Eu quero aqui registrar a
agradecer a presença dos vereadores que nos visitaram no
nosso gabinete hoje, lá de Nova Brasilândia, vereadores José
Carlos Mendes, Vereadora Ana Paula Alves Pereira; de Campo
Novo, Vereador José Rodrigues Moreira, Claudecir Alexandre
Alves e Valdenice Domingos Ferreira e meu amigo Marcelo
que acompanhava os Vereadores. De Costa Marques,
Vereadores Ceir de Andrade, Elias Avelino do Nascimento, Ari
Costa da Silva, Clebson Gonçalves e Cleilton Ferreira, Presidente
da Câmara daquele Município e também o Vereador Nei
Mendes de Souza. Vereadores preocupados com seus
municípios, procurando emendas, recursos para melhoria das
suas comunidades. Senhor Presidente, eu quero ser breve
aqui, até porque o tempo não nos permite um pronunciamento
um pouco mais longo. Perdi a oportunidade de fazer o discurso
no Grande Expediente, mas quero apenas falar no grande
evento que tivemos na sexta-feira passada, na RO 257, que
liga Machadinho a Ariquemes, onde o governador deu ordem
de serviço de 33 quilômetros de asfaltamento, asfalto usinado,
asfalto de qualidade e que vai melhorar muito a vida da
população do município de Machadinho, do Vale do Anari, do
Distrito do 5º BEC, até porque está previsto a construção das
usinas lá em Machadinho e com certeza esse asfalto vai
beneficiar muito aquela comunidade e é muito importante para
o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Quero parabenizar
meus colegas, o deputado Adelino, deputado Saulo, o exdeputado e hoje prefeito de Ariquemes, Lorival. Nós colocamos
as nossas emendas de bancada e o governador acatou. Foi
dez milhões de emendas, o restante do recurso para construir
aquele asfalto, o governador colocou com recurso próprio do
Estado e já foi dada a ordem de serviço e as empresas já
estão trabalhando nas obras de arte daquele município. E
lamento em ter que comentar um assunto que realmente nos
deixa bastante preocupado que é a questão de segurança na
região de Ariquemes, do Vale do Jamari. Foi assassinado na
semana passada o senhor Renato de Souza Mendes. Cidadão
antigo, deputado Marcelino, daquela região, Presidente da
Associação APRUV daquele município, fazia parte da rádio
Comunitária daquele município. Uma pessoa de bem. E quem
esteve lá, viu pela manifestação no enterro do senhor Bento,
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uma manifestação de repúdio contra o crime organizado
naquela região. Há suspeita de que foi um assalto e que
culminou com a morte do senhor Bento. Eu quero fazer um
apelo ao nosso Secretário de Segurança que tem se esforçado
bastante, o Bessa, para que realmente reforce a segurança
naquela região, têm acontecido muitos crimes na região do
Vale do Jamary, Ariquemes, Campo Novo, Buritis, Machadinho,
e é preciso realmente que reforce ainda mais a segurança
naquela região, na área investigativa, tem muito tráfico de
drogas nessa região, é preciso um trabalho forte na área de
investigação para que realmente põe na cadeia esses marginais
que muitas vezes cometem latrocínio para fortalecer a sua
quadrilha que ele pertence. Então realmente é lamentável.
Assalto em banco, inclusive no banco de Machadinho nós
tivemos três assaltos consecutivos e graças à coragem, a força
da Polícia Militar no último que teve lá três bandidos foram
mortos em confronto com a polícia e isso realmente nos
preocupa e é preciso que realmente reforce a segurança, que
vida de pessoas do bem, de pais de famílias, pessoas de
responsabilidade, deputada Epifânia, estão sendo ceifadas por
esses bandidos, deputado Adelino, a gente lamenta muito, V.
