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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

(Em dezoito de agosto de 2015)

Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS
EZEQUIEL JÚNIOR

AÉLCIO DA TV

Secretariado pela Sra.
GLAUCIONE - 4ª Secretária

(Às 15 horas 11 minutos é aberta a sessão.)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(SD), Cleiton Roque
(PSB), Dr. Neidson (PT do B), Edson Martins (PMDB), Ezequiel
Júnior (PSDC), Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD), Jean
Oliveira (PSDB), Jesuíno Boabaid (PT de B), Laerte Gomes (PEN),
Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PTN), Leo Moraes (PTB), Lúcia
Tereza (PP), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho
(PP), Ribamar Araújo (PT), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença
(PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Luizinho Goebel (PV) e Rosângela
Donadon (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 37ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

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

A SRA. GLAUCIONE (2ª Secretária) – Procede à leitura da
Ata da Sessão Anterior.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida.

A SRA. LÚCIA TEREZA – Questão de Ordem, senhor
Presidente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente)– Pois não, Deputada.

A SRA. LÚCIA TEREZA – A Deputada Glaucione leu um
Requerimento meu, ao invés de ser Ouro Preto é Espigão
d’Oeste, o Voto de Pesar da morte de Antônio Carlos. Gostaria
que fizesse essa correção, por gentileza.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Aprovada a Ata,
então, com a observação da Deputada Lúcia Tereza. Solicito à
Assessoria que corrija essa observação anotada pela Deputada
Lúcia.

Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura do
Expediente recebido.

A SRA. GLAUCIONE (2º Secretária) – Procede à leitura do
Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 1212/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 448/15, de autoria do Senhor
Deputado Cleiton Roque.
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02 – Ofício nº 1213/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 454/15, de autoria do Senhor
Deputado Adelino Follador.

03 – Ofício nº 1232/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 398/15, de autoria do Senhor
Deputado Airton Gurgacz.

04 – Ofício nº 1233/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 459/15, de autoria coletiva.

05 – Ofício nº 1238/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 084/15, de autoria do Senhor
Deputado Laerte Gomes.

06 – Ofício nº 1239/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nºs 119 e 120/15, de autoria do Senhor
Deputado Só na Bença.

07 – Ofício nº 1240/2015 – COTEL, encaminhando resposta
às Indicações Parlamentares nºs 200 e 202/15, de autoria do
Senhor Deputado Saulo Moreira.

08 – Ofício nº 1241/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 256/15, de autoria do Senhor
Deputado Marcelino Tenório.

09 – Ofício nº 1242/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 274/15, de autoria da Senhora
Deputada Lúcia Tereza.

10 – Ofício nº 1243/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 117/15, de autoria do Senhor
Deputado Só na Bença.

11 – Ofício nº 1244/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 276/15, de autoria da Senhora
Deputada Lúcia Tereza.

12 – Ofício nº 1246/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 444/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

13 – Ofício nº 1247/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 440/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

14 – Ofício nº 1248/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nºs 450 e 451/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

15 – Ofício nº 1249/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 457/15, de autoria do Senhor
Deputado Cleiton Roque.

16 – Ofício nº 1250/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 477/15, de autoria do Senhor
Deputado Laerte Gomes.

17 – Ofício nº 1251/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 485/15, de autoria do Senhor
Deputado Maurão de Carvalho.

18 – Ofício nº 1252/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 2530/14, de autoria do Senhor
Deputado Maurão de Carvalho.

19 – Ofício nº 1253/2015 – COTEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 413/15, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.

20 – Ofício nº 1299/2015 – Superintendência Estadual
da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 487/15, de autoria do
Senhor Deputado Maurão de Carvalho.

21 – Ofício nº 2144/2015 – Governo do Estado,
encaminhando resposta às Indicações Parlamentares nºs 57,
58, 60, 62 e 64/15, de autoria do Senhor Deputado Luizinho
Goebel.

22 – Ofício nº 532/2015 – Tribunal de Justiça, informando
que o Senhor José Eurípedes Clemente, Deputado Lebrão, foi
absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, com trânsito em julgado em 05/08/2015.

23 – Ofício nº 1414/2015 – Ministério Público do Estado,
recomendando a revogação da Emenda Constitucional nº 100,
de 2015, considerando a inconstitucionalidade formal e material
da referida norma.

24 – Ofício nº 1301 – Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte, encaminhando “Planejamento Estratégico
da Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte para o Biênio
2015/2016.

25 – Ofício nº 1561/2015 – Segundo Juizado da Infância
e Juventude de Porto Velho, encaminhando Sentença para
conhecimento e providências pertinentes.

26 – Ofício nº 157/2015 – OAB Rondônia, indicando o
Advogado Edson Antônio Sousa Pinto OAB/RO 4643,
como representante no acompanhamento da CPI de que apura
a Evasão Fiscal no Estado.

27 – Ofício nº 012/2015 – Parlamento Amazônico,
convidando para participar da I Reunião Ampliada do Colegiado
de Deputados do Parlamento Amazônico/2015.

28 – Ofício Circular nº 093/2015 – Movimento em Prol
da Instalação do Município de Extrema de Rondônia,
convidando para participar de uma Audiência Pública Popular,
para tratar de assuntos relacionados a criação de novos
municípios.

29 – Requerimento do Senhor Deputado Cleiton Roque,
justificando ausência na sessão do dia 12 de agosto de 2015.
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30 – Requerimento do Senhor Deputado Airton Gurgacz,
justificando ausência na sessão do dia 12 de agosto de 2015.

