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EXTRATO
PROCESSO Nº 01259/2009

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2009,
FIRMADO ENTRE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA E ENGECOM – ENGENHARIA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

OBJETO: A alteração do quantitativo e do valor do Contrato nº
015/2009, de execução indireta de empreitada por preço global,
oriundo do certame licitatório, na modalidade concorrência,
do tipo menor preço, proveniente da concorrência pública
nº003/2009, da CONTRATANTE.

PRAZO: O prazo do contrato permanece inalterado, com
término previsto para 31 de julho de 2014.

VALOR: O valor inicial do contrato será acrescido de
R$1.634.802,79 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil,
oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos), assim
representado: R$623.802,24 (seiscentos e vinte e três mil,

oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos) referente à
área de 483,35m2 para abrigar setores administrativos, a ser
acrescida ao projeto original; R$ 1.011.000,55 (um milhão,
onze mil reais e cinquenta e cinco centavos), referente à
construção de mais um pavimento de estacionamento ao projeto
original.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do
presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte
programação:  Programa de Trabalho – 01122201312040000.
Nat. de Despesas – 449051. Ficam ratificadas as demais
cláusulas do Contrato nº 006/2013.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 015/2009.

Para firmeza e como prova do acordado, foi lavrado o presente
TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado conforme, vai
devidamente assinado pelas partes aditantes na folha (05) do
livro de termos aditivos do ano de 2.013.

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2013.

CONTRATANTE:
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Deputado JOSÉ HERMÍNIO COELHO - Presidente
ARILDO LOPES DA SILVA – Secretário-Geral

CONTRATADA:
ENGECOM – ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

GIULIANO DOMINGOS BORGES - Sócio-Gerente

Visto:
Edno Marques Assunção - Advogado-Geral Adjunto
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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA
Em 27 de fevereiro  de 2013

Presidência dos Srs.
Neodi – Deputado

Maurão de Carvalho – 1º vice-Presidente
Marcelino Tenório – 3º Secretário

Secretariado pelos Srs.
Lebrão – 1º Secretário

Kaká Mendonça - Deputado

(Às 15 horas e 19 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM),
Adriano Boiadeiro (PRP), Ana da 8 (PT do B), Cláudio Carvalho
(PT), Edson Martins (PMDB), Epifânia Barbosa (PT), Flávio
Lemos (PR),  Glaucione (PSDC),Jaques Testoni (PSD), 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:  Euclides Maciel (PSDB),
Hermínio Coelho (PSD), Jean Oliveira (PSDB) e Valdivino Tucura
(PRP).

O SR. NEODI (Presidente) – Havendo número legal, sob a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a 5ª 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 Ordinária anterior.

O SR. NEODI (Presidente) – Em discussão a Ata que acaba
de ser lida. Não havendo quem queira discutir, dou-a por
aprovada.

Quero registrar a presença do Excelentíssimo Senhor
Antônio Marcos Pires, Presidente da Câmara de Vereadores
de Pimenteiras; Excelentíssimo Senhor Vereador Wanderlei
Lourenço da Costa, Vice-presidente da Câmara de Pimenteiras;
Excelentíssimo Senhor Vereador Gilmar Cavalcante Paula,
também da Câmara de Pimenteiras; Excelentíssima Senhora
Vereadora Nilda Miguel Neto, da Câmara Municipal também de
Pimenteiras; Excelentíssimo Senhor Vereador José Cícero da
Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré;
Excelentíssimo Senhor Vereador Zenildo Pinto da Silva, da
Câmara Municipal de Nova Mamoré; Excelentíssimo Senhor
Vereador Ismael Oliveira Viana, da Câmara Municipal de Nova

Mamoré; Excelentíssimo Senhor Vereador Francisco Célio Brito
Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Mamoré;
e do Excelentíssimo Vereador Boanerges Carmo e Silva, da
Câmara Municipal de Nova Mamoré.

Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda à leitura
do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) –  Ofício nº 002/2013 – Partido
Trabalhista do Brasil, tendo em vista o recebimento da denuncia
contra a Deputada Ana da 8 e a instauração da Ação Penal nº
0013080-62.2011.8.22.0000, requer que o Plenário delibere
pela sustação do andamento da referida ação.

– Ofícios nºs 26, 33, 34 , 39, 40 e 41/2013 – COTEL,
encaminhando respostas de Indicações e Requerimentos de
autoria de Deputados.

– Requerimento do Senhor Deputado Adelino Follador,
justificando sua ausência na Sessão do dia 21 de fevereiro de
2013.

O SR. NEODI (Presidente) – Lido o Expediente.
Passemos às Breves Comunicações. Não há Oradores

inscritos.
Encerrada as Breves Comunicações, passemos ao

Grande Expediente.
No Grande Expediente, concedo a palavra ao Deputado

Saulo Moreira, por vinte minutos, com aparte.

O SR. SAULO MOREIRA – Sr. Presidente, Senhores
Deputados... tivemos, Senhor Presidente, inclusive com a
presença do senhor, na última sexta-feira lá em Ariquemes, na
RO 257, onde estava também o Deputado Adelino Follador,
onde o Governo do Estado, meu líder Deputado Kaká, na sexta-
feira última, em Ariquemes na RO-257, inclusive o senhor estava
convidado e não compareceu. Mas o Governo do Estado deu a
ordem de serviço para asfaltamento de trinta e poucos
quilômetros da RO-257. Um evento muito bom, uma obra
importantíssima para região de Ariquemes, uma rodovia que
interliga o município de Ariquemes ao município de Machadinho
do Oeste e na oportunidade nós agradecemos muito o Governo
do Estado por mais essa obra para região de Ariquemes e por
todas aquelas que o Governo do Estado está executando em
todo o Estado de Rondônia. Naquela oportunidade também,
Senhor Presidente, nós apresentamos para o governador a
emenda conjunta de todos os Deputados, para que o Governo
do Estado junto com a Prefeitura de Ariquemes possa adquirir
a área para implantação, para construção do novo aeroporto
de Ariquemes. Nós sabemos que o Estado disponibiliza, tem a
sua disposição mais de trinta milhões para construção desse
aeroporto e nós tivemos a felicidade de contar com o apoio
praticamente de todos os Deputados, onde todos estão
contribuindo para que o Governo do Estado junto com a
Prefeitura possa comprar essa área para instalação do
aeroporto em Ariquemes. Então, desde já agradeço muito o
apoio de todos os Deputados que, em conjunto, contribuíram
para que cada cinquenta mil reais, que deu já o montante de
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um milhão, cento e cinquenta mil, um milhão e cem mil reais já
de emenda. Só dois Deputados que ainda não puderam
contribuir, mas nós já estamos aguardando, nós estamos
torcendo e amansando o coração deles para que eles possam
também contribuir. Um que está faltando ainda é o Deputado
Marcos Donadon.

O SR. NEODI (Presidente) – Eu queria fazer um apelo aos
Deputados que ainda não assinaram essa Emenda Coletiva. A
Deputada Ana da Oito disse que não tinha assinado, mas já
acabou me confirmando que assinou, para que os 24 Deputados
assinassem essa Emenda também, Deputado Saulo, pois ela é
de grande valia para construção do aeroporto em Ariquemes.
A Deputada Epifânia assinou também, também aqui eu creio
que todos os Deputados assinaram; o Deputado Cláudio assinou
também. Então, tem dois Deputados que ainda não assinaram.
É uma obra Deputado Adelino muito importante, ela não é
importante só para Ariquemes, ela é importante para o Estado
de Rondônia. O Estado de Rondônia que vai ganhar Deputado
Cláudio, com esse aeroporto de Ariquemes, porque ele vai servir
de apoio aos voos que vêm do restante do país para Rondônia,
Deputado Ribamar, porque se chegar um voo aqui em Porto
Velho com o tempo fechado, ele tem opção hoje, Manaus, e se
nós tivermos um aeroporto da magnitude que vai ser construído
o aeroporto de Ariquemes, vai ter condições de pousar em
Ariquemes. Então, realmente as opções que nós temos hoje
nessas condições é Cuiabá ou Manaus,  portanto é aeroporto
que vai servir para todo o povo rondoniense. Então eu queria
fazer esse apelo para os 24 Deputados, inclusive os Deputados
que ainda não assinaram, assinassem a emenda, é cinquenta
mil reais, uma Emenda Coletiva que vai ser muito importante e
o Governador está com todo o empenho, empenhado realmente
em fazer esse asfalto.  V. Ex.ª colocou, nós tivemos na
inauguração da ordem, na verdade da ordem de serviço do
asfaltamento de Ariquemes a Machadinho, mais um trecho de
33 quilômetros, onde teve a minha emenda, a emenda de V.
Ex.ª, o Deputado Saulo; do Deputado Adelino, do ex-deputado
Lorival, que também é um benefício para aquela comunidade.
Então, eu quero parabenizar o Deputado Saulo que se dispôs a
pegar a assinatura dos Deputados para essa Emenda Coletiva,
sabendo da importância que é isso para o Estado de Rondônia.
Parabéns a V. Ex.ª por essa iniciativa.

O Sr. Adriano Boaiadeiro – Um aparte, Deputado Saulo.

O SR. SAULO MOREIRA – Deputado Adriano Boiadeiro, está
com o aparte.

O Sr. Adriano Boiadeiro – Deputado Neodi, o Deputado Saulo
já tinha falado comigo,  e a questão Deputado Saulo, eu estou
entrando novo, agora, precisamos saber como estão
acontecendo as coisas, mas com o pedido de Vossas
Excelências, de todos vocês, podem contar comigo também,
Deputado Saulo.

O SR. SAULO MOREIRA – Obrigado, Deputado Adriano.

O SR. NEODI (Presidente) – Obrigado Deputado Adriano. V.
Exª. tem a sensibilidade ao ponto realmente de assinar essa
emenda também.

Muito obrigado.

O SR. SAULO MOREIRA – Sr. Presidente, agora eu já posso
falar quem está faltando. Agora só falta mesmo o Deputado
Marcos Donadon, e esse nós vamos pegar assinatura dele nem
que seja no laço. O Deputado Adriano vai nos ajudar a pegar
a assinatura dele no laço.

O SR. NEODI (Presidente) – Com certeza o Deputado Marcos
vai assinar também.

O Sr. Adelino Follador – Um aparte Deputado.

O SR. SAULO MOREIRA – O aparte está com o Deputado
Adelino Follador.

O Sr. Adelino Follador – Gostaria de parabenizar o Deputado
Saulo...

O SR. SAULO MOREIRA – Antes do Deputado Adelino falar,
eu gostaria de agradecer a presença do ilustre Sr. Lorival
Amorim, que agora é Prefeito de Ariquemes, está nos
visitando. Obrigado pela presença Lorival Amorim.

Pois não, Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Gostaria de cumprimentar o Prefeito
de Ariquemes; parabenizá-lo, Deputado Saulo, por seu
discurso, dizer que com certeza essa emenda de bancada,
ontem nós já falamos, V. Ex.ª não estava aqui no Plenário no
momento, mas já falamos dessa emenda coletiva e da
importância dessa emenda. O Deputado Neodi também falou
ontem, com certeza é muito importante. Eu agora deixei o
aparte para o Deputado Adriano Boiadeiro porque eu sabia
que ele ia se manifestar positivo, então eu falei para colocar
ele para falar logo, para confirmar isso. Portanto eu quero
parabenizar todos os colegas aqui, dizer que é uma conquista
muito importante, o terreno que está sendo comprado,
Deputado Ribamar, é bem favorável e a ANAC agora está
fazendo o levantamento e o Prefeito com certeza vai agilizar,
o mais rápido possível o processo, a negociação que ele está
fazendo com o Donizete para acontecer o mais rápido possível
essa situação. Então, conte comigo nessa batalha, nós estamos
lá para colaborar, não só lá, mas também naquela emenda
que nós temos do outro aeroporto, do ano passado, duzentos
e cinquenta da minha autoria, duzentos e cinquenta mil do
Deputado Saulo e duzentos e cinquenta mil do Deputado Lorival,
que na época designou e está no DER já para poder iluminar e
melhorar aquele aeroporto.

Obrigado.

O Sr. Adriano Boiadeiro – Um aparte, Deputado Saulo.

O SR. SAULO MOREIRA – O Deputado Adriano está com o
aparte.
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O Sr. Adriano Boiadeiro – Eu só queria agradecer a presença
da pessoa que foi responsável de me ceder essa vaga, o nosso
Prefeito de Ariquemes, Lorival Amorim. Obrigado Lorival. E nada
mais justo dizer que o Lorival sabe do compromisso que a
gente tem com Ariquemes, com o Lorival, com as pessoas de
Ariquemes que me deram oportunidade de realizar o sonho de
estar aqui como Deputado. Obrigado Ariquemes, obrigado
Prefeito Lorival e que Deus lhe dê um ótimo mandato, uma
ótima administração, pois você tem competência para isso.

O Sr. Kaká Mendonça – Permita-me um aparte, Deputado?

O SR. SAULO MOREIRA – o Deputado Kaká está com o aparte.