Exª. é de Ariquemes, o deputado Saulo é de Ariquemes, eu sei
a preocupação que V. Exª. tem que não é diferente da minha,
o deputado Saulo, que realmente se faça um trabalho mais
forte ali na área investigativa. Isso já está comprovado, só se
combate o crime organizado com investigação bem feita, um
trabalho bem feito na área investigativa você consegue
desvendar grandes quadrilhas, botar atrás das grades bandidos
que são nocivos à sociedade, que é preciso realmente colocar
atrás das grades. Deixo aqui o meu apelo ao governo do Estado,
ao Secretário de Segurança, ao Comando da Polícia Militar um
reforço na nossa região. Eu acho que não é tão caro um
helicóptero, deputado Adelino, para poder fazer um trabalho
de vasculhamento em toda região para intimidar um pouco
esses bandidos, um reforço do patrulhamento da Polícia Militar
que faz o trabalho de patrulhamento, mas principalmente se
não tiver uma investigação bem feita não se combate o crime
organizado, deputado Luizinho, só se combate crime organizado
quando se tem um trabalho forte e é reforçado e dado condição
para os policiais que trabalham na área investigativa,
equipamentos adequados, condição adequada para que
realmente façam o seu trabalho. Eu sempre defendi e defendo
área de segurança por entender o quanto é importante o
trabalho dos nossos policiais, seja ele o policial ou delegado, o
comandante ou os soldados, todos tem a mesma importância
na área de segurança, por isso que eu sempre tive e tenho
todo esse respeito com a Polícia Civil e a Polícia Militar do
nosso Estado. Todos projetos que aportam nesta casa aqui
que beneficia a Polícia Militar, que beneficia a Polícia Civil, que
beneficia os policiais sempre teve o meu apoio incondicional
por entender a importância que tem a polícia em nossa vida,
na segurança do nosso Estado. E eu deixo aqui o meu apelo
para que realmente o governo invista um pouco mais nessa
região, onde o crime está mais concentrado, deputado Jaques
Testoni. O crime organizado, deputada Ana da Oito, está muito
forte na nossa região, principalmente com o tráfico de drogas
e é preciso combater isso lá na raiz. Então, portanto aqui fica
o meu apelo. Meus agradecimentos ao Governador por todas
as obras que está levando à nossa região. Há poucos dias
estivemos lá entregando tratores, o governador já está
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autorizando as máquinas do DER estão lá, daqui a uns dias
vamos estar lá inaugurando, o deputado Adelino vai estar com
a gente lá a residência do DER, lá em Machadinho as máquinas
já estão lá trabalhando, a ponte de concreto do rio Machadinho
que liga o Mato Grosso que vai ser feita naquele município, e
tudo isso nós temos que agradecer o grande trabalho que o
governador vem fazendo na nossa região. Quando nós temos
que criticar nós vimos aqui e criticamos, quando temos que
agradecer nós vimos aqui e agradecemos, inclusive colocamos
uma emenda coletiva, acho que tem dois ou três deputados
que não assinaram, eu faço um apelo aqui para que assinem
para a construção, para a compra do terreno onde vai ser
construído um grande aeroporto lá no município de Ariquemes,
fica na 257 sentido Machadinho, que vai dar apoio para toda
aviação civil do Estado de Rondônia e do Brasil, na verdade.
Porque Porto Velho, Rondônia é uma rota que segue para o
Acre, que segue para o Amazonas, que segue para o Pará, e
muitas vezes um avião chega a Porto Velho e não consegue
pousar aqui porque o tempo está fechado, se tiver um aeroporto
do porte que vai ser construído ali na região de Ariquemes nós
teremos a condição do avião voltar aqui, esperar o mal tempo
passar aqui em Porto Velho e voltar a fazer o pouso com
tranquilidade, é uma segurança para todos nós que utilizamos
esse transporte que é um transporte seguro, um transporte
bastante usado e que é necessário na vida de todos nós. Então,
Sr. Presidente, são essas as nossas palavras, deixo aqui meus
agradecimentos e as minhas reivindicações. Muito obrigado.
(Ás 17 horas e 44 o senhor Hermínio Coelho passou a
Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Neodi, quero aqui parabenizá-lo pelo seu discurso.
Aproveitando, registrar a presença do Secretário-Adjunto Reis,
o Secretário Bessa que está aqui hoje trabalhando na
aprovação desse projeto, e eu quero aqui agradecer também
pelo esforço da Secretaria de Segurança quando nós
reivindicamos a presença do Secretário Reis e do Secretário
Bessa, o Comandante da Polícia Militar, para que reforçasse a
polícia lá no distrito de Jaci-Paraná e eles estiveram presentes
e foi feito aquele reforço, portanto a comunidade acabou
entendendo e agradecendo, e eu quero aqui, Comandante Reis,
nosso delegado adjunto, quero aqui em seu nome agradecer a
Secretaria de Segurança pelo empenho, pelo trabalho de ter
se empenhado, ido a Jaci-Paraná reforçar a nossa segurança
para que a gente possa amenizar, principalmente a questão do
tráfico, a questão do roubo, que está acontecendo diariamente.
Portanto, fica aqui o nosso agradecimento e que continuem
fazendo esse trabalho para melhoria, principalmente daquelas
pessoas que estão ali naquele distrito com tanta gente estranha,
tanta gente de outros Estados e que merecem o nosso apoio e
uma segurança com reforço. Muito obrigado pela segurança.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, questão de ordem.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Eu queria pedir aos nobres
deputados e a deputada Epifânia e deputada Ana que logo em
seguida ao encerramento das últimas falas que o pessoal se
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mantivesse em plenário para a gente abrir em segunda votação
e votar o projeto dos policiais, está ai o sindicato, está ai o
pessoal, porque a gente está no quorum já no gargalo e a
gente sabe que os Deputados estão aqui seguram a peteca.