31 – Requerimento do Senhor Deputado Leo Moraes,
justificando ausência na sessão do dia 12 de agosto de 2015.

32 – Requerimento do Senhor Deputado Hermínio
Coelho, justificando ausência na sessão do dia 12 de agosto
de 2015.

33 - Comunicado nº AL111391/2015 - do Ministério da
Educação, informando liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.

34 – Memorando da Comissão Temporária Especial,
encaminhando relatório final da referida Comissão Especial
destinada a averiguar a situação agrária da linha MA-28, no
município de Machadinho do Oeste.

35 - Memorando do Gabinete do senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, encaminhando denúncia a ser encaminhada
à Comissão de Fiscalização e Controle e Comissão de Habitação
sobre possíveis violações no procedimento administrativo no
âmbito do Poder Executivo.

36 - Memorando do Gabinete do senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, que requer desarquivamento da CPI dos
Bebês, nos termos regimentais. São documentos que deveriam
ser lidos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente,
passamos, agora, às Breves Comunicações. Com a palavra,
pelo prazo de 05 minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Aírton Gurgacz.

O SR. AIRTON GURGACZ - Boa tarde, Presidente; boa tarde,
Deputados colegas; boa tarde à imprensa aqui presente; boa
tarde nosso público que está na plateia.

Primeiro lugar, nós queremos comunicar também, agora
há pouco, o falecimento do senhor Amora Delfino, pioneiro de
Teixeirópolis e pai da Mariquinha, é muito amigo e colega do
nosso Presidente em exercício, pai da Mariquinha, em
Teixeirópolis, acabou de falecer lá em Ouro Preto do Oeste,
com 76 anos e pioneiro daquela região. Então, fica aqui
registrado as nossas condolências à família enlutada neste
momento.

Queremos também comunicar aqui que houve, em Ji-
Paraná, o início do nosso Anel Viário e por uma decisão da
Justiça em uma confusão entre o Governo e a empresa, houve
a paralisação da obra, queremos informar que falamos agora
há pouco com o Coronel Caetano, Diretor do DER, e amanhã
serão retomadas as obras. Tem uma área de conflitos de dois
quilômetros e meio mais ou menos que foi feita uma perícia,
os peritos estiveram trabalhando no sábado e no domingo lá
para ver a questão do material empregado nessa obra. Então,
o Juiz autorizou a área que não esteja em conflito no pagamento,
na questão da empresa que entrou com a ação, são mais doze
quilômetros que serão reiniciados amanhã. Então, a gente fica

muito feliz porque o Anel Viário em Ji-Paraná é uma obra que
nós esperamos há mais de vinte anos, não é, Deputada Lúcia
Tereza? E nós temos as carretas hoje que causam um grande
transtorno dentro da nossa cidade, atrapalhando muito quem
mora na cidade e atrapalhando também quem precisa da nossa
cidade. E vai ter um desvio ali bom de treze quilômetros e
meio e adiantando bastante a viagem e evita aquele
congestionamento dentro da nossa cidade.

Então, assim, esperamos que agora não haja mais
nenhum conflito entre as partes, entre o Governo e a  empresa
que ganhou a licitação, mas que também não queria que
fiscalizasse a obra, queria fazer uma obra sem fiscalização
dos próprios órgãos, do DER, e ali tem que ser um asfalto
muito bem feito porque entendemos nós que vão passar ali
mil e quinhentas carretas subindo para Porto Velho, carregadas
com sessenta toneladas e que esse asfalto tem que ser muito
bom, porque senão ele vai afundar por causa do peso das
carretas, só vai passar carga pesada ali e carro, muito pouco
carro pequeno desviado nosso centro, então nós precisamos
que seja feito um trabalho bem feito.

Então, o DER, O Governo do Estado assumiu essa obra,
a gente fica muito feliz que ela retorna amanhã. Então, a gente
espera que não aconteça mais nada, que ela consiga terminar
porque é um sonho de nós rondonienses, não só do povo de
Ji-Paraná, mas do Estado inteiro, que precisa, que precisa se
deslocar à nossa capital, dá um atrapalho muito grande.

Também nós queremos comunicar que em Ji-Paraná,
hoje começou, foi inaugurado lá a Fashionorte, é uma Feira
Industrial de Vestuário e Assessório da Região Norte, é uma
feira de exposição que visa à divulgação do comércio na
contratação de vendas por atacado das indústrias. A
Fashionorte surgiu após o sucesso da CalceNorte, Feira
Industrial de Calçados e Acessórios de Rondônia, que foi
realizado em fevereiro. Então, com o objetivo de diminuir as
distâncias entre os comerciantes e as fábricas, nós teremos
essa feira nos dias 18, 19 e 20, em Ji-Paraná, buscando o
encontro da nossa região central dos lojistas, dos comerciantes
junto com as indústrias, nós teremos ali 43 indústrias que
virão expor os seus produtos de vestuários e assessórios para
homens e para mulheres, evitando que de repente o
comerciante ou as pessoas têm que se deslocar de Rondônia
para o Sul ou o Sudeste para poder fazer suas compras.

Então, hoje começa essa feira, é uma organização da
CDL que está presidida lá pelo senhor José Aparecido, é o
Presidente da CDL, as indústrias lá de fora vêm para atender
o nosso comerciante aqui, o local em Ji-Paraná, no Partenon.
Hoje vem de Goiânia, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina, vem do Nordeste, então para atender
os nossos comerciantes não só de Ji-Paraná, mas naquela
grande região onde as pessoas podem fazer as suas compras
e não precisar ir a São Paulo, ou se deslocar para fazer as
compras.