O Sr. Kaká Mendonça - Quero parabenizar também a
determinação do Deputado Saulo de correr atrás, de viabilizar,
através dos companheiros Deputados, a emenda para adquirir
a área da construção do novo aeroporto de Ariquemes. Eu
acho que foi o caminho mais correto, Deputado. A gente
acompanhou lá em Cacoal, um aeroporto que hoje atende toda
a demanda da nossa região e adquiriram um terreno em outra
localidade e ficaram usando o aeroporto antigo durante muito
tempo.  Já lá no nosso município de Pimenta Bueno, liberam
recursos há dez anos para construção do novo aeroporto. Na
época era não sei quanto milhões de reais, dinheiro do Governo
Federal, da INFRAERO. Enfim, da ANAC, foram lá, gastaram
um monte de dinheiro, acabaram com o que existia e ficou por
muito tempo abandonado. E o ano passado, uma emenda
minha, do Deputado Maurão e do Deputado Flávio Lemos, o
Governo teve oportunidade, depois de Cacoal, o primeiro
aeroporto municipal que o Estado de Rondônia construiu foi no
município de Pimenta Bueno, que inauguramos no final do ano.
Hoje Pimenta Bueno tem uma pista de 1.300 metros, um
aeroporto todo fechado com alambrado. A nossa pista é de
100 metros a mais do que o aeroporto de Congonhas em São
Paulo, com todo o balizamento, desce de dia, de noite, qualquer
horário. Então, a gente ficou muito feliz e com pouco menos
de quatro milhões de investimento. E a gente vê que quando
vem de fora, com aquelas tabelas todas que eles exigem, nós
não estamos fora das exigências, um aeroporto desse, vai
custar, no mínimo, uns quinzes milhões. Então parabéns a V.
Ex.ª junto como Deputado Adelino, ao governador que teve
essa sensibilidade de viabilizar esse recurso para construção
desse aeroporto que vai atender toda a grande Jamari e só
quando tiver, vocês vão ver a importância que tem um aeroporto
no município importante como o de Ariquemes. Podemos ver
por Cacoal, hoje Cacoal tem dois voos diários para Cuiabá que
saem lotados, um de manhã e um a tarde e também tem um
voo que sai para a capital todo dia a noite. Então, parabéns à
representatividade de V. Ex.ª em Ariquemes.

Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar os
vereadores do município de Primavera de Rondônia que nos
visitam, Vereador Ronilton; Vereador Nego da Primavera;
Vereador Marquinhos e o Vereador Cristóvão que é do nosso
partido do PTB. Parabéns a V. Ex.ª pelo discurso.

O SR. SAULO MOREIRA – Obrigado Deputado Kaká pelo
aparte.

Quero agradecer todos os companheiros Deputados por esse
apoio e o Governo, Deputado Kaká, o Governador Confúcio,
sensível a essa demanda e a necessidade que nós temos, que
o Estado tem, da construção desse aeroporto. Já anunciou no
local, que agora no mês de março o Governo já paga, que a
prefeitura pode tomar providência junto ao Governo do Estado
para a questão dessa área, porque no mês de março o Governo
já estará pagando esse valor para que esse investimento
comece a ser realizado lá em Ariquemes.

Obrigado a todos os Deputados, e aproveito, Senhor
Presidente, para agradecer também a presença do ex-vereador
Joel Nunes, que eu vejo ali na galeria dessa Casa, Joel Nunes
que é um pioneiro lá em Ariquemes, vereador de vários
mandatos, Presidente da Câmara, Secretário de Obras,
Presidente da CODARI em Ariquemes e tem um grande trabalho
prestado a todo o povo de Ariquemes e da região, que inclusive
tem um distrito em Ariquemes por nome de Joelândia, que
recebeu esse nome devido ao trabalho que o Joel sempre fez
lá em Ariquemes. Joel, esteja à vontade, você é bem-vindo
aqui nesta Casa, como as demais pessoas que nos visitam.

Muito obrigado.

(Às 15 horas e 51 minutos o senhor Neodi passa a
presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com a
palavra a Deputada Ana da Oito.

Quero registrar a presença do Prefeito de Ariquemes,
do Prefeito Lorival Amorim; registrar a presença do Presidente
da Câmara do Vale do Paraíso, a Poliana; também da vereadora
do Vale do Paraíso; registrar aqui a presença do senhor Joel
Nunes da Silva; também a Lady, do município de Ariquemes;
registrar aqui a presença dos senhores vereadores: Vereador
Ronilton Vieira, Vereador Lara da Câmara Municipal de
Primavera; registrar também aqui a presença da Diretora da
Rádio Verdes Amazônia FM, também lá de Ariquemes, Zé
Geovani.

Com a palavra a Deputada Ana da Oito.

A SRA. ANA DA OITO – Quero agradecer a Deus por essa
oportunidade e agradecer a presença dos Vereadores de Nova
Mamoré, Vereador Boanerges do PTDB; Vereador José Nilton,
vereador Ismael; o Presidente da Câmara, Vereador Célio Brito
e o nosso ex-presidente.  De quando eu fui Vereadora, deixei
para falar por último, que é o Vereador Cícero, que já foi
Presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré, quando eu
também era Vereadora. Obrigada pela presença de vocês. E
já agradecer também a nossa ida hoje ao governo do Estado.
Ele nos recebeu, eu e essa câmara de vereadores que veio
para conversar com o Governador do Estado a respeito da
saúde pública de Nova Mamoré.

A saúde de Nova Mamoré, hoje, precisa de ajuda e para
essa ajuda eu destinei o ano passado, um milhão e trinta mil
para a construção de um hospital, sabendo eu que um milhão
e trinta mil não é nada frente de um projeto grandioso que é a
construção de um hospital. Ficou do Governador dar uma
contrapartida de um milhão e hoje nós fomos atrás do governo
do Estado para ver a possibilidade de pagar essa emenda pela
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fonte cem. E ficamos muito felizes quando o governador disse
bem aberto e claro: - Não dá para construir o hospital da forma
que nós almejávamos, mas nós vamos ver a possibilidade, eu
vou enviar um engenheiro até Nova Mamoré para ver a
possibilidade de uma reforma e ampliação do hospital, da
unidade mista de Nova Mamoré. Nós não temos um hospital,
deputado Kaká, nós temos uma Unidade Mista. E fui também
cobrar o governo do Estado a assinatura do convênio para a
construção do novo hospital, que é uma emenda de bancada,
dos deputados federais, em Guajará-Mirim, de doze milhões.
Também fiquei muito feliz quando, na conversa que eu obtive
com o governador a respeito das nossas escolas estaduais no
município de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, fiz um combinado
com o Governador, falei para ele que precisamos urgentemente
de novas escolas naquela região. E me comprometi em doar
emendas de bancada para que fizéssemos uma parceria com
o Governador para que essas emendas sejam para construção
das novas escolas. Uma escola que vai ser construída no distrito
de Palmeiras vai ter emenda da Deputada Ana da Oito. A
construção de uma escola no distrito de Jacinopólis vai ter
emenda da Deputada, de bancada. A construção de uma escola
no bairro Jardim das Esmeraldas em Guajará-Mirim vai ter
também uma emenda de bancada, da Deputada. E também,
atendendo um apelo dos Vereadores. Nós não temos um posto
policial no distrito de Nova Dimensão e os Vereadores, foram
ao meu gabinete pedir que a Deputada Estadual Ana do Oito,
que é representante daquela região, olhasse pelo distrito de
Nova Dimensão, no qual tem uma extensão do quartel da Polícia
Militar, mas não tem um quartel adequado para atender a
população daquele distrito. Portanto estou cedendo também
uma emenda para a construção daquele quartel, é necessário,
precisa. Fiquei feliz também quando o Governador disse que
precisava da ajuda e da força dos Deputados em ceder as
emendas de bancada para que ele pudesse fazer a construção
e já vai autorizar a liberação de duzentos mil, contrapartida
das emendas da deputada, para a construção da escola,
imediatamente, de Palmeiras, que é um distrito de Nova
Mamoré. Então eu tenho só que agradecer ao Governador do
Estado, tem sido um governador de colisão e que está tentando
ajudar o nosso município de Guajará-Mirim da melhor forma
possível.

O Sr. Kaká Mendonça – Permite-me um aparte, Deputada?

A SRA. ANA DA OITO – Sim, Deputado Kaká.

O Sr. Kaká Mendonça – Eu quero parabenizar Vossa Excelência
por sempre defender a bandeira da saúde, principalmente
quando se trata da região lá da Pérola do Mamoré, não é?  Vila
Nova do Mamoré, município de Guajará-Mirim, um município
pioneiro e antigo do Estado. Acreditamos que com a
determinação e com a vontade que o nosso Secretário de Saúde,
Pimentel tem conduzido realmente a Saúde do Estado, já
podemos ver a diferença. Eu vejo a diferença na regional de
Cacoal que está além da realidade que nós cidadãos e
representantes do povo de Rondônia desejamos. E não é
diferente na sua região, que V. Ex.ª almeja, uma reforma, uma
melhora para a qualidade do atendimento do distrito de Nova
Mamoré, não é diferente de Guajará-Mirim. E hoje, esta Casa,

eu sempre tenho dito, ela sempre tem atropelado, acelerado,
tem votado tudo aquilo que é de interesse, não do governo,
mas tudo aquilo que é de interesse da sociedade rondoniense.
Eu estava conversando agora a pouco com o Secretário
Pimentel, ele encaminhou para esta Casa, ontem, quatro
mensagens, na Casa de dez, dezoito, na casa de quase
cinquenta milhões de abertura de crédito orçamentário de
recurso que vem da União para cá, para que a saúde possa
realmente deslanchar, para que o hospital de Guajará-Mirim,
de Buritis, do regional de Cacoal. Enfim,  as duas Unidades
nossas, o João Paulo e o Hospital de Base possa realmente
ter, as pessoas possam um tratamento digno.

Mais uma vez quero agradecer, também ao nosso Vice-
Presidente, Deputado Maurão, que incluiu hoje na pauta da
Ordem do Dia,  que estas mensagens vêm ao encontro com o
que Vossa Excelência está falando, vêm ao encontro daquilo
que os Deputados querem, que é o melhor atendimento e a
melhor saúde que a população merece ter. Então,  parabenizo
Vossa Excelência por sempre levantar essa bandeira, e pedir
apoio também para que possamos, na Sessão Ordinária de
hoje, deliberar essas mensagens que vêm ao encontro da
vontade de todos nós que representa cada um a sua região e
quer uma saúde digna para a população de Rondônia, e com
isso o nosso Secretário Pimentel poderá estar junto com a
sua equipe podendo fazer.

Desde o começo do mandato que eu vejo a preocupação
e o que esta Casa tem feito, Deputada Epifânia, para ter uma
melhora na saúde. Sempre foi discurso do nosso Governador.
Então, com a determinação e a vontade que o Pimentel tem,
eu não tenho dúvidas, a coisa já mudou, e se fazermos  a
nossa parte, com certeza estaremos contribuindo para ver
uma saúde de melhor qualidade para nossa população.
Parabéns.

A SRA. ANA DA OITO – Obrigada Deputado Kaká. Eu não
poderia deixar de pedir aqui, hoje, que esses Projetos passem
aqui no Plenário. Sabemos que não podemos esperar até o
dia 14, que é o dia da Sessão Itinerante em Guajará-Mirim
para poder aprovar o que tanto almeja o povo de Guajará-
Mirim, que é a tão sonhada construção desse hospital.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Um aparte, Deputada?

A SRA. ANA DA OITO - Pois não, Deputado Zequinha.

O Sr. Zequinha Araújo – Obrigado, Deputada Ana da Oito.
Quero também parabenizar a senhora pelo discurso e pela
responsabilidade que tem com aquela região, uma
responsabilidade de todos nós, mas nós sabemos que a
senhora é daquela região, então quero parabenizá-la pela
preocupação. Dizer da importância de termos essa aproximação
e este bom relacionamento com o Governador Confúcio, porque
é uma pessoa sensível, uma pessoa que não se importa com
o que falam, mas com o que realmente é importante para o
Estado. E mais uma vez, demonstrando claramente que a nossa
Comissão de Saúde vem sempre se empenhando o máximo
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para desenvolver o melhor para essa questão da saúde do
nosso Estado. E por falar em saúde, também parabenizo o
nosso Secretário que a cada dia surpreende a população do
Estado com novas perspectivas de mudanças na área da saúde.
É uma pessoa séria, uma pessoa que leva a sério toda a questão
da saúde. Há dias atrás eu liguei para ele pensando que ele
estava em casa, às 22 horas e ele estava na Secretaria de
Saúde. Então é uma pessoa responsável, que tem compromisso
com a sociedade. E para complementar aqui, dizer do nosso
ex-deputado Zigue, ele me pediu inclusive para que falasse
isso, o Zigue teve uma dengue hemorrágica e ele foi parar no
CEMETRON, há dias atrás. E ele me pediu que referendasse o
bom atendimento, a qualidade de atendimento que ele teve no
CEMETRON. E falou que seria motivo de honra se eu falasse
isso aqui, defendendo e parabenizando inclusive o atendimento
que ele teve no CEMETRON. Significa dizer, Deputada, que
nesse sentido está avançando a nossa saúde para melhorar,
sobretudo, a saúde no Estado de Rondônia. Então parabéns à
senhora também e conte conosco, porque a região de Guajará-
Mirim, de Nova Mamoré, enfim, também nós  temos uma
atenção especial, e estamos aqui para ajudar a senhora.
Obrigado.