Agradecer e segurar. Obrigado, presidente.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
líder. Eu vou permitir aqui só a fala do Deputado Luizinho.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, eu na realidade vou só
cumprimentar aqui os servidores do DER do Estado de Rondônia,
eu vi aqui o deputado Neodi falando das obras que estão
acontecendo em várias rodovias do Estado, mas exatamente
está acontecendo porque os servidores do quadro do DER do
Estado de Rondônia estão fazendo o seu papel, cumprindo o
seu compromisso, economizando dinheiro, fazendo obra de
qualidade e dessa forma fazendo com que sobre dinheiro nos
cofres do Estado para que o Estado possa continuar
pavimentando rodovias em Rondônia. Ao Cleymilton, Presidente
do SIMPORO, a todos os servidores os nossos agradecimentos
e os parabéns em nome do povo do Estado de Rondônia.
Cumprimentar os servidores da Polícia Civil, falava com o
Secretário Bessa e com o Reis nosso companheiro lá de Vilhena
que nos próximos dias nós estaremos indo a Vilhena para
discutir a segurança da região do Cone Sul, a implantação de
um sistema de monitoramento na cidade de Vilhena,
monitoramento eletrônico, e também nós reivindicamos para
que seja ampliado o quadro peritos em Vilhena porque em
Vilhena e região, há poucos dias nós ficamos sem nenhum
perito e as pessoas que perderam seu ente tiveram que levar
os cadáveres de Vilhena para Cacoal para poder fazer a perícia,
então já tem uma proposta de solução do problema e nós
aguardamos isso com bastante anseio. Então, por respeito a
nossa honrosa Polícia Civil eu deixo o meu discurso, Presidente,
para que a gente vá para a votação. Obrigado.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Luizinho. Deputado Kaká, eu sei que V. Exª. o líder do
Governo pediu que a gente botasse logo para votar esse projeto,
mas os colegas estão aqui justamente para fazer o seu discurso
justamente para enriquecer o projeto que tramita hoje que é
da segurança, eles prometem fazer aqui o discurso rápido.
Deputado Jean com a palavra.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Maurão, só para salientar
que o pedido de V. Exª. deputado Kaká que visa a permanência
dos deputados em plenário para que possa existir a segunda
votação e ai a gente definitivamente fazer justiça aos
funcionários, aos servidores da Segurança Pública, em especial
da Polícia Civil que aqui fazem presença. Parabenizar a todos
vocês e dizer que nós vamos fazer justiça aquilo que vocês
merecem, com certeza. Sr. Presidente, nobres deputados, eu
no final de semana tive a oportunidade de andar nos lugares
mais distantes de Rondônia, na ponta Oeste do Estado de
Rondônia, na região da Zona da Mata, estive visitando os
distritos que maior dificuldade tem para chegar até esses
distritos, as dificuldades são grandes, distritos que chegam a
180 KM de distância da cidade mais próxima, toda estrada de
chão, estrada vicinal e lá nós pudemos ter a oportunidade de
conversar e nos reunirmos e discutir a problemática do Estado.
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O Estado passa por uma situação que nos deixa muito
preocupado. Eu estive andando na região da Zona da Mata,
região mais produtiva do Estado de Rondônia onde a agricultura
é o fator primordial para economia daquela região e ali a gente
pode notar que o agricultor, pequeno agricultor já estar se
preparando para o plantio do feijão. E a realidade deputado
Lebrão, é que esse ano vai se quebrar a rotina de que anos e
anos vinham sedo cumprida desde a época da década de
noventa, início da década de noventa que nós tínhamos aí a
distribuição da semente de feijão, e a distribuição da semente
de feijão gerou uma rotina e um costume tão grande deputada
Epifânia, que até quem queira comprar a semente não
consegue mais por quê? O Estado subsidiava o produtor com
a semente de feijão, então não era mais negócio para as casas
de vacina, para as casas agropecuárias vender a semente de
feijão, por quê? Porque o Estado subsidiava então ninguém
mais comprava a semente de feijão. E não foi diferente esse
ano de 2013, a única diferença é que pela primeira vez depois
de muito tempo o Estado de Rondônia não irá entregar as
sementes de feijão, isso vai criar um colapso muito grande no
Estado, principalmente, naquela região que depende desse
plantio de semente de feijão. E eu quero aqui fazer um apelo
para que a Assembleia possa reunir junto com o Secretário
de Agricultura e ainda com esperança ver a possibilidade da
aquisição dessas sementes para a gente distribuir, é muito
difícil porque o prazo do plantio vai se encerrar já, já e se
caso o Estado não subsidiar essas emendas, nós vamos ter
um transtorno muito sério. Amanhã eu estarei na Secretaria
de Agricultura justamente para conversar com o Secretário,
porque eu tenho informações deputado Kaká, que o projeto
da semente de feijão foi deixado prontinho pelo secretário
antecessor, esse secretário chega há pouco tempo realmente
pega a secretaria agora está começando a ver o que é que
têm que ser modificado, mas esse processo da aquisição das
sementes de feijão, ele já estava pronto. Então amanhã eu
vou me dirigir à secretaria, e eu faço um convite aqui deputado
Jaques Testoni, a Vossa Excelência deputado Maurão de
Carvalho, que é da região de Cacoal, ao deputado Marcelino
Tucura, aqueles que queiram fazer parte dessa luta para tentar
defender os pequenos agricultores do nosso Estado que estão
preparando as suas terras, estão passando veneno, estão tendo
custos para receber essas sementes e plantar. Isso vai gerar
se caso não tenha o plantio da semente de feijão, isso vai
gerar um transtorno na economia daquela região e certamente
no Estado. O feijão já está caro sem o feijão com certeza
absoluta vai aumentar porque a demanda continua, pessoas
querem comer feijão, mas se não tiver a plantação lá vai
diminuir o número de grão de feijão na praça, isso vai acabar
aumentando o valor do grão. Então eu quero aqui pedir o apoio
de Vossas Excelências para que a gente tenha uma conjuntura
para que possa solucionar esse problema. Fica aqui o meu
apelo Presidente, para que amanhã possamos ir juntos a
Secretaria de Agricultura defender a distribuição de semente,
eu não vou aceitar que a minha região, que depende desse
plantio fique no prejuízo. Muito obrigado.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – obrigado Deputado
Jean.