Então, teremos essa exposição, começou hoje de manhã,
foi inaugurada a feira dia 18, 19 e 20, trazendo essa feira
para Ji-paraná, facilitando muito esse deslocamento das
empresas, dos empresários de fora. Nós tivemos o CalceNorte,
que foi um sucesso, já tivemos em janeiro e agora em maio
também, foi outro sucesso, houve mais de duzentas e
cinquenta empresas, fábricas de calçados que vieram para Ji-
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Paraná expondo seus produtos ali e as pessoas, o comerciante
fazendo a sua compra ali diretamente, não precisando se
deslocar.

Então, isso é muito bom para Rondônia, para Ji-Paraná,
no caso, ajuda muito a parte hoteleira, ajuda muito a parte do
deslocamento, de pessoas que usam o hotel, nós temos também
os restaurantes muito lá usados porque as pessoas precisam
se alimentar, as pessoas trazem equipes grandes de fora,
trazem marqueteiros, trazem tudo, então é muito bom.

Então, eu quero aqui parabenizar a CDL de Ji-Paraná
por esse esforço de poder, junto aos seus associados, conseguir
trazer esses eventos aqui para a nossa cidade de Ji-Paraná e
para atender o Estado inteiro, onde o comerciante, o lojista
pode se dirigir a Ji-Paraná nesses três dias e ver o que tem de
lançamento para os próximos anos e fazer as suas compras
por esse mesmo.

Então, é isso que eu teria agora nesta tarde, senhor
Presidente, quero agradecer a todos e desejar uma boa tarde
e pedir a vocês, quem puder ir a Ji-Paraná, na passagem ver a
feira lá no Partenon, a feira de dois mil metros quadrados de
espaço, um espaço muito bom e o atendimento especial lá
pelo CDL, pela equipe da CDL, presidida pelo senhor José
Aparecido. A todos vocês uma boa tarde.

 Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parabéns, Deputado
Aírton. O Deputado Aírton falando de uma obra tão importante
para cidade de Ji-Paraná, a segunda maior cidade do nosso
Estado, na região central, e destacar também o trabalho do
nosso colega, ex-Deputado estadual Jesualdo Pires, fazendo
um grande trabalho, os viadutos foram concluídos, aliás, aquela
obra em Ji-Paraná melhorou muito o trânsito em Ji-Paraná e
agora o Anel Viário, com certeza uma obra importante, é tirar
todo o fluxo de veículos, de carretas e tudo por fora da cidade
e com certeza é muito importante para o município de Ji-Paraná
e região.

Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra, por
cinco minutos, sem apartes, ao ilustre Deputado Ezequiel Júnior.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Senhor Presidente, Senhores e
Senhoras Deputadas, cumprimento todos que nos assistem
também através da televisão; cumprimentar nossa plateia aqui,
fazer referência a presença aqui do meu amigo comunicador
José Geovani, da região do Vale do Jamari, muito obrigado
pela sua presença. Também os democratas cristãos aqui do
PSDC, da direção estadual, do amigo Jucier Nogueira; também
meu amigo Jaime; cumprimentar o Vereador Estácio Roberto
Salomão, lá do meu município de Machadinho d’Oeste, muito
obrigado pela presença aqui, Vereador Estácio.

Vários assuntos importantes, do interesse do povo e de
Machadinho e região me trazem a esta tribuna. Quero aqui
neste momento reiterar a indicação que já fiz ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Rondônia,
quanto à recuperação da rodovia que liga o município de
Theobroma ao município do Vale do Anari, aquela rodovia de
competência do Estado está completamente deteriorada,
Deputado Aírton, o senhor sabe disso, que os veículos da Eucatur
com certeza estão amargando prejuízos ali. Já fiz a indicação,
a cobrança pessoalmente ao DER, quero aqui reiterar essa

cobrança à Residência do DER do município de Jaru. A BR estava
em péssima condição de Machadinho a Vale do Anari, a
Residência de Machadinho já cumpriu com o seu dever, já fez
a recuperação e não existem mais crateras e buracos na rodovia
de Machadinho até o município do Vale do Anari.

Eu quero, portanto, deixar, mais uma vez, registrado
aqui nesta tribuna esta cobrança à Residência do DER do
município de Jaru, que faça a recuperação, faça um tapa-
buracos na rodovia de Vale do Anari até o município de
Theobroma. Também quero aqui cobrar da Secretaria Regional
da Residência do DER do município de Ariquemes a recuperação
da RO também que liga a BR-364 ao município de Cujubim, a
população vem sofrendo, motoristas amargando prejuízos, essa
cobrança já foi feita aqui e nenhuma providência foi tomada
nos últimos 60 dias pela residência do DER do município de
Ariquemes.

Então, fica registrado aqui, claro, estou cobrando, mas
também, Deputado Edson Martins, quero aqui elogiar o
trabalho que o DER vem fazendo no município de Machadinho
d’Oeste. Ontem eu estive na RO-455 que era uma rodovia
municipal e que alguns anos atrás, por indicação do ex-Deputado
Neodi, ela se transformou numa rodovia estadual a RO-455
que dá acesso da 257 ao Distrito de Oriente Novo e lá estão
sendo substituídas pontes de madeira, pontes problemáticas,
bueiros Armcos. Então, o trabalho está sendo bem feito lá pelo
DER, o DER em Machadinho d’Oeste tem dado conta do recado,
tem feito a sua parte e o trabalho tem deixado a população
tranquila e feliz.