A SRA. ANA DA OITO – Obrigada, Deputado Zequinha. Nós
precisamos mesmo, o senhor é sabedor porque o senhor teve
voto na nossa região e precisamos sim das suas emendas lá,
do seu carinho com o nosso povo de Nova Mamoré e Guajará-
Mirim. Quero dizer aqui também que, devido o meu discurso
da semana passada, eu já tive resultado, Deputado Adriano
Boiadeiro, graças a Deus já estão as máquinas do DNIT ajeitando
um pedacinho da BR 364, sentido Guajará-Mirim, mas
infelizmente ainda está a desejar a nossa BR 425. Nada fizeram
por aquela tão sofrida BR 425. Às vezes eu penso que eles
esquecem que Guajará-Mirim, Nova Mamoré é um pedacinho
do Brasil, é um pedacinho de Rondônia que precisa ser olhado
com os dois olhos. Aquela região, infelizmente, ainda não foi
atendida, mas o nosso povo da BR 421... eu quero agradecer
ao Secretário Lucio por ter atendido o meu pedido, já estão lá
as máquinas fazendo o patrolamento da BR 421, sentido Nova
Mamoré a Nova Dimensão. Quero agradecer ao Secretário que
não mediu esforços para levar uma equipe para fazer pelo
menos um paliativo até que cessem as chuvas.

Meu muito obrigada pelo carinho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda com
a palavra a Deputada Epifânia Barbosa.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA - Boa tarde a todos, cumprimento
o Senhor Presidente, os demais colegas Deputados. Não vou
utilizar os vinte minutos de tempo, que não é necessário, mas
é necessário eu fazer o registro de algumas questões que eu
considero positivas dessa semana. Participamos de algumas
agendas políticas, na semana passada e essa. Eu vou começar
com uma crítica, uma reivindicação que eu fiz aqui na Tribuna
na semana passada em relação ao pagamento de um convênio
do Governo do Estado com a FEDERON, para a realização do
Arraial Flor do Maracujá ainda do ano de 2012, um convênio
de seiscentos mil reais, que havia sido pago apenas cem mil
reais, causando um desgaste das organizações que trabalham

com quadrilha e Boi Bumbá, que tem um desgaste em todo o
comércio porque fizeram dívidas para organizar essas
instituições para apresentação do Arraial Flor do Maracujá. E
para felicidade nossa, o Governador nos convocou para uma
reunião, que aconteceu ontem às 16 horas juntamente com a
FEDERON, e lá ordenou que a Secretaria de Finanças pudesse
proceder, o mais rápido possível, o pagamento restante deste
convênio. Com isso, esperamos que aconteça com rapidez o
que ele ordenou, para que essas Instituições possam ter crédito
novamente no comércio e já começar a se preparar para a
nova Flor do Maracujá, para 32ª edição. Como todo mundo
sabe, a Flor do Maracujá é um grande evento, é o maior evento
da região Norte, que reúne milhares de pessoas, que tem uma
repercussão internacional, e nós não poderíamos nos calar
diante desta situação. Esperamos que agora, além desta dívida
passada, já possamos mobilizar todos os nossos Deputados,
Deputadas, Governo do Estado, para que também procedam o
convênio, para a realização  da Flor do Maracujá do ano de
2013.

Quero também registrar e agradecer o Governo do
Estado por ter cedido, e eu pude participar desta solenidade
no município de Cujubim, da entrega de um trator para a linha
C-04. O momento foi bastante festejado por aquela
comunidade, algo esperado há bastante tempo e que
certamente vai fortalecer toda a produção agrícola naquela
região. Então nós registramos aqui, já havia concedido, também
um pedido para o Deputado Adelino e o Deputado Neodi,
certamente fortalece toda aquela região. E um último registro
que eu gostaria de fazer aqui, foi uma reunião que eu me senti
muito feliz, muito honrada em participar, porque aconteceu lá
na região do Deputado Lebrão, da 429, região aonde o Senhor
tem uma atuação muito marcante, aonde há um grande respeito
daquela população, que é sobre o Território da Cidadania. Foi
uma idealização inicialmente do Prefeito de São Miguel, Prefeito
Zenildo, que mobilizou também a nossa querida Prefeita lá de
São Francisco, a Gislane, que estava aqui conosco, eu não sei
se ela  já retornou  para o município, mas estava aqui ainda no
dia de hoje,  também contou com a presença do Prefeito
Armando de Seringueiras com a Vice-Prefeita Maria Clara e
com o Prefeito e a Vice-Prefeita de Costa Marques. Uma reunião
aonde visa o Território da Cidadania, visa essa reunião das
forças da região para que haja uma articulação política,  onde
as lideranças políticas possam identificar quais são os seus
potenciais, apresentar as demandas ao Governo Federal e
dentro dos programas do Governo Federal eles obtenham esses
benefícios através de equipamentos, através de recursos. Hoje
nós sabemos que essa é uma alternativa, principalmente para
os municípios que se encontram em situação de inadimplência.
Não adianta Prefeito nenhum ficar chorando por falta de
recursos em razão de inadimplência e reclamando do Prefeito
anterior.  Precisa-se buscar alternativas. Eu quero fazer esse
registro, elogiar as lideranças políticas daquela região, que
buscam, dentro do Território da Cidadania, essas alternativas
que mesmo o município estando nesta inadimplência, buscaram
homologar o seu território junto ao Governo Federal é uma via
também do recebimento destes recursos. E lá estava presente
o Secretário de Estado de Administração, Rui Vieira, que é o
representante no Conselho Nacional do Território da Cidadania.
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Haverá agora no mês de março uma reunião, e certamente ele
fez o compromisso, naquele momento, em levar a reivindicação
daquela reunião, para que seja aprovado no Conselho, para
que seja homologado e todos ali possam obter os benefícios
determinados por aquela comunidade. Estavam presentes
Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos, representantes de
Associações, todas as lideranças políticas e civis daquela região.
Então eu faço aqui questão de fazer esse registro. Estavam
presentes também o Deputado Federal Anselmo de Jesus,
Deputado Federal Pe. Ton,  esteve presente o nosso colega
Deputado Edson Martins, fiquei o dia todo ali com eles e podemos
ver o compromisso de todos, no desenvolvimento da região. É
um novo pensamento político, porque vemos, muitas vezes,
um pensamento, numa região, tem quatro ou cinco municípios
e a gente vê uns brigando com outros por questões ideológicas,
pensando no seu município exclusivamente, e hoje em dia não
dá para pensar no desenvolvimento de uma população, de uma
comunidade, pensando único e exclusivamente num único
município. O Território da Cidadania possibilita este debate
político, possibilita essa articulação e ali os nossos Prefeitos, a
nossa Prefeita tiveram essa grande visão, e eu espero que
tenha êxito na reunião do Conselho Nacional, para que realmente
o Território da Cidadania seja homologado, e se possível, ainda
este ano nós consigamos obter recursos junto ao Governo
Federal para o desenvolvimento daquela reunião.

O Sr. Lebrão – Deputada, permita-me um aparte?

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Pois não, Deputado Lebrão.

O Sr. Lebrão -  Primeiramente quero parabenizar V. Ex.ª por
este discurso, agradecer o aparte, fazer o agradecimento a
todos os Deputados que compareceram no Vale do Guaporé,
precisamente lá na BR 429, nosso querido município de São
Miguel sob a direção do nosso Prefeito Zenildo. Infelizmente eu
não pude marcar a minha presença por ter uma agenda com a
nossa Secretaria de Estado, a Drª Nanci, representando a
SEDAM, no município de Seringueiras, mas V. Ex.ª colocou e
colocou muito bem hoje, sobre a criação do território, porque,
infelizmente, a maioria dos Prefeitos, Deputada Epifânia,
receberam as Prefeituras sucateadas, totalmente endividadas,
o Vale do Guaporé... De uma forma geral, todas as Prefeituras
estão falidas.

Eu quero parabenizar o Governo Federal pela iniciativa
de fazer essa transação direta entre o Governo Federal e os
municípios, locando recursos, já que a maioria dos municípios
se encontra inadimplente neste momento. Isso é muito bom
para o desenvolvimento, principalmente para o Estado de
Rondônia, municípios jovens que estão iniciando agora e
precisam destes investimentos. Então eu quero deixar o meu
registro de agradecimento a todos os parlamentares e
representantes do Estado que compareceram lá no Vale do
Guaporé, no município de São Miguel.

Muito obrigado.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Deputado Lebrão, V. Ex.ª não
esteve presente fisicamente, mas foi bem citado, eu mesma fiz
questão de registrar lá sobre seu compromisso com aquela
região, eu acho que a gente não pode ser irresponsável ou

omissa, principalmente quando a gente visualiza realmente
as ações que V. Ex.ª vem fazendo ao longo do tempo, em toda
aquela região.

Para finalizar, não posso deixar de registrar, ainda sobre
esse tema do Território da Cidadania, como bem falou aqui o
Deputado Lebrão, é uma política do Governo Federal, nós
estamos comemorando 10 anos de governo democrático,
iniciado pelo Governo Lula e agora com a Presidenta Dilma, e
essa é uma ação pensada exatamente para o desenvolvimento
desta região, discutindo com a população. É assim que se
constrói um regime democrático e essa é uma grande marca
dessa administração do nosso Governo, e que temos muita
satisfação de estar compartilhando e trazendo, o Estado de
Rondônia que pode ter seis Territórios da Cidadania, hoje tem
três e, se Deus quiser, nós teremos mais o quarto. Vamos
trabalhar para que mais dois novos territórios sejam concedidos
para o nosso Estado de Rondônia, que são novas fontes de
recursos, são novas formas para que possamos melhorar a
qualidade de vida da nossa população.

Era isso e obrigada pelo tempo concedido. Boa tarde a
todos.

(Às 16 horas e 15 minutos o Senhor Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Senhor Marcelino Tenório)

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Parabéns
Deputada Epifânia Barbosa, pelo seu pronunciamento e a sua
condição de trabalho. Quero registrar a presença do Vereador,
nas galerias desta Casa, Vereador Juvenil Santos Sena, da
Câmara Municipal de Alto Paraíso.

Com a palavra, por vinte minutos com aparte, o
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR -  Quero aqui,  Senhor Presidente,
senhores Deputados... hoje nós temos aqui muitos Vereadores
presentes, de Ariquemes. Inclusive, vou esperar para anunciar
a hora em que eles entrarem no Plenário. Eu quero primeiro
falar de um assunto; hoje cedo, nós tínhamos uma reunião da
Comissão de Esportes, inclusive, nós tínhamos combinado para
fazer junto com a Educação, e nós tínhamos convidado os
Presidentes do Genus e do Moto. Também, convidamos a
Secretária de Esportes do Município, convidamos várias
pessoas ligadas ao esporte, e a Secretária tinha confirmado
conosco que estaria presente, nós convocamos e, infelizmente,
ela ligou, quando nós estávamos na reunião, dizendo que só
poderia chegar à tarde, estava para a Bahia. Então, eu acho
que se ela teve algum imprevisto, teria que ter ligado ontem
para desmarcarmos com as pessoas, muita gente. Tinha,
inclusive, a Secretária Municipal de Educação, nós convidamos
na última hora, porque nós vimos na imprensa alguma matéria
de interesse do município também, quando o município
demonstrou interesse através do Prefeito Doutor Mauro Nazif,
até para administrar o Estádio. Então nós estávamos todos aí
e ela não veio. Então eu entrei com o Requerimento, estou
pedindo apoio a todos os Parlamentares para votar este
Requerimento, para que ela não falte na Sessão da Comissão,
na quarta feira, às 11 horas que é o horário que nós estamos
convocando. Porque senão ocorre o risco de vir de novo o
pessoal e ela não vir. O Moto e o Genus querem uma certeza,
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uma garantia para que eles treinem e de que eles vão ter
estádio para jogar. Caso contrário, eles não vão participar do
Campeonato Estadual e vai prejudicar todo o Campeonato
Estadual. Então nós estamos entrando com este Requerimento.
Queremos dizer, pedir apoio do pessoal, dos Vereadores para
que seja analisado e votado, pedimos o apoio de todos. Quero
também falar que hoje eu estive na SEDUC e nós temos uma
Indicação sobre climatização das escolas. Esses dias estivemos
na SEDUC, disseram que estava sendo entregues os aparelhos
de ar condicionado e hoje nós pegamos uma lista aqui das
escolas, de fato foram licitados os aparelhos de ar condicionado,
são 62 escolas, o restante ainda não foi licitado porque não foi
adaptada a parte elétrica. Então eu fiz uma solicitação à
Secretária de Educação para que ela, o mais rápido possível,
resolva essa questão da adaptação da parte elétrica para poder
licitar esses aparelhos de ar condicionado das outras escolas
também.  Quero dizer que ela prometeu que vai agilizar e nós
pegamos a lista de todos os que foram licitados na questão, já
foram licitados e os que ainda faltam licitar.