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O SR. ZEQUINHA ARAÚJO - questão de ordem Senhor
Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não Deputado.
O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Eu também ouvi atentamente
Deputado Jean, mas eu também passei na Secretaria de
Agricultura preocupado com essa situação que Vossa Excelência
terminou de falar, e ele estava explicando que o projeto apenas
modificou, ao invés de entregar semente, eles vão subsidiar
com recursos, agora apenas para alguns produtores, para os
médios e grandes produtores me parece que eles não vão
subsidiar. Amanhã eu posso acompanhar Vossa Excelência para
que a gente possa dirimir todas as dúvidas e dessa maneira
não deixar prejudicado o nosso produtor rural.
O SR. JEAN OLIVIERIA – Deputado Zequinha, só para justificar
Presidente, vou repetir uma parte do meu discurso que talvez
Vossa Excelência não deva ter entendido. Como foi rotina nos
últimos vinte anos o governo do Estado subsidiar a semente
não era mais negócio para casa de vacina, casa pecuária
nenhuma revender semente de feijão. Então o que eu quero
dizer aqui, e que se hoje a Vossa Excelência, ou eu ou qualquer
um desses Deputados procurar no interior ou em qualquer casa
de vacina o número de sementes, o número de saco de semente
de feijão para plantar, se eu quiser plantar no seu quintal
semente de feijão o senhor não vai encontrar. E aí não adianta
dar os cem reais, os centos e poucos reais que seria mais ou
menos o valor para se adquirir aquelas sementes de feijão
para cada pequeno, que nós estamos defendendo o pequeno
agricultura familiar que nós estamos dizendo aqui. Então a
minha preocupação é justamente não existir semente de feijão
no comercio hoje, porque não é uma prática, virou uma prática
de o Estado entregar a semente e não do produtor comprar.
Então a minha preocupação é isso, eu estou aqui esperançoso
de que exista uma solução, caso não exista nós vamos ter um
problema muito sério, e nós vamos precisar discutir aqui nesta
Casa medidas econômicas para aquela região.
(Às 17 horas e 54 minutos o senhor Maurão de Carvalho
passou a Presidência ao senhor Hermínio Coelho)
O SR. ADELINO FOLLADOR – Permita-me um aparte Deputado?
O SR. JEAN OLIVEIRA – Por favor, Deputado Adelino.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria de dizer Deputado
Jean, que a preocupação sua é muito boa, na semana passada
na terça feira inclusive o Deputado Luiz Cláudio, os falamos
muito disso cobramos o secretário, mas infelizmente plantio
tem data, não dá mais tempo de comprar feijão, com certeza
no comércio está quatrocentos reais um saco de feijão é um
prejuízo muito grande para o agricultor, mas no momento a
Secretaria de Agricultura montar processo para comprar feijão
já vai chegar fora do tempo de plantar. Então nós temos que o
deputado Marcelino está aqui, conhece também a agricultura,
a meu ver, no momento já está tarde, é uma pena, com certeza
a preocupação sua é válida, mas nós sabemos que até
processar, até comprar, até esse feijão chegar não tem mais
prazo para plantar.
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O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, quero registrar aqui que
eu procurei a assessoria do Secretário anterior a esse que
está no cargo, e me disseram, passaram informações de que
o processo estava pronto para aquisição com a compra da
semente para distribuir, eu credito que se caso a gente tenha
esse prejuízo isso é improbidade de quem está na pasta, de
quem é gestor da agricultura, nós precisamos discutir porque
essa é uma ação que vai gerar um transtorno muito grande
deputado Luizinho, vai gerar um transtorno gigantesco,
principalmente na minha região, região da zona da mata. Então
eu quero deixar aqui claro de que amanhã mesmo sabendo
das dificuldades do tempo a gente vai lá só para poder ter
informação do qual motivo foi o quê o Secretário não obteve aí
essa rotina da compra e distribuição das sementes.