Quero aqui também cobrar da Secretaria de Segurança
Pública do Estado investimentos na Delegacia de Polícia de
Machadinho. Infelizmente, hoje a situação está deplorável, aliás,
é um problema que vem se arrastando há um bom tempo, já
cobrei aqui, inclusive quando da votação daquele projeto de
equiparação dos salários dos Delegados da Polícia aqui, já foi
cobrado do Secretário de Segurança do Estado e nenhuma
providência foi tomada. A Delegacia de Machadinho, a Delegacia
de Polícia está na iminência de fechar a qualquer momento, se
adoecer um escrivão a Delegacia fecha, não tem como se
registrar as ocorrências. São vários problemas hoje que
atingem a Polícia Civil do município de Machadinho, a Polícia
Civil pede socorro, são inúmeras e centenas de ocorrências
policiais mensais, infelizmente o efetivo que lá tem não está
dando conta, é um clamor que eu faço em nome da população
do município de Machadinho.

Quero aqui deixar registrado também o agradecimento
do povo de Machadinho ao Governo do Estado de Rondônia
pela implantação do sistema de vídeo monitoramente lá da
cidade. Nós tivemos lá, 10 dias atrás, a presença do Governador
Confúcio Moura, lá no município. Este projeto que foi executado
graças a uma emenda do então Deputado Neodi e que nós
fizemos um trabalho para que o Governo pagasse, o Governo
fez o pagamento e nessa parceria do comércio, forças policiais,
Governo do Estado, Assembleia Legislativa, o projeto está lá
funcionando. Machadinho é hoje uma cidade que existe esse
projeto de vídeo monitoramento trazendo mais segurança para
a população e facilitando o trabalho das Polícias lá no município.
Era o que eu tinha para tarde de hoje, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ezequiel Júnior, parabéns pelo seu discurso, importante. Eu
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também estive lá em Machadinho d’Oeste acompanhando ali a
inauguração daquela obra tão importante para o município e
com certeza o Deputado Ezequiel Júnior, com sua credibilidade
que assumiu aqui, liberando aquela emenda para fazer ali
aquele sistema de monitoramento. Eu peço ao Deputado
Ezequiel Júnior que possa ocupar a Presidência para que eu
possa...

O SR. NEIDSON – Questão de Ordem, senhor Presidente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não, Deputado
Neidson.

O SR. NEIDSON – Só registrar a presença aqui dos médicos
residentes do Estado de Rondônia que estão aqui também para
reivindicar algumas situações.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Eu também quero registrar a presença do meu amigo, grande
amigo lá de Ariquemes, Zé Giovani, da Rádio Comunitária, uma
Rádio Comunitária, uma emissora modelo no Estado de
Rondônia, parabéns aí pelo seu grande trabalho.

Passo para o Deputado Ezequiel Júnior para que eu possa
fazer uso da palavra.

O SR. CLEITON ROQUE – Sr. Presidente, antes de o senhor se
dirigir à tribuna, só registrar a presença também do Presidente
do PSB de Alvorada, companheiro Rogério, está aqui presente
no Plenário, saudá-lo e cumprimentá-lo e agradecer pela
presença.

(Às 15 horas e 40 minutos o Sr. Edson Martins passa a
presidência ao Sr. Ezequiel Júnior).

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Seja bem-vindo.
Usando a palavra nas Breves Comunicações o ilustre Deputado
Edson Martins, grande líder do PMDB de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS – Obrigado, Presidente, Deputado
Ezequiel Júnior. Cumprimentar todos os Deputados e Deputadas
aqui presentes, Deputada Lúcia, Deputada Glaucione.
Cumprimentar os servidores da Casa, o público que compõe aí
a galeria, meu amigo Zoca, ex-Vereador, ex-Presidente da
Câmara, grande liderança lá do município de Ouro Preto, hoje
morando em Porto Velho. E falar, Presidente, neste momento,
eu gostaria de deixar e registrar nesta tribuna a convenção do
meu partido, a convenção do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro aqui no município de Porto Velho, no último sábado,
uma grande festa ali na sede do partido do PMDB, onde, talvez,
numa história quase inédita no município de Porto Velho, PMDB
que é o maior partido do Brasil, Porto Velho com uma militância
muito grande, muito polêmico, inclusive em muitos municípios,
inclusive aqui em Porto Velho, Capital. E de uma forma muito
democrática, o PMDB realizou a sua convenção no último
sábado, uma chapa única, com certeza o partido saiu unificado,
muito fortalecido, Deputado Lazinho, na última convenção, no
último sábado aqui em Porto Velho.

Então, eu gostaria de parabenizar a todos os
convencionais do PMDB e também o Dr. Leandro Low, que é o