Quero registrar a presença do Antônio de Jesus,
Vereador Farofa do Democrata lá de Ariquemes; queremos
registrar a presença do Vereador Loro da SUCAM; também lá
de Ariquemes; Amalec da Costa, também Vereador de
Ariquemes; Raidy Alves, também Vereador; Vanilton Cruz,
Adauto Calixto e Édipo Pompeu, também Vereador; o Lano, o
Vereador Lano; Alex Redano, Presidente da Câmara Municipal
e Adair Moulaz.  Quase que a Câmara unânime está aqui.  Quero
Registrar também a presença do Joel Nunes, já foi falado, foi
colega, Vereador lá em Ariquemes, pioneiro, líder lá na região
de Alto Paraíso, foi administrador de Alto Paraíso, companheiro
nosso, para nós é uma satisfação.  Tem também o José Geovani,
da Verde Amazônia, junto com a sua esposa, que está presente
hoje também.  Tivemos aqui muitas pessoas lá de Ariquemes,
da região de Ariquemes, do Estado de Rondônia e nós temos o
maior prazer de receber aqui essas pessoas. E os Vereadores
também, junto com o Prefeito Municipal Lorival Amorim, que
já foi anunciado a presença dele aqui, buscando recursos,
buscando parcerias. Quero agradecer aos Deputados que deram
cinquenta mil, que fizeram uma parceria para adquirir esse
terreno e para poder ajudar muito a região de Ariquemes e
também o Estado de Rondônia, porque nós temos que ter um
aeroporto que possa dar apoio para o aeroporto de Porto Velho
quando der algum imprevisto, com certeza, vai favorecer todo
o pessoal de Rondônia, o Estado todo. Mas quero cumprimentar
especialmente todos os Vereadores de Ariquemes, presentes.

Obrigado.

A Sra. Epifânia Barbosa – Permita-me um aparte, Deputado?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não, Deputada.

A Sra. Epifânia Barbosa – Deputado Adelino, só aqui ainda
na sua fala. Eu estive ontem, participei de uma solenidade da
Ordem de Serviço da Escola Murilo Braga, aqui de Porto Velho,
aqui na região central, e lá a Secretária de Estado da Educação
anunciou também essa questão da reforma elétrica. De nada
adianta a gente comprar o equipamento se a nossa instalação
não suporta esse equipamento.  Ela disse que eles já fizeram
a aquisição do material elétrico, vai ser todo repassado para

as escolas, o PROAF já está na conta e com isso a escola vai
poder fazer o pagamento de toda a mão de obra.  Então foi
uma coisa que eu havia questionado porque ainda no final do
ano visitei algumas escolas, e vou destacar aqui a Escola Nações
Unidas, que é uma escola aqui na região central de Porto Velho,
ali no Ipase Novo, uma escola com 40 anos, com mais de 40
anos, nunca passou por uma reforma, apenas essas pequenas
reparações. Eu já havia solicitado a reforma dela e quando foi
agora, para iniciar o ano letivo, no primeiro dia teve um curto
circuito, realmente a escola já estava pedindo socorro para
que pudesse fazer alguma intervenção. Eles estão fazendo a
reforma da parte elétrica, mas é uma realidade que vivemos
hoje na nossa rede estadual especialmente aqui em Porto velho,
que durante muitos e muitos anos foi colocada de lado. Foram
feitas apenas algumas pinturas, mas reformas mais profundas
não aconteceram, se aconteceu foi em raríssimas escolas.
Então o ideal é que tenha realmente uma reforma completa,
uma reformulação como foi o caso apresentado lá para a Escola
Murilo Braga que vai ser da ordem de oito milhões de reais.
Que bom se todas pudessem passar por isso, mas se não dá
para fazer tudo de uma vez pelo menos que essa parte elétrica
se consiga colocar em bom estado de funcionamento.

 Aproveitar que Vossa Excelência registrou a presença
de tantos Vereadores, eu queria  também registrar a presença
dos Vereadores João e Valmir, ambos do PT lá do município de
São Miguel e parabenizar pela sua fala, pela sua intervenção
que é sempre muito positiva.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Obrigado.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Deputado, me concede um
aparte?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não, Deputado.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Vossa Excelência, falando na
questão do futebol rondoniense, agora, dia 17, salvo engano,
inicia o campeonato estadual.  Eu fui procurado também pelos
dois clubes de Porto Velho, o Genus e o Moto Clube, e fui
informado de que o único estádio aqui de Porto Velho, que
deveria ser, aonde esses dois clubes iam ter o mando de campo,
ele está proibido de se fazer partida de futebol tendo em vista
as más condições do estádio, sobretudo das arquibancadas.
Até me falaram que estava interditado pela questão da
arquibancada. Faz sentido, mas está precisando... no laudo
está dizendo que está precisando de uns reparos, e a solução
que a Secretaria de Esportes passou para eles é que deveria
ser alugadas arquibancadas para serem montadas, que vai
ficar em torno de trezentos e cinquenta mil reais para durante
três meses. Porém acho que é um desperdício. O que precisava
ser feito com urgência era uma reforma, pelo menos nas
arquibancadas para que esses dois clubes de futebol de Porto
Velho não ficassem fora do campeonato.  Procurei contato com
a Secretária de Esporte, que Vossa Excelência relata que não
veio na reunião, está agendado amanhã na SECEL, às oito
horas da manhã, com os dois clubes de futebol e a presença
deste Deputado que vos fala, inclusive, convido Vossa
Excelência, se por um acaso estiver em Porto Velho, venha
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participar comigo nessa reunião e os dois clubes de futebol,
tendo em vista que Vossa Excelência é o Presidente da Comissão
de Esporte.

Obrigado pelo aparte nobre Deputado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Agradeço, e quero dizer que
nós precisamos, tanto o Genus como o Motos querem um
documento por escrito, por segurança, para poder treinar o
time. Porto Velho infelizmente só tem uma opção, só tem um
estádio e tem que resolver isso. Nós, hoje, tínhamos convocado
também o Engenheiro do Bombeiro que também estava aí para
poder dar justificativa, tem o relatório que ele fez, o pessoal do
Genus também tem um engenheiro que já visitou lá e acha que
tem condições. Então nós precisamos confrontar isso e eu
gostaria que Vossa Excelência participasse, talvez, de repente,
na Comissão também na quarta feira, às 11:00 horas, para
termos uma definição, chamar todo mundo e resolver isso
definitivamente. Se tem condições ou não tem condições, se
não tem, vai ter que dar um jeito. E a Secretária me passou
que teria que alugar essa arquibancada, conseguir uma Emenda
com os Deputados para conseguir, não dá mais tempo. Está
começando agora o mês de março, dia 17 já começa o
campeonato, não tem jeito, não dá tempo de montar processo
para ver essas coisas não.  Então eu acho que nós temos que
agilizar. Eu acho que não pode ficar em insegurança porque os
times têm que treinar e eles não têm aonde treinar. Eu não sei
se amanhã vou poder estar lá, mas com certeza já passei hoje
para o Diretor de Esportes qual é o assunto para ela trazer
uma posição, inclusive, até amanhã se Vossa Excelência pudesse
transmitir para que na quarta-feira traga uma definição.
Inclusive, vou conversar com o Presidente da Casa, tem um
engenheiro aqui que está acompanhando nossa obra, pedir
para ir lá ver também, para ajudar discutir para que haja um
consenso.

Eu quero também registrar a presença da Vereadora
Rosa, de Ariquemes, que também está presente aqui, está
praticamente a Câmara, eu acho que só dois Vereadores, um
que está com problema de doença e o outro, João Leite, que
não conseguiu vir por problemas particulares.  Então, está quase
100% da Câmara de Ariquemes e para nós é uma alegria, uma
satisfação.  Obrigado. Esses foram os assuntos que nós
tínhamos para hoje.

Obrigado.

(Às 16 horas e 27 minutos o Senhor Marcelino Tenório
passa a Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR. KAKÁ MDNONÇA – Presidente, Questão de Ordem.

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

O SR. KAKÁ MDNONÇA – Eu também queria registrar a
presença dos Vereadores do Município de Pimenta Bueno,
Vereador Pedrinho da CIRETRAN e Vereador Marquinhos do
Cristal do PDT e também dos Vereadores do município de
Espigão do Oeste, Vereador Darci Kischener, Vereador Severino
Schulz, Vereador Luiz Paca e o Vereador Genezio Mateus, que
nos honram com a presença aqui no Plenário da Assembleia
Legislativa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu quero
ainda registrar a presença do Vereador de Pimenta Bueno,
José Pedro das Neves, da Câmara de Pimenta Bueno; registrar
a presença do senhor Vereador Marcos Vinicius de Carvalho,
também do Município de Pimenta Bueno; registrar a presença
do Vereador João da SUCAM, que é o nosso Vereador lá do
município de Seringueiras, também está no Plenário; o
Vereador Darci José Kischener, também do município de Espigão
do Oeste. Eu vi aqui o Vereador também o nosso Vereador
Schneider,  nossos Vereadores de Espigão do Oeste fazendo
presença também, os Vereadores de Espigão do Oeste que
prestigiam nosso Plenário.

Conforme preceitua a alínea “a”, inciso I, artigo 14 do
Regimento Interno, anunciarei a seguinte Ordem do Dia para
esta Sessão: Projeto de Lei nº 627/12 do Deputado Hermínio
Coelho; Projeto de Lei nº 757/13 do Poder Executivo; Projeto
de Lei nº 759/13 do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 761/13
do Poder Executivo e Projeto de Lei nº 762/13 do Poder
Executivo.

Esses são os Projetos que vamos votar nesta Sessão.

O SR. ADRIANO BOIADEIRO - Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

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

O SR. ADRIANO BOIADEIRO - Queria agradecer a presença
do meu amigo Vereador Marcão lá de São Miguel, amigo
Alemão; meu amigo João da SUCAM, lá de Seringueiras. Seja
bem-vindo em nossa Casa, João.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrado
o Grande Expediente, passamos às Comunicações de
Lideranças. Não há oradores inscritos.
Encerramos as Comunicações de Lideranças, passemos à
Ordem do Dia.

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

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

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu quero registrar a presença dos
nossos Vereadores do município Pimenteiras. Estivemos há
poucos dias lá, fomos muito bem recebidos na Câmara. A
Vereadora Nilda; o Vereador Marquinhos que é o nosso
Presidente; Vereador Gilmar; Vereador Derlei e os demais
Vereadores que não estão aqui, mas estão na cidade de Porto
Velho. Também os Vereadores Pedro; Vereador Severino lá
da Câmara de Espigão; Prefeito de Cabixi também. Prefeito
obrigado, porque fomos bem recepcionados em Cabixi. Das
reuniões que fizemos, nós trouxemos boas ideias para o
Governo do Estado e para este Parlamento, e através dessas
visitas, das reivindicações, das sugestões de vocês nós temos
avançado e temos buscado conquistas importantes para a
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população desses municípios. Então obrigado, sintam-se em
casa, esta Casa é a Casa do povo.

Obrigado Presidente.

O SR. SAULO MOREIRA – Questão de Ordem, Presidente.

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

O SR. SAULO MOREIRA – Sr. Presidente, como já foi dito
antes aqui, nós queremos agradecer a presença de todos hoje
aqui nesta Casa, as autoridades, os amigos que aqui estão. E
eu quero registrar em especial, Senhor Presidente, como o
Deputado Adelino já falou antes, agradecer a presença do nosso
ex-colega está aqui, senhor Presidente, acompanhado nada
mais, nada menos do que com os onze Vereadores, dos treze
de Ariquemes. Com a ausência de dois, porque um está
viajando e outro não pode vir, que é o meu companheiro João
Leite. Então, o Prefeito Lourival já demonstra a sua capacidade
administrativa, inclusive, de poder estar  acompanhado
praticamente todos os Vereadores da Câmara de Ariquemes.
Alguns que eu tive o privilégio de conviver no meu mandato de
Vereador, que foi o caso do Adair Moulaz, que está
acompanhando o prefeito Lorival; Vereador Vanilton Cruz;
Vereador Alex Redano, que hoje é o Presidente da Câmara e a
Vereadora Rosa, que é a única mulher no parlamento mirim
em Ariquemes. Além dos demais Vereadores do primeiro
mandato, Senhor Presidente, que é o Vereador Amalec da
Costa; Vereador Lano, que acho que já esteve uma semana
antes do mandato anterior e agora com o mandato de quatro
anos; também o popular Farofa; o Adauto Calixto, que tirou
meu título em Ariquemes, como sempre o Vereador mais
votado, o Adauto, desta vez acabou tirando esse meu mérito e
passou a ser o Vereador mais votado em Ariquemes, com mil
e quinhentos votos; o Vereador Raidy Alves, que é grande amigo
nosso; o Édipo que é do Partido dos Trabalhadores e o Vânio
Marques que não está aqui, está viajando; e também o
Vereador João Leite que é o mais, vamos dizer assim, mais da
vanguarda lá da Câmara Municipal de Ariquemes, é o Vereador
que ocupou o primeiro mandato de Vereador em Ariquemes, e
este mandato, me parece que em Ariquemes, é o terceiro ou o
quarto mandato já como Vereador de Ariquemes, além, da
vida pública que ele teve no Paraná. E também agradecer,
Senhor Presidente, ao José Geovani que é da rádio Verde
Amazônia; está ele aí e sua esposa e também os assessores
dos Vereadores; assessor do Prefeito Lorival. Muito obrigado
pela presença de todos os senhores, e faço votos que os
senhores percorram os gabinetes dos nossos Deputados aqui
da Assembleia e que levem para Ariquemes, pelo menos um
milhão de cada Deputado para ajudar o Município de Ariquemes,
ajudar o Prefeito Lorival.