A SRA. ANA DA OITO – Permita-me um aparte Deputado?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Uma questão de
ordem Deputada Ana, questão de ordem, não tem aparte não.
A SRA. ANA DA OITO – Parabenizar pelo belíssimo discurso
Deputado que Vossa Excelência trás nesta Casa hoje, que é
um tema até de discussões e de debates que quando Vossa
Excelência disse que já no passado o senhor procurou o
Secretário a mesma coisa eu fiz, e ele falou que já estava
sendo licitado, que nós teríamos os feijões para serem entregues
e o milho também, ele falou. Então isso é preocupante e eu
vou me solidarizar com Vossa Excelência, irei lá também para
poder encampar essa campanha que nós precisamos sim
dessas sementes, o povo de Rondônia já perdeu demais com
a agricultura de subsistência por não ter, e hoje nós precisamos
sim desse subsidio para fomentar a agricultura de subsistência.
Parabéns pelo seu discurso.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Obrigado pelo aparte de V. Exª.
Presidente encerro o meu discurso agradecendo pedindo reforço
de Vs. Exªs aqui para que a gente possa tentar tomar uma
medida para que se torne paliativa no momento em que a
gente que não muito pode ser feito.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pelo Regimento
são só quatro nas Comunicações Parlamentares, já tem cinco
inscritos aqui. Com a palavra o Deputado Adelino Follador.
O SR. ADELINO FOLLADOR – O Deputado Maurão esqueceu
colocar o meu nome quando eu pedi para inscrever. Mas, gostaria
de em rápidas palavras, nós sabemos que tem o pessoal da
Segurança, nós estamos aí para apoiar, com certeza vamos
dar todo o apoio nesse projeto da segurança, ao pessoal da
DER também, que eu fui funcionário do DER, hoje estou
afastado, mas é um pessoal que tem feito um grande trabalho.
Mas eu gostaria, não poderia deixar de registrar aqui, o Deputado
Neodi falou aqui da família do seu Bento. Eu acho que foi com
certeza o funeral onde teve mais gente em Ariquemes, talvez
com certeza da agricultura, inclusive o Corpo de Bombeiro deu
todo o apoio, desfilou na cidade, uma pessoa pioneira da Linha
C 70 da 421 e foi assassinada lá em cima da ponte quando ia
chegando em casa. Então, para nós, queremos dizer que é
lamentável, mas queremos deixar uma mensagem à família,
aos familiares, dizer a sua esposa que com certeza o seu Bento
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foi um grande marido, eu tenho certeza. A esposa dele está
com câncer, já levou para Brasília, estava cuidando dela com o
maior carinho, para cima e para baixo, os filhos podem se
orgulhar do pai que teve, os sobrinhos, a família toda porque
desde 77 que eu cheguei em Ariquemes, ele chegou em 76 e
eu conheço a família, conheço o seu Bento. É líder da
associação, foi presidente da associação há mais de 20 anos,
aquela associação da Linha C70 e uma pessoa que eu não sei
como aconteceu isso. Estava com o carro do filho dele e lá foi
assassinado com um tiro na cabeça, dirigindo quando estava
passando na ponte. E eu quero aqui deixar registrado, nessa
região de Alto Paraíso e Ariquemes, aquela região já teve
muitos homicídios, eu gostaria que a polícia, o Secretário de
Segurança fizesse uma investigação, nós temos um vereador
que foi morto lá, teve o Presidente da Associação Comercial,
teve madeireiro, teve o Presidente do LIONS, teve tanta gente
assassinada naquela região, embora ali a linha 70 pertence a
Ariquemes, uma região de Alto Paraíso, aquela região precisa
que a Polícia Civil, já pedimos que instale uma delegacia, faça
uma investigação ali depois do Rio Candeias, tem acesso a
Buritis e outra região. E essa região de Ariquemes é muito,
estar muito, uma das mais violentas do país. Estou querendo
deixar aqui registrado esse fato que é lamentável. Queremos
também registrar aqui e dizer que o governador quando assinou
a ordem de serviço da RO de Machadinho, do 5º BEC até
Ariquemes, também confirmou junto conosco o Mosquini, aquele
acesso do asfalto, uma solicitação nossa, acesso a IFRO, escola,
a IFRO é uma escola muito importante, ano que vem vai ter
agronomia vai abri em nível de 2º grau, e o ano que vem já
tem um curso de agronomia e é uma escola muito importante
e tem 03 quilômetros da RO até a escola que quase não dar
acesso no período chuvoso. Então, eu gostaria de parabenizar
o Governador que assumiu junto com o Lúcio aquele
compromisso e além também do asfalto que liga o 5º BEC é
muito importante para aquele pessoal que mora ali, para o
pessoal de Ariquemes, o pessoal de Machadinho. Então para
nós, queremos registrar, foi entregue também um ônibus para
APAE de Ariquemes, uma emenda, uma parte do deputado
Lorival e o restante o Governo do Estado e foi uma grande
festa lá na APAE quando da entrega desse ônibus. Então,
queremos parabenizar o Governo do Estado pelas feitas na
região de Ariquemes. A questão do aeroporto que o deputado
Neodi também registrou, o pessoal da ANAC está fazendo o
levantamento onde vai ter um aeroporto para dar apoio aqui
para Porto Velho quando fechar o tempo aqui, vai ter uma opção,
são trinta milhões de reais, o Governo Federal já confirmou,
nós estamos comprando a área. Parabenizar os Deputados aqui,
que eu acho que 21 Deputados assinaram para dar cinquenta
mil reais, cada um para comprar essa área. Então, gostaríamos
de parabenizar todos os Deputados aqui que assinaram e
cederam esses cinquenta mil reais para ajudar comprar aquele
terreno, para aproveitar, para aproveitar o momento de buscar
esse recurso, trinta milhões lá em Brasília para poder construir
esse aeroporto em Ariquemes.