novo Presidente da Executiva do nosso Partido Municipal aqui
de Porto Velho, com todos os membros do diretório, com a
eleição, uma grande festa, uma eleição bonita. E eu que já
tenho cinco mandatos por esse partido, dois mandatos de
Prefeito e três mandatos de Deputado estadual e posso hoje
aqui deixar registrado esse elogio, esse reconhecimento da
união do partido aqui no município de Porto Velho, onde estava
presente o Senador Valdir Raupp, o Presidente Regional, Tomás
Correia, e realmente numa grande festa, nossa querida
Deputada Lúcia Tereza, nós também estivemos acompanhando
ali em Alvorada D’Oeste o Governador do Estado, onde que o
Deputado Aírton, falando da importância lá da obra do Anel
Viário que o DER está executando, e lá em Alvorada o
recapeamento de nove quilômetros de asfalto, na cidade de
Alvorada, numa grande festa, esse recapeamento do asfalto
tem sido muito importante para os municípios. Município de
Urupá também foi feito todas as ruas e as avenidas principais
da cidade, a cidade está bonita, o povo está contente. Jaru, o
Deputado Lazinho também está dizendo ali do trabalho que o
DER fez e está fazendo lá no município de Jaru. O município
de Presidente Médici está fazendo um grande trabalho e nós
gostaríamos de parabenizar o DER, hoje o Coronel Caetano,
diretor Geral do DER, que tem realmente trabalhado muito e
essa parceria com os municípios onde os municípios compram
o material, alguns municípios, o Estado tem feito até todo o
trabalho, o Estado compra o material e o DER vai lá e faz com
execução direta. Lá no município de Urupá, Deputado Aírton
uma obra em torno de um milhão e meio que a Prefeitura
jamais teria condição de fazer, foi uma emenda nossa de
trezentos e cinquenta mil reais, o município comprou, adquiriu
o material e o Estado foi lá e executou essa obra que o município
não teria condição de forma nenhuma de executar, custou
apenas uma contrapartida de cento e vinte mil reais para o
município que também na complementação da compra do
material, isso varia muito de valor de um município para outro,
depende  do estado em que estão às vezes as ruas. Hoje, é
lógico, se for fazer uma recuperação de asfalto lá na cidade
de Buritis, Buritis realmente acabou muito as avenidas, eu estive
lá esses dias, fica muito mais caro, mas esse trabalho, quando
o DER faz, ele antes de estragar muito as avenidas e as ruas
fica muito mais barato e dá uma recuperação muito boa.

Então, nós temos que reconhecer, parabenizar o Governo
do Estado, o DER, por essa parceria. Ai hoje dos Prefeitos
neste momento difícil que os municípios estão passando se
não fosse realmente essa parceria, um Governo municipalista
que realmente tem ajudado muito os municípios. Então, eu
gostaria de deixar registrado nesta tarde a convenção do partido
que realmente foi um grande evento aqui na nossa Capital,
quanto também o evento de Alvorada que nós estivemos lá
acompanhando o Governador lá no lançamento da recuperação
do asfalto das ruas e avenidas ali naquela cidade. Seria isso
que eu teria para esta tarde. Tenho dito.

Muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Isso mesmo,
Deputado Edson Martins, também quero parabenizar o nobre
Diretor Geral do DER, o Coronel Caetano, que vem conseguindo
imprimir o seu ritmo ali e realmente modificando muita coisa
no DER e o DER hoje já está de cara nova e o seu trabalho tem
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sido reconhecido inclusive por esta Casa de Leis. Quero aqui
cumprimentar o Presidente do PSDC de Candeias do Jamari,
grande amigo Clerivan Abreu, presente aqui, muito bem-vindo
e volte sempre que esta Casa é do povo. Convido agora para
fazer uso da tribuna, nas Breves Comunicações, por cinco
minutos, sem apartes, o nobre Deputado, grande liderança do
PMDB, Deputado Só na Bença.

O SR. SÓ NA BENÇA – Sr. Presidente, nobres companheiros,
público aqui presente. Quero aqui, desde já, agradecer a
presença dos residentes que estão presentes, Deus abençoe a
cada um de vocês, parabéns, sabendo que nós estamos vendo
o grande esforço de cada um de vocês e que possam
desenvolver um grande trabalho na parte da Saúde, isso é
muito importante, nós sabemos que os médicos, os doutores,
não é, Dr. Neidson? os doutores são vocês que pelas
madrugadas estão atendendo a demanda das doenças da nossa
população. Quero apenas dizer ao público aqui presente e aos
nossos companheiros sobre o trabalho, como disse o nosso
Deputado Ezequiel Júnior sobre o trabalho do DER, é um
trabalho muito importante, uma potência, inclusive o Coronel
Caetano conseguiu, através do seu grande trabalho, fazer e
ganhar a confiança desta Casa de leis, todos os Deputados
que procuram a Secretaria do DER são todos beneficiados, o
nosso Estado, as nossas cidades, os municípios, como a gente
sempre vem dizendo que o Governo do Estado, o Governo
Confúcio Moura é o parceiro dos municípios. Inclusive, Deputado
Cleiton Roque, nós estivemos lá no município de Parecis, um
município tão distante e a gente vê a dificuldade daquele
município. E a gente vê tanto nas estradas vicinais como também
nas ruas daquela cidade, onde nesta semana passada nós
estivemos lá juntamente com o Governo do Estado, onde o
Governo liberou o DER para que o DER pudesse desenvolver
aquele trabalho de recapeamento daquele município. A gente
viu a alegria da população daquele município, um município
muito sofrido, e que tanto na cidade como também lá na
agricultura, nas estradas vicinais, há dificuldade naquele
município. E quando foi na sexta-feira, eu estive na linha Capa
04, onde o Governo, também, no dia que liberou para que o
DER pudesse desenvolver, ajeitar, arrumar aquelas estradas,
aquela linha, me parece que são 45 quilômetros de linha,
Deputado Edson Martins, e que o município não tinha condições
de ajeitar aquela linha para que a população pudesse usá-la.
Então, estive lá na sexta-feira onde as máquinas já estão
trabalhando ali, fazendo um grande trabalho. Isso é muito
importante. Então, o que nós temos de agradecer ao Governo
do Estado, o Secretário Coronel Caetano que parecia que não
iria dar certo o Coronel naquela Secretaria. Mas, graças a Deus,
o Governador pensou muito bem, e está desenvolvendo o
trabalho. Então, eu quero aqui apenas só agradecer ao Governo,
agradecer a cada um de vocês aqui presente, e que nós
possamos continuar nesta batalha trabalhando em prol da nossa
população.