 Senhor Presidente e Deputado Neodi, quero anunciar
aqui para os companheiros Deputados que o último Deputado
que faltava assinar a emenda coletiva para aquisição do imóvel
para construir o aeroporto de Ariquemes, o que ainda faltava
era o Deputado Marcos Donadon, e acabou de assinar. Então
já tem a assinatura dos 24 Deputados, para anunciar aqui para
todos os Vereadores e para o Prefeito de Ariquemes. Os vinte
e quatro Deputados assinaram e eu estarei já encaminhando

esta emenda para o governo do Estado, para que ele possa,
junto com o Prefeito Lorival, providenciar urgentemente a
compra dessa área para a construção do aeroporto em
Ariquemes. E desde já eu agradeço todos os Deputados que
estão contribuindo com uma obra tão importante para
Ariquemes, como é o aeroporto.

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

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Saulo, isso demonstra o
seu prestígio nesta Casa. Nós estivemos numa Sessão itinerante
na época, lá em Ariquemes, e nós afirmávamos isso. E estão
aqui os Vereadores, está aqui o ex-deputado e hoje Prefeito, o
nosso eterno Deputado desta Casa, Lorival Amorim, também
deixou aqui a marca do seu trabalho, acima de tudo o respeito
com o erário público. E é por isso que nós, quando solicitado
para assinar essa emenda, fomos de pronto assinando, mesmo
que quando nós fomos a cidade de Ariquemes nós fomos
ocasionados de um mal lá, que a Câmara de Vereadores deu
uma peia na Assembleia Legislativa em gol no seu campo de
futebol da Renascer. Mas deixando isso de lado, o futebol, todos
os Vereadores nos receberam muito bem. Novos Vereadores
estão aqui e esta Casa sempre estará à disposição para fazer
aquilo que é o bem coletivo, principalmente para um importante
município, como é município de Ariquemes, que tem como
Prefeito um ex-deputado, e acima de tudo tem um grande
Deputado nesta Casa que é o Deputado Saulo Moreira e o
Deputado Adelino Follador.

Obrigado.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Permita-me uma Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

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

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Também referendar a importância
e esse respeito e também credibilidade que as Câmaras
Municipais, através dos seus Vereadores, Deputado Luizinho,
têm tido aqui na Assembleia Legislativa. De todos os municípios
tem vindo Vereadores aqui na Assembleia falar, e acreditando
que esta Casa de Leis pode ser responsável também pelo
desenvolvimento de cada município. Portanto, eu quero
parabenizar de modo geral todos os Vereadores Deputado
Saulo, do nosso Estado de Rondônia que graças a Deus têm
tido esse compromisso, essa responsabilidade e essa
confiabilidade na Assembleia Legislativa, no sentido de saber
que aqui nós podemos muito bem representá-los também e
fazer com que haja um progresso para cada município. Em
relação a Ariquemes, quero dizer que também assinamos, com
muita satisfação, o Requerimento que V. Ex.ª também propôs
e quero parabenizar também nosso Prefeito de Ariquemes,
que é um companheiro, assim como o Jesualdo é um
companheiro nosso, lá de Ji-Paraná, demonstrando claramente
que daqui saem bons cidadãos, cidadãos que realmente
representam bem o nosso Estado de Rondônia. O Vereador
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Alex Redano, que é nosso Presidente em Ariquemes, e em
nome dele cumprimento todos os Vereadores que aqui estão e
quero dizer que para nós é uma satisfação muito grande vocês
estarem aqui. E sempre estaremos juntos para prestigiar, não
só prestigiar, mas contribuir para a melhoria da qualidade de
vida dos nossos municípios. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado.

O SR. CÁUDIO CARVALHO – Pela Ordem, Senhor Presidente.

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

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Queria parabenizar o Deputado
Saulo pela iniciativa, fui um dos primeiros a assinar, V. Exª
estava sentado a meu lado naquele dia, fiquei feliz em saber
que os 24 Deputados, todos, contribuíram nesse propósito tão
importante, que é a questão do aeroporto de Ariquemes.
Também pedir licença para cumprimentar os Vereadores de
São Miguel, Valmir e o João do meu Partido e o Vereador Luiz
Paca de Espigão do Oeste e cumprimentar também, de forma
especial, o Izael, Prefeito de Cabixi, a quem eu mando um
abraço e leve um abraço ao povo de Cabixi, um abraço ao
Vice-Prefeito Marcos Martins do PT. E o caso do Izael, foi o
único Prefeito que ganhou por w.o na eleição de 2012. Então
parabéns. Foi a reeleição, um ano após assumir a Prefeitura e
não teve adversário para registrar a candidatura.  Parabéns.
Eu acredito na sua administração, acredito que Cabixi está em
boas mãos. Obrigado pela Questão de Ordem.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Presidente, Questão de Ordem.

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

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Protesto, Deputado Saulo. Eu
acho que V. Ex.ª esqueceu de um Vereador, o Farofa.

O SR. SAULO MOREIRA – Presidente, Questão de Ordem.

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

O SR. SAULO MOREIRA – Falei Farofa! Falei! Obrigado a todos
os Deputados que se pronunciaram.
Obrigado, Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu queria
ainda registrar a presença do Vereador Genézio, lá de Espigão;
Vereador Severino; Prefeito de Cabixi Izael Dias Moreira;
também a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vale
do Paraíso, Sodre Rodolfo e do Zé Garça, que também é ex-
prefeito, amigo nosso aqui no Plenário; Vereador Rodrigo,
também da Câmara Municipal de Cabixi.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura das
Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) –  INDICAÇÃO DO
DEPUTADO NEODI - Indica ao Senhor Governador do Estado,
com cópia ao DER, a necessidade da abertura da estrada que
liga Nova Mamoré a Buritis.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR -
Requer à Mesa Diretora que solicite a presença da
Excelentíssima Senhora Cleidimara Alves, Secretária de Estado
– SECEL, no dia 06 de março de 2013, às 11 horas, para reunião
da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer, presidida pelo
Deputado Adelino Ângelo Follador.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LEBRÃO - Dispõe sobre a
Semana do “Check-Up Juvenil”, na Rede Pública Estadual de
Saúde e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LEBRÃO - Determina a
implantação de exames de vista e audição para os alunos da
rede pública estadual de ensino no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LEBRÃO - Declara de
utilidade pública a Associação de Pequenos Rurais Vitória e
Conquista - ASPPRUVICON, no município de Cujubim.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO
- Requer Voto de Louvor pelos 91 anos de fundação da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE - Indica ao Governo
do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem – DER, a necessidade da estadualização
da estrada vicinal Linha E, compreendidos entre o Rio Machado
e o Rio São Pedro, que ligam os municípios de Cacoal e Rolim
de Moura.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO - Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade de obturação e
recapagem das Avenidas Flamboaiã e da Avenida Governador
Jorge Teixeira, no município de Seringueiras.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃ - Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade de estadualização da
Linha 145, que passa pelas Linhas 04, 05, 06, 07 e 08, sentido
a cascalheira, que liga o distrito de Verde Seringal à BR 399,
no município de Corumbiara.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO - Indica
ao Senhor Governador do Estado, com cópia à Secretaria de
Estado da Saúde – SESAU, a necessidade de viabilizar
ambulância para atender o município de Pimenteiras.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO -
Indica ao Senhor Governador do Estado sobre a necessidade
de instalação de aparelhos de ar condicionados para
climatização de todas as escolas estaduais do município de
Pimenta Bueno.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO –
Indica a necessidade de viabilizar uma ambulância tipo doblô,
para o Hospital Municipal do município de Governador Jorge
Teixeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA - Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de reforma do sistema de iluminação da quadra
da Escola Jerris Adriani Turatti, localizada no município de
Espigão do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA - Indica ao
Excelentíssimo Senhor governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de instalação de uma Unidade do Corpo de
Bombeiros, para atender o município de Espigão do Oeste e
região.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA - Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, a
necessidade de recuperação da Rodovia Estadual RO 133, que
liga o município de Espigão do Oeste ao município de Cacoal.

 - INDICAÇÃO DA DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA - Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de que seja instituída
lei que inclua gratificação de periculosidade aos profissionais
de educação que atuam nas unidades prisionais no âmbito do
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO - Reitera
a necessidade da instalação de um (01) Posto Policial no distrito
de Bom Jesus.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu quero
ainda registrar a presença dos Vereadores de Colorado, a
Câmara Municipal está aqui em peso. Nós estivemos hoje no
DER, com o Secretário Lúcio Mosquini.
Obrigado pela presença dos Vereadores, e eu creio que já
registraram alguns nomes.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
Matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - Requer Voto de Louvor
pelos 91 anos da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus no Estado de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
e votação única o Requerimento do Deputado Maurão de
Carvalho. Em discussão.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

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

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Eu não compreendi bem o
Requerimento, Presidente. Sei que é da Assembleia de Deus,
mas não sei o que é.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – É um Voto
de Louvor dos 91 anos da Igreja Assembleia de Deus em
Rondônia.

Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis 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 ADELINO FOLLADOR - Requer à Mesa que solicite
a presença da Excelentíssima Senhora Cleidimara Alves,
Secretária de Estado – SECEL, no dia 06/03/2013, às 11 horas
para reunião da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer,
presidida pelo Deputado Adelino Ângelo Follador.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em discussão
única e votação o Requerimento do Deputado Adelino Follador.
Em discussão.

Em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se

encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 627/12
DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Declara de utilidade
pública a Associação dos Canoeiros de Guajará-Mirim- ACGM.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em primeira
discussão e votação, o Projeto de Lei 627/12. O Projeto
encontra-se sem Parecer. Solicito ao Deputado Kaká Mendonça
para emitir o Parecer.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Projeto de Lei 627/12, de autoria
do Deputado Hermínio Coelho, que declara de utilidade pública
a Associação dos Canoeiros de Guajará-Mirim – ACGM.

Pela legalidade e constitucionalidade somos de Parecer
favorável ao Projeto do Deputado Hermínio Coelho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em discussão
o Parecer do Deputado Kaká Mendonça, ao Projeto 627/12 do
Deputado Hermínio Coelho.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como

se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado em primeira discussão e votação. Vai à

segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.
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O LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 757/13,
PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 020 - Autoriza o Poder
Executivo abrir crédito adicional por excesso de arrecadação
até o montante de R$10.800.000,00 em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O Projeto de
Lei 757/13 encontra-se sem Parecer. Solicito ao Deputado
Luizinho para emitir o Parecer pelas Comissões.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Projeto de Lei 757/13 de autoria do
Poder Executivo que aportou nesta Casa sob a Mensagem 020
que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional por excesso
de arrecadação até o montante de R$10.800.000,00 em favor
da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES.
Portanto, Presidente, pela necessidade, da urgência, e por se
tratar de uma questão de saúde pública nós resolvemos, pela
grande maioria dos deputados, que nós colocaríamos essa
Matéria, hoje, para deliberação extinguindo, assim, o andamento
dela nas Comissões. Por isso somos de Parecer favorável pela
legalidade, regimentabilidade e constitucionalidade da Matéria.
Aproveitar e registrar a presença do nosso Vereador Eleilto
Cebinho, lá do município de Cabixi, mas precisamente do distrito
do Planalto São Luiz, dizer que ele está feliz, porque no ano
passado nós fizemos um compromisso de levar um trator com
equipamento e já entregamos, e agora vai ser uma ambulância,
juntamente com nosso ex-vereador Cidinho.  Quero registrar a
presença do prefeito de Colorado, prefeito Anedino, o Presidente
da Câmara Jânio, com os demais vereadores, mais 05
vereadores que é a Mesa Diretora do Parlamento municipal de
Colorado do Oeste. Esse é o nosso Parecer, Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em discussão
o Parecer do Deputado Luizinho Goebel.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

“Aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como

se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado em primeira discussão e votação. Vai à

segunda discussão e votação.
Próxima Matéria.

O  SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 759/13
DO 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.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O Projeto de
Lei 759/13, Mensagem do governo para o Deputado Kaká
Mendonça relatar.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Mensagem 022, que autoriza a
Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER, a transferir
recursos financeiros para o Fundo Estadual de Saúde – FES,
SESAU, até o montante de R$ 1.614.555,00. Pela legalidade e

constitucionalidade, somos de parecer favorável, senhor
Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em
discussão o Parecer do Deputado Kaká Mendonça.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto.
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.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 761/
2013 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 024. Autoriza o
Poder Executivo 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.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Projeto de
Lei 761/13, também para o Deputado Kaká Mendonça relatar.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Mensagem 024, que autoriza o
Poder Executivo 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. Pela
legalidade e constitucionalidade somos de Parecer favorável,
Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em
discussão o Parecer do Deputado Kaká Mendonça.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 762/
2013 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 025, que autoriza
o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar por
excesso de arrecadação até o montante de R$15.200.000,00,
em favor do Fundo Estadual de Saúde – FES.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Projeto de
Lei 762/13, também para o Deputado Kaká Mendonça relatar.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Mensagem 025, que autoriza o
Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar por excesso
de arrecadação até o montante de R$15.200.000,00 em favor
do Fundo Estadual de Saúde – FES. Pela legalidade e
constitucionalidade, somos de Parecer favorável ao Projeto,
Senhor Presidente.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em discussão
o Projeto de Lei que acaba de ser relatado pelo Deputado Kaká.
Não havendo quem queira discutir, em votação o Parecer.