O Sr. Marcos Donadon – Um aparte Deputado?
O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não Deputado.
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O Sr. Marcos Donadon – Deputado, pedir um aparte, eu não
sei se cabe aparte Sr. Presidente nesse momento. Mas,
deputado Adelino, na semana passada V. Exª. juntamente com
a maioria dos Deputados, cobramos uma atitude de DNIT, do
Governo Federal referente a recuperação da BR 364. Eu
gostaria que não ficasse esquecido esse assunto, que a gente
voltasse a debater, a cobrar, não sei Senhor Presidente, se foi
enviado o documento, já foi enviado? Nós temos que fazer
uma manifestação urgente, a rodovia está cada vez pior, eu
faço esse trecho deputado Adelino, toda semana, eu vou e
volto, 750 quilômetros para ir, 750 quilômetros para voltar, eu
vou de carro. A rodovia estar em estado de calamidade pública,
horrível viajar nessa estrada. Então, eu quero aqui deputado
Adelino falar com V. Exª. e com os demais Deputados para
que nós não deixamos de cobrar e de pedir, de manifestar, de
repudiar a situação da BR 364. Obrigado deputado Adelino
pelo aparte.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu que agradeço Deputado,
com certeza o seu pronunciamento, esse é um assunto, é um
dos mais importantes do Estado de Rondônia, mas o Presidente
ficou para marcar essa audiência lá em Brasília, mas ainda
não confirmou a data, mas com certeza nós temos que fazer
alguma coisa, fazer uma pressão, inclusive exigir da bancada
federal que se manifeste mais, que cobre com certeza essa
BR está fazendo muitas vítimas e nós não podemos esperar
que aconteça mais problemas nessa BR. Um abraço, obrigado.
(Às 18 horas e 07 minutos o senhor Hermínio Coelho
passou a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda com
a palavra o deputado Cláudio Carvalho. Mas aproveitando aqui,
eu quero registrar a presença do Prefeito Neri, Prefeito de
Ministro Andreazza, prefeito da minha cidade, meu amigo Neri;
também acompanhado do nosso Vereador Jânio, conhecido
por Japão, Jaqueira, lá de Ministro Andreazza também, vereador
eleito agora no primeiro mandato e também presente em nosso
plenário que já foi registrado, a vereadora Ana Paula, também
do município de Brasilândia, nossa amiga Ana Paula que
também prestigia nesse momento, nesse ato aqui no nosso
plenário, a nossa Sessão. Aí com a palavra o deputado Cláudio
Carvalho.