Muito obrigado.

(Às 15 horas e 52 minutos o senhor Ezequiel Júnior
passa a palavra ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Só Na Bença. Eu quero registrar a presença do Vereador Estácio
Roberto Salomão, da Câmara Municipal de Machadinho d’Oeste.
Obrigado, Vereador, pela sua presença; e também do Vereador
Ricardo da EMATER, do município de Seringueiras; registrar
também a presença do Prefeito de São Felipe, José Luiz. Muito
obrigado, Prefeito José Luiz, grande Prefeito lá de São Felipe,
reeleito, fazendo um grande trabalho. Registrar também a
presença do César Licório, ex Secretário de Estado da Educação.
Muito obrigado, César Licório, pela sua presença. A gente aí é
nosso amigo, obrigado; registrar também a presença, eu acho
que já foi falado aqui, dos Médicos Residentes do Hospital de
Base Doutor Ari Pinheiro. Muito obrigado aí pela presença de
vocês.

Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao
nobre Deputado Adelino Follador, por cinco minutos, sem
apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente em exercício
Edson Martins e todos os Deputados aqui presentes, comunidade
aqui presente.

Para nós é um prazer mais uma vez estar aqui na tribuna
falando sobre alguns assuntos de interesse do Estado de
Rondônia, principalmente da região do Vale do Anari. Quero
registrar aqui um fato. Domingo, no Programa do Faustão, foi
citado o nome da Juliana Quadros, de 15 anos, de Monte Negro,
onde a menina faleceu agora dia 14, e ela teve, já vinha com
câncer há muito tempo, vinha fazendo tratamento. E como já
tinha sido feita uma reportagem  na Globo lá, quando ela estava
se tratando, aí ela declarou vários sonhos dela, inclusive ela é
filha do senhor Ademir Quadros, conhecido como Miler Quadros,
e de Clélia Fernando. O pai dela é motorista lá da USP de
Monte Negro, e a Juliana há algum tempo lutava contra essa
terrível doença. Mas o seu maior sonho era ter uma festa de
15 anos, porém, quando a data tão especial chegou, a menina
estava muito debilitada e preferiu não ter mais a festa. O ator
Caio Castro, que já sabia do amor de sua fã por ele, e que
também o sonho que ela tinha era de dançar a valsa dos 15
anos com ele, ele se dispôs a pagar um Coffee Break à Juliana,
mas tudo não passou de um pretexto para que transformasse
a realidade do sonho desta pequena guerreira. Aí ele esteve lá
e ela conseguiu realizar este sonho, só que ela fez uma gravação
e ia lançar no Faustão, no domingo. Só que no domingo ela já
tinha falecido.

Então, a gente lamenta muito essa doença terrível, e
também essa Juliana que ela lutou muito com quinze anos e
agora veio a falecer, nos preocupa muito essa questão do câncer
aqui no Estado de Rondônia, principalmente em nossa região,
não é, Deputado Saulo? Nossa região no Vale do Jamari, o
INACAR faz um grande trabalho de prevenção e nós já
constatamos muitos, mas cada vez tem aquela região tem mais
casos.

Quero dizer também que nós estivemos em Alto Paraíso
esta semana, e estivemos levantando vários trabalhos, tivemos
a cobrança também do tapa-buracos do acesso a Alto Paraíso,
nós tivemos a notícia hoje do Diretor Geral do DER que amanhã
uma equipe vai começar a fazer o tapa-buracos de Alto Paraíso
e outro de Buritis. Então, tomara que se realize esse tapa-
buracos que já está em uma situação muito difícil.
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Cobramos também do DER a recuperação da ponte do rio
Jamari, já reiterando a cobrança, e o Diretor Geral comunicou
então que já foi para a licitação aquela recuperação, porque
tem que ser feita agora no período de seca, sob pena de ser no
período chuvoso, muito difícil de fazer a recuperação daqueles
pilares que estão danificados lá. Também eu fui conversar com
o pessoal que planta café, quer dizer que Alto Paraíso tem uma
vocação especial no plantio de café, tem uma vocação especial,
uma tradição naquela região, naquele município e nós já
tínhamos conversado com o Secretário de Agricultura cobrando,
com o DER também, com a EMATER, e cobramos que seja feito
um dia de campo com as instituições bancárias junto com a
EMATER, junto com a Secretaria de Agricultura. E para planejar
melhor para poder fazer, dar um apoio para aqueles agricultores
lá em Alto Paraíso. O café, inclusive nós fizemos várias
filmagens, eu passei uma filmagem dessas ao Secretário de
Agricultura, uma cópia eu passei também à EMATER e
provavelmente dia 18 vai ter o Dia de Campo, mas esperamos
amanhã eu ter uma audiência com o Superintendente do Banco
do Brasil para cobrar, para que dê apoio, para financiar aqueles
agricultores que querem produzir e hoje tem área de café lá
que deu 137 sacas por hectare.

Então, Alto Paraíso, o Deputado Saulo conhece muito
bem, a maioria dos Deputados aqui conhece, tem uma vocação
e nós temos que investir no agricultor, pequeno agricultor,
porque senão corre o risco da soja avançar e expulsar esses
agricultores, e o café é uma maneira de fixar, Deputado Ribamar,
o homem ao campo. E com o financiamento na técnica, do
jeito que estão plantando lá, eu tenho certeza, eu creio que vá
ter sucesso. Então, hoje cedo nós estivemos reunidos com a
EMATER também e já estive cobrando do Secretário de
Agricultura. Esperamos que seja feito esse Dia de Campo onde
todas as autoridades, sejam bancárias, seja de todos os órgãos
ligados à agricultura, façam um trabalho para que apoie a
cafeicultura em Alto Paraíso.

Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS – Obrigado, Deputado Adelino Follador.
Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao Deputado
Cleiton Roque, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. CLEITON ROQUE – Obrigado, senhor Presidente, e em
seu nome cumprimentar todos os demais membros da Mesa
que estão compondo neste momento, os demais Deputados
aqui em Plenário, nossos queridos servidores, nossos amigos
que estão na galeria da Assembleia Legislativa, saudá-los, cada
um deles, em nome do Prefeito Zé Luis, Prefeito de São Felipe
d’Oeste, cumprimentá-lo.

Senhor Presidente, venho nesse espaço do Pequeno
Expediente, junto com o meu companheiro, o Deputado Só na
Bença, registrar que na próxima sexta-feira nós estaremos
recebendo em Pimenta Bueno o Governador do Estado, o
Governador Confúcio Moura, o Diretor Geral do DER, Coronel
Caetano, onde nós vamos estar, onde o Governo do Estado
estará entregando a piscina para o CENAP, que, em Pimenta
Bueno, o CENAP funciona como a APAE funciona nos demais
municípios. Então, nós parabenizamos o Governo do Estado
pela iniciativa e por neste momento estar entregando a
reivindicação que era antiga da população de Pimenta Bueno,

da sociedade de Pimenta Bueno. E na oportunidade também,
Deputado Edson, nós vamos assinar um convênio com a
Prefeitura de Pimenta Bueno de aproximadamente três milhões
de reais, que se trata de emendas individuai, um milhão e
duzentos de minha autoria, seiscentos mil do Deputado Só na
Bença, trezentos e cinquenta mil do Deputado Presidente
Maurão de Carvalho e oitocentos mil do Deputado Hermínio
Coelho.

Então, nós agradecemos ao Deputado e convidamos os
colegas Deputados para participar com a gente, só participar,
almoçam e vão todos embora, por favor, não fiquem lá não
porque é pouco voto, Deputado Léo. Então, nós convidamos
nossos companheiros Deputados para participarem com a
gente, na sexta-feira, lá em Pimenta Bueno. E nós agradecemos
mais uma vez aqui ao Coronel Caetano e toda a equipe do
DER que tem feito realmente um grande trabalho à frente
desse importante órgão.

Senhor Presidente, eu também aproveito para levantar
uma situação que nós temos observado na RO-383. É um
pequeno trecho de aproximadamente 12 quilômetros que
interliga a RO-010 à Linha 45. Para ficar bem claro para os
Deputados, a 383 sai do distrito de Nova Estrela, município de
Rolim de Moura. Então, esses 12 quilômetros têm sido muito
utilizados pelos caminhões, pelas carretas que tiram a
produção de cana de açúcar que leva para a usina de álcool
no município de São Felipe. Está aqui o Prefeito José Luiz,
sabe da dificuldade que esses produtores e os moradores
daquela região têm encontrado em virtude do alto tráfego de
veículos de carga pesada naquela rodovia. E ela é uma estrada
de chão. Então, nós estamos cobrando, a médio e longo prazos,
para que o Governo do Estado faça um investimento na
infraestrutura asfáltica para aquela região, que agora somados
não só à produção da cana de açúcar, que vai para a usina de
álcool em são Felipe, tem também o escoamento do calcário
da usina do empresário César Cassol, no município de Parecis,
que também trafega por essa estrada.

Então, nós solicitamos, em médio prazo, para que o
Governo do Estado faça um investimento na infraestrutura
asfáltica, a ação imediata de que seja feito, se possível, seja
aguado, que seja molhada essa rodovia, porque tem, de fato,
causado inclusive acidentes na proximidade. É um apelo da
população, dos moradores, dos proprietários das áreas naquela
região.

Trago também, senhor Presidente, uma demanda de
investimento, em longo prazo, nós estamos fazendo indicação
ao Governo do Estado do asfaltamento também da rodovia
que interliga o município de Parecis até a usina de calcário do
empresário César Cassol. Então temos hoje, aí, uma grande
quantidade de veículos que está utilizando essa rodovia e
precisa desse investimento. E que seja contemplado o município
de Parecis. Nós temos duas situações: ela pode ser feita por
outro caminho que não passando por dentro do município, e o
que nós defendemos é que seja feita essa rodovia
contemplando o município de Parecis. Nós sabemos a
importância que tem aquele município para o Estado de
Rondônia, uma condição de crescimento muito grande e é a
maneira de nós atendermos a população, as lideranças
políticas. E aqui eu registro o Prefeito do município, todos os
Vereadores daquele importante município, em especial também
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o ex-Prefeito Marcondes de Carvalho, que é nosso companheiro,
está na nossa equipe hoje e também tem feito a reivindicação
para que seja atendida essa demanda que possa beneficiar a
população daquele município.