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

Aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como

se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. KAKÁ MENDONÇA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTOS DO DEPUTADO LEBRÃO - Requer à Mesa,
nos termos do parágrafo único, a dispensa do interstício
regimental do Projeto 627/ 2012. Também do Deputado Lebrão,
a dispensa de interstício da votação do Projeto 757/2013.
Quebra de interstício regimental também de autoria do
Deputado Lebrão. Votação do Projeto de Lei 759/2013, de
autoria do Deputado Lebrão, dispensado o interstício regimental
de votação 761/2013. Também de autoria do Deputado Lebrão,
a dispensa de interstício regimental da votação do Projeto 762/
2013.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação
os Requerimentos do Deputado Lebrão. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,

comunicamos que nesta Sessão estaremos realizando a eleição
para o Cargo de Corregedor e Ouvidor Parlamentar, conforme
dispõe o artigo 3º da Lei Complementar de nº 326, de 10 de
novembro de 2005, que determina que as eleições para ambos
os cargos devem ser realizadas bienalmente.

Neste momento estaremos iniciando o processo de
votação ao cargo de Corregedor e Ouvidor Parlamentar. Os
senhores Deputados e senhoras Parlamentares que desejam
concorrer ao cargo, devem registrar a sua candidatura junto à
Mesa em formulário próprio.

Neste instante suspendo a Sessão pelo tempo necessário
para o registro de suas candidaturas aos cargos de Corregedor
e Ouvidor Parlamentar.

Está suspensa a Sessão.

(Suspende-se esta Sessão às 17 horas e 01 minuto e
reabre-se às 17 horas e 04 minutos).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Está reaberta
a Sessão.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura dos
registros das candidaturas.

O SR. KAKÁ MENDONÇA (Secretário ad hoc) – Para o cargo
de Ouvidor Parlamentar, o Deputado Ribamar Araújo, registrou
sua candidatura, candidatura única. Para o cargo de Corregedor
Parlamentar, registrou sua candidatura o Deputado Lebrão,
candidatura única.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Neste
momento vamos dar início à eleição, começando pelo cargo
de Corregedor Parlamentar.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à chamada
nominal dos senhores Deputados e senhoras Deputadas.

O SR. KAKÁ MENDONÇA (Secretário ad hoc) – Eleição do
cargo de Corregedor. Candidato: Deputado Lebrão para o cargo
de Corregedor.

Os Deputados favoráveis votam ‘Sim’ e os contrários
votam ‘Não’.

CHAMADA NOMINAL

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

2ª CHAMADA

- Deputado Valdivino Tucura - ausente
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputada Glaucione - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jaques Testoni - ausente

 Senhor Presidente, 17 votos ‘sim’ e 07ausências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 17
votos, declaro eleito para o cargo de Corregedor Parlamentar,
no 2º biênio da 8ª Legislatura, o senhor Deputado Lebrão.

Registrar a presença do Dr. Paulo Andrade, que é meu
amigo, aqui presente no Plenário.

Neste momento vamos dar início à votação para o cargo
de Ouvidor Parlamentar.
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Solicito ao Senhor Secretário que proceda à chamada nominal
dos senhores Deputados e Deputadas, para a votação do
candidato ao respectivo cargo de Ouvidor.

O SR. KAKÁ MENDONÇA (Secretário ad hoc) – Ouvidor
Parlamentar, Deputado Ribamar Araújo.

CHAMADA NOMINAL

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

2ª CHAMADA

- Deputado Valdivino Tucura - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Glaucione - ausente
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Edson Martins - ausente

Senhor Presidente, 16 votos ‘sim’ e 08 ausências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 16
votos, declaro eleito para o Cargo de Ouvidor Parlamentar do
2º Biênio da 8ª Legislatura, o Excelentíssimo Senhor Deputado
Ribamar Araújo.

Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para lavratura
do Termo de Posse do Corregedor e do Ouvidor Parlamentar
que acabaram de ser eleito.

Está suspensa a Sessão.

(Suspende-se esta Sessão às 17 horas e 12 minutos e
reabre-se às 17 horas e 14 minutos)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está
reaberta a Sessão.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Termo de Posse.

O SR. KAKÁ MENDONÇA (Secretário ad hoc) – Termo de
Posse: “Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
treze, reuniram-se os Deputados Estaduais na Quinta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Oitava
Legislatura, no Plenário das Deliberações, sob a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão de Carvalho, 1º
Vice-Presidente, para eleição e posse do Corregedor
Parlamentar do 2º (segundo) biênio da 8ª (oitava) Legislatura.
Depois do processo de votação, diante da proclamação do
resultado da eleição, o Senhor Presidente declarou eleito no
cargo de Corregedor Parlamentar, o Excelentíssimo Deputado
Lebrão. Em seguida, após a leitura e assinatura deste Termo
de Posse, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou
empossado no cargo de Corregedor Parlamentar do 2º
(segundo) biênio da 8ª (oitava) Legislatura da Assembleia
Legislativa, com mandato até o dia 31 de janeiro de 2015, o
Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão. Em firmeza, lavrou-
se o presente Termo que, lido e achado conforme, segue
assinado pelo senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia
Legislativa, que presidiu a Sessão pelo Deputado empossado.”

2º Termo: Termo de Posse do Ouvidor Parlamentar –
“Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze,
reuniram-se os Deputados Estaduais na Quinta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Oitava
Legislatura, no Plenário das Deliberações, sob a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão de Carvalho, 1º
Vice-Presidente, para eleição e posse do Ouvidor Parlamentar
do 2º (segundo) biênio da 8ª (oitava) Legislatura. Depois do
processo de votação, diante da proclamação do resultado da
eleição, o Senhor Presidente declarou eleito no cargo de
Ouvidor Parlamentar, o Excelentíssimo Deputado Ribamar
Araújo. Em seguida, após a leitura e assinatura deste Termo
de Posse, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou
empossado no cargo de Ouvidor Parlamentar do 2º (segundo)
biênio da 8ª (oitava) Legislatura da Assembleia Legislativa,
com mandato até o dia 31 de janeiro de 2015, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Ribamar Araújo. Em firmeza, lavrou-se o
presente Termo que, lido e achado conforme, segue assinado
pelo senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, que
presidiu a Sessão pelo Deputado empossado.”

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido o
Senhor Corregedor Parlamentar eleito para assinatura do
Termo de Posse.

Declaro empossado no Cargo de Corregedor
Parlamentar do 2º biênio da 8ª Legislatura da Assembleia
Legislativa, com mandato até o dia 31 de janeiro de 2015, o
Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão.

Convido o Senhor Ouvidor Parlamentar eleito para
assinatura do Termo de Posse.

Declaro empossado no Cargo de Ouvidor Parlamentar
do 2º biênio da 8ª Legislatura da Assembleia Legislativa, com
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mandato até o dia 31 de janeiro de 2015, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Ribamar Araújo.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Concedo a
palavra ao Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO – Quero cumprimentar mais uma vez todos os
Deputados, os senhores Deputados, as senhoras Deputadas,
público presente, a imprensa, os nossos servidores, todos
aqueles que ocupam a galeria do nosso Plenário. Agradeço
mais uma vez o voto que me foi confiado como Corregedor da
Casa, e espero nunca precisar usar as atribuições que são de
responsabilidade da Corregedoria, e quero desejar a todos
nós Parlamentares que tenhamos um excelente mandato para
que a nossa Assembleia continue sendo referência em nível de
país.

Muito obrigado.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Pela Ordem, Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Concedo a
palavra, Deputado.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Gostaria de agradecer a
presença nesta Casa de Lei, do Prefeito de Colorado do Oeste,
Anedino; dos Vereadores, Presidente da Câmara Jânio Saraiva;
do Vice-Presidente Tutu e dos demais vereadores; Almiro,
Jedeon; Baiano Leiteiro; Natálio e também do Presidente da
Liga de Esporte, o Robson. A equipe de Colorado do Oeste
está aqui em peso, e no dia 14 de abril estarei lá num grande
evento de futebol, Tutu.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
Senhor Secretário proceder à leitura do Requerimento Coletivo.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DE
AUTORIA COLETIVA - Requer à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, com base na legislação
pertinente e abaixo-assinado da comunidade interessada, que
promova a suspensão das licenças ambientais já concedidas
para a instalação de aterro sanitário na Chapada dos Parecis,
município de Vilhena e realize audiência pública para deliberar
sobre o tema, nos termos da Resolução CONAMA nº 09/1987.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
o Requerimento de autoria coletiva.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares. Não há oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção,
invocando a proteção de Deus, e antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em seguida,
apreciar em segunda discussão e votação as Matérias
aprovadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 20 minutos)

ASSESSORIA DA MESA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO – PSD - Dá nova redação ao inciso IV do
artigo 48 da Constituição Estadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO PROMULGA A SEGUINTE Emenda Constitucional.

Art. 1º. O inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual
passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 48.(...)

IV – mais de 10 (Dez) anos de exercício no Estado de
Rondônia de função pública ou de efetiva atividade profissional
que exija os conhecimentos descritos no inciso anterior.

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Pares, temos a grata satisfação de submeter à
apreciação e deliberação de Vossas Excelências a presente
proposta de emenda constitucional, que “Dá nova redação ao
inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual”,  cuja a redação
atual determina que o indicado para o cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado deve ter mais de 10 (dez) anos
de exercício de função pública ou de efetiva atividade
profissional que exijam notório conhecimentos jurídicos,
contábeis,econômicos e financeiros ou de administração
pública.

O elevado cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas é
um dos cargos públicos mais cobiçados no Estado de Rondônia,
sendo que, para que a indicação seja aprovada pelo Poder
Legislativo, conforme dispõe a Constituição Estadual, o candidato
deve preencher os requisitos exigidos param a nomeação no
cargo, devendo ter idoneidade moral e reputação ilibada, mais
de 35 e menos de 60 anos de idade, além de 10 (dez) anos de
exercício de função pública ou de atividade profissional e os
notórios conhecimentos, já descritos inicialmente.

Por considerarmos que “idoneidade moral” e “reputação”
são conceitos subjetivos, recentemente propomos e este
Parlamento aprovou a emenda Constitucional nº 82/2012,
acrescentando parágrafo ao artigo 48 da Constituição Estadual,
que estabeleceu requisitos objetivos para aferir a idoneidade
e a reputação do candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas.

Entretanto, diante da dinâmica da Administração Pública,
entendemos que ainda restou um requisito a ser mais bem
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definido, ou seja, faltou estabelecer que o exercício de função
pública ou de efetiva profissional que exijam notório
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros
ou de administração pública por mais de 10 anos deve ser no
Estado de Rondônia.

Para que um cidadão tenha a pretensão de ser
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele deve estar
residindo e trabalhando em Rondônia há mais de 10 anos, fato
este que dará a ele condições de exercer o futuro cargo público
com mais confiança, mais conhecimento da nossa realidade e
das necessidades do setor público, buscando corrigir e contribuir
para uma aplicação mais adequada dos recursos públicos.

Não queremos, de forma nenhuma, menosprezar aqueles
que chegaram há pouco tempo no  nosso Estado, que são
pessoas do bem, que aqui estão trabalhando, que tem
capacidade de assumir responsabilidades que a administração
pública exige daqueles que a ela se dedicam, mas sim valorizar
os dedicados e reconhecidos profissionais que, como “sentinelas
avançados” e “destemidos pioneiros”, já labutam por muito
tempo “nestas paragens do poente”.

Dito isto, só nos resta contar com o apoio e o voto de
todos os Pares desta Casa Legislativa na aprovação da nossa
proposta, garantindo que as indicações para o preenchimento
de vagas cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
recaiam sobre pessoas que, além de preencher os demais
requisitos para o cargo, estejam radicados há mais de 10 anos
no estado de Rondônia, como forma de reconhecimento
daqueles que, com seus notórios conhecimentos e dedicação
no exercício de função pública ou atividade profissional, por
muitos anos já contribuem para o crescimento da nossa querida
Rondônia.

Plenário das Deliberações,20 de fevereiro de 2013
Hermínio Coelho Deputado Estadual - PSD

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP -
Indica ao Poder Executivo com cópia para a SEDUC e DEOSP, a
reforma geral da Escola Estadual Antônio Gonçalves Dias e ainda
a construção de uma quadra de esportes na referida escola,
em Cacoal.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvindo o douto Plenário, a reforma geral
da Escola Estadual Antonio Gonçalves Dias e ainda a construção
de uma quadra de esportes, na referida escola, em Cacoal.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados é de grande importância a
construção de uma quadra de esportes e a reforma geral na
Escola Estadual Antonio Gonçalves Dias localizada no bairro
Santo Antonio na cidade de Cacoal, que atende cerca de 210
alunos nas séries de 1º ao 9º do ensino fundamental e esta
escola foi fundada em 1992, portanto necessita desta reforma
geral devido a ação do tempo em suas instalações e também
da construção de uma quadra de esportes haja vista a
importância do desenvolvimento esportivo na vida do aluno.

Portanto senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013
Valdivino Tucura-PRP.

INDICAÇÃO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP -  Indica
ao Poder Executivo com cópia para a SEDUC e DEOSP, a
construção de uma quadra de esportes e reforma geral da
Escola Estadual Celson Ferreira da Cunha, em Cacoal.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvindo o douto Plenário, a construção de
uma quadra de esportes e reforma geral da Escola Estadual
Celson Ferreira da Cunha, em Cacoal.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados é de grande importância a
construção de uma quadra de esportes e a reforma geral da
Escola Estadual Celson Ferreira da Cunha, localizada no distrito
de Riozinho, escola que atende toda a região e também a
counidade indígena  das etnias cinta larga, karitiana e surui.
Essa escola foi vencedora no ano passado de um concurso
nacional de vídeo.