O SR. CLÁUDIO CARVALHO - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas presente. Cumprimentar o nosso Secretário de
Segurança, Marcelo Bessa. Cumprimentar a Polícia Civil com
muitos componentes aqui, funcionários públicos; cumprimentar
o Cleymilton, Presidente do Sindicato dos Motoristas e
Operadores de Máquinas Pesada - do SIMPORO e toda a sua
equipe que aqui estar; imprensa presente. Sr. Presidente, eu
já tinha vindo aqui na tribuna em outros momentos para falar
dessa questão da gratificação do pessoal que trabalha no DER
e o Deputado aqui agora a pouco, salvo engano, deputado
Luizinho falou também da retirada dessa gratificação nesse
período chuvoso, desses funcionários que trabalham aí para
recuperar as nossas estradas, enfim, que trabalham com essa
questão de obras e nesse período está sendo retirada essa
gratificação, eu já solicitei uma audiência com o Secretário do
DER, Cleymilton, para que a gente possa, eu vou até convidar
se eu conseguir, na hora que eu conseguir audiência, convidar
o deputado Luizinho que já está preocupado também e os
outros Deputados que quiserem participar. Secretário de
Segurança Pública aqui presente, a questão da segurança
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pública no nosso Estado tem sido pensado ao longo desses
anos, apenas a questão de veículos e quantitativo de policiais
e com todos os problemas, ainda, existentes se olhar só nesses
dois fatores. O que precisa ser feito é dar condição de trabalho
para esses trabalhadores, sobretudo, na Polícia Civil, para que
possa prestar um bom serviço, que trabalha com essa parte
do setor investigativo. Não adianta só a PM estar recrutando,
prendendo, levando para o Urso Branco ou qualquer outro
presídio, se a gente não tiver, aí, uma polícia com capacidade
de fazer investigação, pegar e prender aqueles que realmente
estejam cometendo crime. Portanto, esta pasta, senhor
Secretário, é necessário um olhar especial, e essas mudanças,
essa Lei que está sendo aprovada, aí, com certeza vai ajudar,
mas precisa cada vez mais um empenho maior para que nós
possamos ter uma tranquilidade, algo que nós não estamos
tendo, toda hora ficando sabendo de assalto a residências,
assaltos, aí, latrocínio, aí, toda hora os trabalhadores, a as
pessoas de bem morrendo dentro de suas residências, vítimas
de assaltos. Por isso, esses Projetos que foram propostos pelo
Executivo, que chegaram aqui na Assembleia, tenho certeza
que será aprovado, mas é necessário também que a gente
tenha o respaldo e a resposta positiva, já, para conseguir
diminuir o índice de criminalidade em nosso Estado que é muito
grande. A questão, também, de outro Projeto que chegou aqui,
a PLP nº78, que visa criar o cargo dos Defensores Públicos, o
Leonardo estava aqui agora a pouco, nós conversamos com
ele, já foi votado em 1ª votação vai ser votado em 2ª, então a
grande importância, também, para que a gente possa ter
também esta atividade desenvolvida, principalmente, com o
corpo técnico, funcionário público concursado e em breve, se
Deus quiser, nós vamos ter concurso para que possa ter esta
categoria trabalhando em benefício do povo de Rondônia. Era
isso, senhor Presidente. Obrigado.
(Às 18 horas e 10 minutos o senhor Maurão de Carvalho
passou a Presidência ao senhor Hermínio Coelho)
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Cláudio. Encerrada a Ordem do Dia. Encerrada as Comunicações
Parlamentares.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Extraordinária para o prazo de 01 minuto com a finalidade de
apreciar em 2ª discussão e votação os Projetos votados nesta
Sessão. Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 11 minutos)
ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA.
Em 26 de fevereiro de 2013
Presidência do Sr
Hermínio Coelho - Presidente
Secretariado pelo Sr.
Lebrão (Às 18 horas e 12 minutos é aberta a Sessão)
PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Cláudio Carvalho (PT), Edson Martins (PMDB),
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Epifânia Barbosa (PT), Hermínio Coelho (PSD), Jaques Testoni
(PSD), Jean Oliveira (PSDB), Kaká Mendonça (PTB), Lebrão
(PTN), Luiz Cláudio (PTN), Luizinho Goebel (PV), Marcelino
Tenório (PRP), Marcos Donadon (PMDB), Maurão de Carvalho
(PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo Moreira (PDT)
e Zequinha Araujo (PMDB).
PARLAMENTARES AUSENTES: Adriano Boiadeiro (PRP),
Euclides Maciel (PSDB), Flávio Lemos (PR), Glaucione (PSDC)
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 3ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Solicito ao senhor 1º secretário que proceda à leitura
da Ata da Sessão Extraordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço dispensa da leitura
da Ata da Sessão Extraordinária anterior, senhor Presidente.
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 ao senhor Secretário
que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº078/12 DA DEFENSORIA PÚBLICA/
MENSAGEM Nº01/12, que dispõe sobre a criação do Quadro
de Pessoal Administrativo da Defensoria Pública do Estado de
Rondônia e dá outras providências.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Projeto de Lei
Complementar nº078/12 da Defensoria Publica.
Em 2ª discussão e votação. A votação é nominal. O painel
está aberto.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Adriano Boiadeiro
- Deputada Ana da Oito
- Deputado Claudio Carvalho
- Deputado Edson Martins
- Deputada Epifânia Barbosa
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Flávio Lemos
- Deputada Glaucione
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jaques Testoni
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Lebrão
- Deputado Luiz Cláudio
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Maurão de Carvalho

- ausente
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- ausente
- abstenção regimental
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
– sim
- sim
- sim
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- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim

O SR. NEODI – Questão de Ordem, senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado
Neodi.
O SR. NEODI – Eu gostaria que a assessoria me informasse
porque o meu nome não está aparecendo no painel, se a minha
votação no painel aqui vai aparecer o meu voto ou não, porque
o meu nome não está aparecendo no painel, a presença eu
registrei, o Parecer, mas o meu nome não está lá.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O nosso técnico
veja aí e dê uma resposta para o Deputado Neodi do que está
acontecendo.