O curta-metragem, estrelado pelos próprios autores,
será exibida no Congresso de Línguas da Ibero-América, que
acontece na primeira semana de setembro, na cidade de
Salamanca, na Espanha. A gravação do vídeo foi feita por
profissionais da TV Escola.

O projeto realizado pela organização dos Estados Ibero-
Americanos para a Educação Ciência e Cultura (OEI) em
parceria com a Secretaria de Educação Básica e a TV Escola
do Ministério da Educação e estendido a todas as escolas
públicas participantes do Programa Mais Educação.

Portanto senhores Deputados, a aprovação é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013
Valdivino Tucura – PRP.

REQUERIMENTO DA DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA – PT
- Requer à Mesa Diretora, a realização de Audiência Pública, a
ser realizada no dia 21 de março de 2013, às 9 horas, no
município de Ji-Paraná, visando apreciar e discutir junto a
representantes e profissionais da classe da Rede Pública
Estadual de ensino, e Projeto de Lei oriundo da Mensagem n°
08 de 08 de fevereiro de 2013, que trata de Gestão Democrática
no ensino público.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora a realização de Audiência Pública,a ser realizada no
dia 21 de março de 2013, às 9 horas, no município de Ji-
Paraná, visando apreciar e discutir junto a representantes e
profissionais de classe da Rede Pública Estadual de ensino, o
Projeto de lei oriundo da Mensagem nº 08 de08 de fevereiro
de 2013, que trata da Gestão Democrática no ensino público.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares.
Esta propositura visa a realização de Audiência Pública,

com a finalidade de apreciar e discutir junto a representantes
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e profissionais da classe da Rede Pública Estadual de Ensino, o
Projeto de Lei que trata de Gestão Democrática no ensino
público.

O Governo do estado de Rondônia, objetivando manter
sua atuação em estrita obediência aos ditames da
constitucionais e legais correlatos, apresentou a presente
proposta legislativa que, ao dispor sobre a Gestão Democrática
na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia, aponta os
princípios e fins que deverão ser observados como, por
Au:exemplo, a participação dos segmentos da comunidade
escolar nos processos decisórios e em órgãos colegiados.

Aduzido sobre a organização e competência dos
mecanismos de gestão escolar, além de prever atribuições dos
Gestores Escolares reitero pedido de aprovação do presente
requerimento.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013
Epifânia Barbosa – PT.

INDICAÇÃO DA DEPUTADA EPIFÂNIA BARBOSA – PT -
Indica ao Poder Executivo Estadual, que execute programa de
Regulamentação Fundiária das Propriedades do Sítio Boa
Esperança – Linha Transpurus, Gleba Jacy  Paraná, no município
de Porto Velho.

A Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade
da execução de programa de Regularização Fundiária das
propriedades do Sítio Boa Esperança – Linha Transpurus, Gleba
Jacy Paraná, no município de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

O crescente processo de urbanização aliada ao
desenvolvimento desordenado das cidades configura um
cenário atual de irregularidades tanto na constituição do espaço
urbano como em seus aspectos  sócioambientais.

Nesse sentido regularização fundiária dos assentamentos
urbanos ocupados pela população de baixa renda revela-se
como um dos programas prioritários da política urbana
necessário para a inclusão socioespacial de grande parcela
dos moradores. Significa transformar a posse de determinada
área e propriedade com endereço, identidade, acesso a serviço
de infraestrutura, equipamentos coletivos, participação social
nos processos de gestão e educação ambiental.

Com efeito, propicia a transformação da economia
informal em economia formal, beneficiando os moradores com
a legitimação de sua posse, concedendo-lhes novos direitos,
como por exemplo, a segurança à posse da àrea que ocupam
há muitos anos e acesso ao crédito para melhoria na habitação,
garantindo o direito constitucional a moradia digna e a
Cidadania.

Contudo, os Municípios têm encontrado dificuldade para
trabalhar os temas relacionados ao planejamento de seu espaço
territorial, principalmente no tocante à elaboração de sua
legislação urbanística e desenvolvimento de programas de
regularização fundiária de interesse social.

Tal pedido justifica-se pelo fato de pessoas estarem se
utilizando de expertises na presente região procedendo a coleta

de dados com a promessa da execução da regularização
fundiária, sendo relatada por moradores que esses chegam a
intimidar os locais para que esvaziem a área.

Considerando que a SEAGRI/RO através do
Departamento do Terra Legal ainda não tem atuação na Gleba
Jacy Paraná e nem previsão para atuar, desta forma, certo de
que a presente proposição irá contar com o apoio dos nobres
Deputados desta Casa de Leis, coloco a mesma a apreciação
neste Plenário.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013
Epifânia Barbosa Deputada Estadual – PT.

EMENDA ADITIVA DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA – PTB
- Acrescenta nova redação a ementa e ao Art. 1º do projeto de
lei de autoria do Poder Executivo objeto da Mensagem n° 011/
13.

A ementa do projeto de Lei de autoria do Poder executivo
passa a ter a seguinte redação:

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Adicional por
Excesso de Arrecadação até o montante de 1,800.000,00 (um
milhão e oitocentos mil reais) em favor da unidade orçamentária
Departamento de Estradas e Rodagem - DER.

O Art. 1° do Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo,
passa a ter a seguinte redação, através da emenda Aditiva.

“Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional por excesso de arrecadação para dar cobertura
orçamentária às despesas de capital, no presente exercício
até montante de 1.800.000,00(um milhão e oitocentos mil reais)
em favor da unidade orçamentária Departamento de Estrada
de Rodagem – DER”.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
Justifica-se tal requerimento em virtude da falta de

palavra complementares na redação do projeto de lei acima
supracitado, que ora solicitamos providências para
regularização e adequação acrescentando “da unidade
orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem – DER”.

Plenário das Deliberações, em 20 de fevereiro de 2013
Kaká Mendonça– PTB

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO – PMDB
– Requer a mesa diretora, a realização de Sessão Solene, a
ser realizada no dia 06 de março de 2013, às 9 horas, no
Plenário das Deliberações, em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, premiando as representantes com certificados.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora, a realização de Sessão Solene, a ser realizada no dia
06 de março de 2013, às 9 horas, no plenário das Deliberações,
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, premiando as
representantes dos diversos segmentos da sociedade com
certificados.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
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Esta propositura visa à realização de uma Sessão Solene,
com a finalidade de prestar uma justa homenagem a essas
estimadas mulheres guerreira, companheiras e sempre
cumpridoras de suas atividades, seja como senhoras do lar ou
profissionais, que galgam seu espaço nos diversos territórios
competitivos.

Em suma, ser mulher é, sobretudo, fazer pulsar o sentido
materno que acaricia e amamenta com amor o fruto de seu
ventre, trazendo a luz a significância da vida e o compromisso
de assumir grande responsabilidade neste grande papel de ser
mulher.

Valendo-se desta presente homenagem, queremos
premiá-la com certificados, as representantes dos diversos
segmentos da sociedade mencionados: saúde, rural,
afrodescendente, etnia, educação, segurança pública, empresa
privada, empregada doméstica, do lar, gari, construção civil,
militar, religiosa e parlamentar.

Diante o exposto, o deputado que o presente subscreve,
entende que essa homenagem é legitima e oportuna às
mulheres rondonienses.

Frente à propositura, reitero pedido de aprovação do
presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2013.
Zequinha Araújo – PMDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV - indica
ao Governador do Estado de Rondônia a necessidade
recapeamento asfáltico de 3.500 (três mil e quinhentos) metros
de ruas e avenidas no município de Nova União.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia a
necessidade recapeamento asfáltico de 3.500 (três mil e
quinhentos) metros de ruas e avenidas no município de Nova
União.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que parte
do asfaltamento de ruas e avenidas do município de Nova União
é antiga e o recapeamento ira dar maior durabilidade e
pavimentação, reduzindo os serviços de reparos.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2013.
Luizinho Goebel –PV.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP -
Indica ao Poder Executivo, com cópia para DER, a construção
de uma ponte sobre o rio Araras, no município de Nova Mamoré.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvindo o douto Plenário, a  construção de
uma ponte sobre o rio araras, no município de Nova Mamoré.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados é de grande importância a
construção de uma ponte sobre o rio Araras, na 7ª linha do

projeto de assentamento Ivo Inácio que fica nas divisas dos
municípios de Porto Velho e Nova Mamoré, PA que envolve
centenas de famílias de pequenos criadores de animais de
pequeno porte e agricultores, que necessitam de melhorias
urgentes para o escoamento de suas produções.

Portanto Senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013.
Valdivino Tucura – PRP

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM –
Indica ao Governo do Estado com cópia a SEDUC à necessidade
de aquisição de computadores (Notebook) para professores
da rede pública de ensino. Reiterando indicação feita em 22/
02/2011.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado a necessidade de
aquisição de computadores (Notebook) para professores da
rede pública de ensino.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados, nossa propositura visa estabelecer
referenciais associadas a prática do uso de Tecnologias de
Informação nos processos de ensino, o professor tendo a sua
disposição um computador (Notebook) que hoje é considerado
pro todos um instrumento de trabalho de primeira necessidade,
onde o professor terá condições de realizar pesquisas, preparar
suas aulas, melhorando assim seu nível de conhecimento e
ensino. Podemos até sugerir que se abra uma linha de crédito
para os professores, especifica para compra de notebook,
facilitando assim o preço e o prazo para pagamento, caso o
Governo não possa arcar com este ônus sozinho.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013.
Adelino Follador – DEM.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – PTN – Indica
ao Senhor Governador sobre a necessidade de viabilizar 10
Km de asfalto para atender a sede do município de Rolim de
Moura.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER,   sobre a
necessidade de viabilizar 10 Km de asfalto para atender a
sede do município de Rolim de Moura.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares, a presente propositura visa
atender os moradores do município de Rolim de Moura, uma
vez que o referido município foi o que menos foi beneficiado
com o programa de asfaltamento do corrente exercício. O
asfaltamento desses 10 (dez) Km, irá proporcionar um



6 DE MARÇO DE 2013Nº 030 329Pág.8ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

melhoramento considerável na malha urbana do município de
Rolim de Moura, principalmente neste período chuvoso, que
torna intransitáveis as vias não asfaltadas.

Plenário das Deliberações, 19 de dezembro de 2012.
Luiz Cláudio – PTN.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO – PMDB –
Indica ao Governo do Estado a necessidade de implementar
esforços no sentido de concluir a  construção do prédio do 6º
DP, no Bairro Ulisses Guimarães, no município de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Senhor Governador do Estado, que
implemente esforços no sentido de concluir a  construção do
prédio do 6º DP, no Bairro Ulisses Guimarães, no município de
Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados, em atendimento a várias
solicitações da comunidade do Bairro Ulisses Guimarães e
entorno, estamos indicando ao Governo do Estado para que
providencie o mais rápido possível a conclusão do prédio do 6º
DP, deste referido Bairro, para que a comunidade, bem como
entorno, seja beneficiada com segurança. Pois mediante o inicio
da construção, as policiais militar e civil saíram do Box que os
alojavam. Sendo que, a demora na conclusão, causa mal estar
para os policiais, bem como insegurança para a população
local.

Portanto, conto com a grandeza e sensibilidade dos
nobres pares, no acolhimento de nossa propositura, que vem
de encontro aos anseios de uma população que acredita na
representação responsável desta casa de lei.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2013.
Zequinha Araújo – PMDB.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO – PMDB –
Indica ao Governo do Estado, com cópia ao DER, para que
agilize os serviços de infraestrutura da linha CAPA 4, no
município de Parecis.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
ao DER, para que agilize os serviços de infraestrutura da linha
“CAPA 4”, no município de Parecis.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados, em atendimento ao clamor desta
comunidade, estamos indicando ao Governo do Estado para
que otimize o mais rápido possível, a viabilização de
infraestrutura da linha “CAPA 4”, localizada no município de
Parecis. Pois este trecho possui 45 quilômetros de percurso,
ligando o município d Parecis a Vila Bosco, sentido Chupinguaia.

Pois, o pronto atendimento desta propositura, estaremos
respondendo em forma de bem estar as famílias de produtores
rurais, viabilizando sua produção, bem como, facilitando o
desenvolvimento e gerando receita para esse município e
Rondônia.

Portanto, conto com a grandeza e sensibilidade dos
nobres pares, no acolhimento de nossa propositura, que vem
de encontro aos anseios de uma população que acredita na
representação responsável desta casa de lei.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2013.
Zequinha Araújo – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Reintera a indicação ao Poder executivo com cópia para a SEDUC
e DEOSP, a necessidade de uma quadra de esporte coberta na
escola estadual de ensino médio Josino Brito, em Cacoal.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvindo o Douto Plenário, reintera a
indicação, realizada em 2012, ao Poder executivo, com copia
para a SEDUC e DEOSP, a construção de uma quadra de esporte
coberta na escola estadual de ensino médio Josino Brito, em
Cacoal .

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados é de grande importância a
construção de uma quadra de esporte coberta na escola
estadual de ensino médio Josino Brito, localizada na cidade de
Cacoal, inaugurada em 2003, através do projeto alvorada e
atende cerca 1500 alunos nos três turnos. Esta escola é
considerada uma das belas do estado e possui uma grande
auditório para 400 pessoas, 12 salas de aula, 02 salas de apoio,
01 biblioteca com um belo acervo, 01 laboratório de ciências,
01 de informática com 16 computadores, 01 sala de vídeo, 01
sala para o grêmio estudantil, 02 para os professores, 01 sala
para planejamento, bons banheiros e ainda 01 grande pátio,
uma pequena horta que é cuidado pelos alunos e um jardim.

E historicamente tem revelados alunos com potencial
esportivos e para fortalecer ainda mais este setor, é necessário
a construção desta quadra de esportes.

Portanto senhores deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2013.
Dep.  Valdivino Tucura -PRP

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL –PSDB -
Indica ao Senhor Governador do Estado à necessidade de
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capacitação e qualificação em LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais) de servidores do quadro para melhor atender os
portadores de deficiência auditiva no Estado de Rondônia.

O Deputado que o presente subscreve, e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia Confúcio Moura, a
necessidade de capacitação e qualificação em LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais) de servidores do quadro para melhor
atender os portadores de deficiência auditiva no Estado de
Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

As línguas de sinais são de aquisição visual e produção
especial e motora. São as línguas naturais de cada comunidade
de Surdos, ao redor do globo. Há no mundo muitas línguas de
sinais usadas como forma de comunicação entre pessoas surdas
ou com problemas auditivos.

Segundo o censo demográfico de 2010. Cerca de 9,7
milhões declaram ter deficiência auditiva (5,1%). A deficiência
auditiva severa foi declarada por mais de 2,1 milhões de pessoas.
Destas, 344,2 mil são surdas e 1,7 milhões de pessoas têm
grande dificuldade de ouvir.

A presente indicação vista atender as pessoas surdas ou
com problemas auditivos, das quais enfrentam grandes
dificuldades na comunicação e possível isolamento da
sociedade.

Com capacitação e qualificação desses servidores
facilitará a vida dos portadores de deficiência auditiva nos
órgãos públicos, que muitas vezes os mesmos vão até esses
estabelecimentos para tratar de assuntos técnicos e burocráticos
nos quais apresentam grande dificuldade em gesticular,
expressar ou explicar o que se deseja.

Com capacitação desses servidores, os deficientes
auditivos irão ser atendidos de forma plena e eficaz nas
repartições públicas, nas quais tem como objetivo principal
atender a população em geral, independente de qualquer tipo
de dificuldade apresentada, sendo assim, os portadores com
essa deficiência específica sentirão acolhidos e incluídos nesse
meio.

Devido às inúmeras reclamações que a Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, vem recebendo, é
salutar  que essas medidas sejam tomadas para que todos
sejam tratados com dignidade, principalmente com necessidades
especiais.

Vale ressaltar, que a Assembleia Legislativa do Estado,
disponibiliza o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na
Escola do Legislativo, sendo assim, a mesma poderá ser parceira
na implementação desse projeto, no Estado.

É imperioso que Vossa Excelência atenda essa indicação
com maior brevidade possível.

Certo que essa propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2013.
Euclides Maciel – PSDB.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS – PR - Indica
ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário de Estado
da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a necessidade
de reforma e manutenção da Delegacia da Mulher, localizada
no município de Porto Velho.

O parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental indica ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC, a necessidade de reforma e manutenção da Delegacia
da Mulher, localizada no município de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

A reivindicação parte da própria comunidade que se
depara diariamente com a situação deprimente do prédio. Os
moradores querem uma delegacia com estrutura decente onde
os policiais possam continuar a trabalhar com qualidade,
garantindo a segurança de quem vive no município. Com uma
delegacia em boas condições será possível aperfeiçoar o
atendimento à população, elevar a motivação dos policiais,
além de melhorar a imagem da Secretaria de Segurança e do
governo em nossa capital.

Ante ao exposto, agradecemos o apoio dos Nobres
Deputados quanto à aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro, 2013.
Flávio Lemos –PR.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS –PR - Indica ao
Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor do
Departamento de Estradas de Rodagem – DER a necessidade
de introduzir campanhas permanentes de fiscalização nas
Estradas Estaduais, assim como a ampliação de fiscais de
transportes junto a mesma com o objetivo de elevar a vida e
a qualidade das estradas.

O parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental indica ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao
Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem – DER a
necessidade introduzir campanhas permanentes de
fiscalização nas Estradas Estaduais, assim como a ampliação
de fiscais de transportes junto a mesma com o objetivo de
elevar a vida e a qualidade das estradas.

J U S T I F I C A T I V A

Nos últimos dias uma força tarefa envolvendo
Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte – DER,
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Polícia Militar
e Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, estão fiscalizando
o tráfego de veículos nas estradas vicinais da região central
do Estado. O trabalho de fiscalização é respaldado pelo decreto
nº 16.310 do Governo do Estado, que dispõe sobre o tráfego
de veículos nas rodovias coletoras e alimentadoras e rodovias
federais delegadas no Estado.
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A fiscalização objetiva a necessidade de garantir o
tráfego permanente em condições razoáveis de modo a
assegurar o escoamento necessário de produtos agrícolas e o
respectivo abastecimento. Só que tais atividades vêm sendo
feita de modo permanente e fixo, proporcionam ao Estado a
qualidade de suas estradas. Com a fiscalização intensa, os
números de veículos que estaria acima do peso permitido
seriam bem menores e em certos casos, até mesmo chegando
a sua inexistência, o que aumentaria a vida útil do asfalto assim
como a diminuição dos gastos do Estado com manutenção,
que muitas vezes, se transformam em uma nova obra, refeita
por conta do desgaste, sendo assim, viável a ampliação e
instalação de fiscais de trânsitos nas estradas estaduais em
especial nas regiões de fronteira, já que tais vias, muitas vezes
são usadas como rota de veículos que se encontram na
ilegalidade e aquelas que se encontram em adjacência a BR
364.

Ante ao exposto, agradecemos ao apoio dos Nobres
Deputados quanto à aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2013.
Flávio Lemos – PR

INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS – PR - Indica ao
Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor do Departamento
de Estradas de Rodagem – DER a necessidade de recuperação
e manutenção da Rodovia Estadual RO 010, que liga Pimenta
Bueno a São Miguel do Guaporé.

O parlamentar que o presente subscreve, nas forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
do Departamento de Estradas de Rodagem – DER a necessidade
de recuperação e manutenção da Rodovia Estadual RO 010,
que liga Pimenta Bueno a São Miguel do Guaporé.

JUSTIFICATIVA

Todos os anos, principalmente nesta época de inverno,
verdadeiras crateras se abrem em meio à pista obrigando os
motoristas a fazerem manobras arriscadas, colocando suas
vidas e de terceiros em risco.

No caso dos acadêmicos a situação é mais crítica ainda,
pois eles fazem todos os dias, o percurso de Nova Brasilândia
a Rolim de Moura, onde frequentam seus cursos nas Faculdades
da cidade. Inúmeros acidentes já foram registrados na rodovia,
inclusive acidente com vítimas fatais.

O pior trecho da rodovia fica entre Nova Brasilândia e o
município de Novo Horizonte, existem locais, que nem sequer
asfalto tem mais.

Ante ao exposto, agradecemos ao apoio dos Nobres
Deputados quanto à aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2013.
Flávio Lemos – PR.

PROJETO DE LEI DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – PRP -
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
– DER/RO, a realizar compensações com horas máquinas em
troca de materiais de jazidas e madeiras brutas para a
construção de ponte e pontilhões.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Considerando a escassez de jazidas de materiais
lateríticos e de madeira para ponte e pontilhões ao longo das
rodovias estaduais não pavimentadas e, quando localizadas,
seus proprietários cederam os materiais com as devidas
compensações. Faço saber:

Art.1º - Fica autorizado o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO,
realizar como compensação, serviços de horas máquinas em
áreas de sítios e propriedades de fazendas, onde existam
materiais de jazidas e madeiras para construção de pontes
que possam ser utilizadas nas rodovias estaduais e áreas
urbanas dos municípios.

Art.2º - O uso dos materiais deverá ser precedido de
autorização da Diretoria Executiva ou Operacional do DER-RO.

Art. 3º - Ficam as Residências Regionais do DER/RO,
responsáveis pelos levantamentos em suas áreas de
abrangência, das jazidas e cubagem dos materiais necessários,
definindo sua destinação, quando deverá informar quais
equipamentos serão utilizados nos serviços tipos como
compensação.

Art. 4º - Fica a Residência Regional do DER/RO, de cada
região, responsável pela abertura dos processos administrativos
e pela avaliação das horas máquinas equivalentes aos materiais
a serem permutados.

Art. 5º - A execução das horas máquinas, comprovadas
e autorizadas pela Diretoria do DER/RO, poderá ser realizadas
concomitantemente com a retirada dos materiais compensados.

Art. 6º - Todas as jazidas autorizadas nas compensações
devem vir precedidas de autorização dos órgãos ambientais,
cujas providências para tanto ficam sob a responsabilidade do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/
RO.

Art. 7º - No encerramento dos trabalhos de explorações
das jazidas, deve a Residência Regional local, emitir relatório
circunstanciado, onde deverá constar a quantidade de material
utilizado, destinação e a quantidade das horas máquinas
realizadas em troca de materiais, além da indicação do dia e
hora em que a(s) máquina(s) realizaram os serviços
compensatórios.

Art. 8º - A execução de qualquer serviço de horas
máquinas realizadas sem a anuência da autoridade superior,
ficará sob a responsabilidade do servidor que virá a ser
responsabilizado pelo dano cometido ao erário.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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JUSTIFICATIVA

A necessidade que se impõe ao exercício de políticas
públicas, visando acima de tudo, atender ao anseio da sociedade
rural, fez com que esse parlamentar, buscasse, uma solução
legislativa plausível, que resolvesse de vez alguns entraves.

É de conhecimento público, que a nossa região é
emblemática, principalmente nos períodos chuvosos, e
percebemos, que ao longo dos anos, o Estado cresceu
geograficamente de forma estupenda, o que veio a calhar numa
ocupação territorial inimaginável, exigindo do Governo políticas
emergenciais e enérgicas, voltadas para viabilizar a manutenção
e conservação das estradas vicinais não pavimentadas,
permitindo a trafegabilidade e escoamento da produção agrícola.
Por outro, com o advento do progresso da humanidade e a
ocupação do espaço anteriormente desabitado nos países
emergentes, surgiu a preocupação com o meioambiente e a
devastação das florestas naturais, sobretudo na Amazônia,
eclodindo um clamor pela criação de leis que protegessem o
meioambiente num todo, resultando em proibições diversas na
extração de madeira e materiais do subsolo.

Com isso, a população rural tem ficado a míngua, frente
a escassez de jazidas de materiais lateríticos e de matéria prima
(madeira), para edificação de pontes e pontilhões ao longo das
rodovias estaduais não pavimentadas, impondo a necessidade
de criação desta lei, a fim de propiciar o bem estar social e a
viabilização do cumprimento das políticas públicas.

Logo, a aprovação desta lei por esta Casa Legislativa,
tanto se beneficiará ao Estado como os proprietários de imóveis
rurais, que cederam os materiais com as devidas
compensações.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2013.
Marcelino Tenório – Deputado Estadual – PRP.

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

ATO N° 003/2013-P/ALE

Substitui Membros 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; e

Considerando a renúncia do Deputado Lorival Amorim, face
sua posse ao cargo de Prefeito do Município de Ariquemes; e

Considerando a renúncia do Deputado Kaká Mendonça da
presidência e titularidade da Comissão de Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia,

R E S O L V E:

Art. 1°. Nomear o Deputado ADRIANO BOIADEIRO – PRP,
como membro titular nas seguintes Comissões Permanentes:
Comissão de Agropecuária e Política Rural; Comissão de
Transportes e Obras Públicas; Comissão de Segurança Pública
e Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia; e
como suplente nas seguintes Comissões Permanentes:
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social e
Comissão de Fiscalização e Controle.

Art. 2°. Nomear o Deputado KAKÁ MENDONÇA – PTB, como
suplente da Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e
Tecnologia.

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2013.

Gabinete da Presidência, 05 de março de 2013.

Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente – ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0512/2013-SRH/P/ALE

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

DETERMINAR, a instauração da Comissão de Recebimento
de Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura da Assembleia
Legislativa.

NOMEAR, sem ônus, a Comissão de Recebimento de Obras e
Serviços de Engenharia e Arquitetura, composta pelos
servidores relacionados, pelo período de 12 (doze) meses, a
partir de 27/02/2013.

Presidente: KRUGER DARWICH ZACARIAS
Membros: CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUSA

RODNEY RIBEIRO PAIVA
ARGAS CHRISPIM DE ALMEIDA

Secretário: CARLOS VENICIUS PARRA MOTA

Porto Velho, 27 de fevereiro de 2013.

JOSÉ HERMÍNIO COELHO   ARILDO LOPES DA SILVA
        Presidente                                 Secretário Geral


	ADVOCACIA GERAL
	TAQUIGRAFIA
	ASSESSORIA DA MESA
	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
	SUP. DE RECURSOS HUMANOS

		2013-03-06T11:23:18-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