O SR. NEODI – Só saber se a votação do painel eletrônico aqui
vai funcionar ou não, só isso.
O SR. HERMINIO COELHO (Presidente) – Votação
encerrada. Com 17 votos favoráveis e uma abstenção
regimental, está aprovado o Projeto. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 096/2012 DA DEFENSORIA PÚBICA/
MENSAGEM 05/2012, altera o quadro do anexo I da Lei
complementar nº 1551, de 31 de dezembro de 2009, que dispõe
sobre os cargos de direção superior da Defensoria Pública do
Estado de Rondônia.
O SR. HERMINIO COELHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 096/12 da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Em discussão e
votação. Votação nominal. E o painel já está à disposição dos
nobres Deputados.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Adriano Boiadeiro
- Deputada Ana da Oito
- Deputado Claudio Carvalho
- Deputado Edson Martins
- Deputada Epifânia Barbosa
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Flávio Lemos
- Deputada Glaucione
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jaques Testoni

- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- ausente
- abstenção regimental
- sim
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- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Lebrão
- Deputado Luiz Cláudio
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Neodi
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputado Saulo Moreira
- Deputado Valdivino Tucura
- Deputado Zequinha Araújo
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- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
– sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim

Votação encerrada. Com 17 votos favoráveis e
uma abstenção regimental, está aprovado o projeto.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 735/13
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 305, altera o anexo I da Lei
nº 1.044, de 29 de janeiro de 2002, e dá outras providências.
O SR. HERMINIO COELHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei 735/13 do Poder Executivo.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam
como se encontram, e os contrários se manifestem.
Em discussão, Deputado Luizinho.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, só quero dizer que
tem um ditado que diz que honra a quem tem honra, e aqui
esse projeto sendo aprovado nós temos que dar a nossa honra
ao Presidente do Sindicato Jales e toda a diretoria do sindicato
que sabiamente soube conduzir com os seus filiados, com o
Poder Executivo, com esta Casa e conseguindo de uma forma
heroica essa conquista que faz jus a nossa honrosa Polícia
Civil do Estado de Rondônia, especialmente a você, Jales, a
honra como Presidente competente do nosso sindicato.
Parabéns
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – E dizer também
que isso aqui foi uma conquista, uma luta da categoria, com
muita luta vocês conseguiram um benefício que vocês
reivindicaram há muito tempo e que foi um avanço para os
trabalhadores. Vocês não conseguiram tudo, inclusive não
entra em vigor no momento, mas tem algumas condições lá
para depois, mas com certeza o Estado não vai ter problema
de cumprir, se Deus quiser, quando chegar na época o Estado
vai cumprir 100%, porque não é essa lei que vai fazer o Estado
descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque o
limite, o Estado hoje está bem tranquilo com relação a esta
questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, está bem abaixo
do índice permitido por lei.
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Não havendo quem queira mais discutir, em votação. Os
Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado em segunda discussão e votação.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 742/13 do Poder
Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO – Senhor Presidente, uma Questão de Ordem?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não.
O SR. LEBRÃO – Quero registrar a presença do Vereador José
da Máquina, lá do município de São Francisco do Guaporé.
Seja bem-vindo, Vereador.
- PROJETO DE LEI Nº 740/ MENSAGEM Nº011. Autoriza o poder
executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação
até o montante de R$ 1.800.000,00 em favor do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Rondônia.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto que
beneficia os servidores da Polícia Civil já foi aprovado em
primeira e segunda votação. Amanhã nós encaminhamos o
autógrafo para o Governo sancionar.
Em segunda discussão e votação Projeto de Lei Nº 740/
13 – Poder Executivo, não há Deputados para discutir.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 741/
13/MENSAGEM Nº 012 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por superávit financeiro até o montante
de R$ 9.060.027,61 em favor da unidade orçamentária
Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 741/13, do Poder
Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 742/
13/ DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 013. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro até o montante de 12.471.317,49 em favor da unidade
orçamentária Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania - SESDEC.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 743/
13/ DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 014. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação
até o montante de R$ 1.286.934,00, em favor da unidade
orçamentária Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 743/13 do Poder
Executivo. Em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 744/
13/ DO PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM Nº 015. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de
arrecadação até o montante de R$ 4.380.362,07 em favor da
unidade orçamentária Secretaria de Estado da Agricultura SEAGRI.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 744/13 do Poder
Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias.
Encerrada a Ordem do Dia, senhor Presidente.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão comunico
realização de Sessão Solene, de autoria do Deputado Hermínio
Coelho, para entrega de Títulos Honoríficos ao Pe. Zenildo
Gomes da Silva e ao jornalista João Ciro Pinheiro de Andrade,
no dia 27 do corrente, às 9 horas. E convoco Sessão Ordinária
para o dia 27 de fevereiro, no horário regimental, ou seja, às
quinze horas, e comunico também que amanhã haverá eleição
para Corregedor Parlamentar e Ouvidor Parlamentar.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 24 minutos).
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