Meu tempo já se esgotou. Tinha outros temas para falar.
Vou-me inscrever nos espaços abaixo e agradeço a
oportunidade. Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cleiton Roque. Ainda nas Breves Comunicações, concedo a
palavra ao nobre Deputado Hermínio Coelho, por cinco minutos,
sem apartes.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde a todos. Presidente
Edson, é só para um breve momento, eu vou usar só um
minutinho aqui, só para falar sobre a Sessão passada, quando
a gente estava discutindo aqui o pedido do PMDB para que
fosse arquivada a CPI da Evasão Fiscal. Eu citei, na minha fala,
eu falei da nossa Procuradoria Geral, que o parecer da nossa
Procuradoria, eu critiquei o parecer da Procuradoria. E dizer o
seguinte: o parecer da Procuradoria entra no mérito da questão
do Regimento que não foi respeitado, que é a questão do PMDB,
por ser um dos maiores partidos da Casa, a questão da
proporção, teria que... Mas  quero dizer o seguinte, Deputado
Edson e todos os Deputados aqui, dizer o seguinte: que jamais,
porque eu tenho o maior respeito pelo Dr. Ceccato, pelo Dr.
Edno, pelo Dr. Leme, e ali era uma questão mais política, em
momento algum eu vou colocar a responsabilidade ou culpar a
nossa Procuradoria pelo arquivamento dessa CPI. A CPI foi
arquivada porque a grande maioria da base do Governo, que
tem realmente a maioria absoluta na Casa, não quiserem e
votaram o Requerimento do PMDB e arquivaram a CPI. Mas
deixar claro aqui o seguinte: nós, eu e o Deputado Jesuíno,
estamos preparando, levamos para os advogados e vamos
entrar na Justiça para anular aquele ato daquela votação.
Porque eu não acredito que um processo fique assim, primeiro
foram colhidas  dez assinaturas, o Regimento diz que só
precisava de oito, nós tivemos dez, tivemos duas assinaturas a
mais para fazer, como o Regimento diz, para poder aprovar a
CPI, foi lida, como o Regimento diz, foi lido, depois foram
escolhidos os membros, foi discutido e debatido aqui que todos
os partidos pudessem indicar, se tinham interesse de participar
da CPI. O PMDB foi o primeiro que abriu mão, a Deputada
Rosângela abriu mão, Deputado Só Na Bença abriu mão,
Deputado Edson abriu mão, todos os três abriram mão, o PT
abriu mão, o partido da Deputada Glaucione abriu mão, o meu
partido abriu mão, enfim, a maioria dos partidos e os Deputados
que quiseram indicaram e foi composta a CPI, inclusive foi
eleito o Presidente, o Secretário, o Relator da CPI. Aí, uma
semana depois, vem requerimentozinho de um secretário do
PMBD pedindo, alegando que, pedindo para que fosse anulado
todo aquele processo porque o PMDB teria que fazer parte,
teria que ter um membro na CPI. E como eu falei, a gente sabe
que tem vários erros ali, erros não da parte dos dez que
assinaram e que foi feito tudo como diz o Regimento, como diz
o Estatuto, como diz a Constituição. Agora, infelizmente, o
Requerimento do PMDB estupra tudo, tudo, é um estupro ao
Regimento, a legislação estadual, federal, entendeu, Deputada
Glaucione? Eu queria saber por que o Governo tem um medo

danado dessa CPI da Evasão Fiscal. Será que o Confúcio
também desvia, participa disso também? Pelo menos, eu já
denunciei demais esse Governo,  a intenção da gente é
esclarecer, quem participa desses esquemas são alguns
empresários neste Estado, principalmente os grandes. Eu ouvi
o Confúcio Moura falando para a própria base, dizendo: “Não,
essa CPI não tem problema nenhum, isso vai até ajudar o
Estado,” como de fato realmente ajudaria, o que a gente queria
era saber quem são os empresários, as pessoas que se
beneficiam com esse esquema milionário ou bilionário, que
desviam dinheiro aqui do nosso Estado. Mas, infelizmente, a
Casa, era o momento, Deputado Lazinho, desta Casa, fazer o
papel dela  e começar resgatar a credibilidade perante a
população, infelizmente abriu mão desta que é uma prerrogativa
nossa, mas, infelizmente, mas nós vamos derrubar na Justiça
e na hora. Aqui está o Deputado Léo, que, se eu não me engano,
Deputado Léo, é o Presidente, não sei se é o Deputado Léo, ou
Deputado Jesuíno, um é o presidente e o outro é o relator, e se
Deus quiser, Deputado Jesuíno, nós vamos buscar na Justiça, a
Justiça vai garantir, o Tribunal de Justiça vai garantir para que
nós, para que nós realmente façamos essa CPI aqui e
levantemos tudo que tem que ser levantado neste Estado com
relação a esse esquema, esse esquema aí que a gente tem
certeza que não são os nossos empresários pequenos de
Rondônia, mas principalmente os grandes que são beneficiados
aí há anos, e a prova disso é esse medo. Tem um empresário
aqui em Rondônia, bem conhecido ali da região de perto de
Cacoal, ali da região , como é que chama ali? A região, não é
do café, mas ali tem o Sul, e ali é o quê? Não, não é central,
Zona da Mata, Zona da Mata, um grande empresário da Zona
da Mata tinha um medo dessa CPI como o Cão tem da cruz. E
a gente sabe que esse empresário foi um dos responsáveis
que trabalhou muito aqui dentro desta Casa para que
acontecesse o arquivamento dessa CPI de uma forma tão
primária, sabe, primária ou nojenta, da forma que a gente
aprovar. Nós, Deputados, eu acho, se nós tivéssemos, eu não
sei se todos imaginam o  que fizeram aprovando... Aquilo ali,
meu amigo, é rasgar toda prerrogativa do Deputado, é o
Deputado se sentir assim, para que diabo a gente serve aqui?
Para que diabo os Deputados Estaduais servem aqui em
Rondônia? Só para comer dinheiro do Estado? Ganhando um
salário alto, verba de gabinete, verba indenizatória, verba eu
não sei de quê. Porque, Deputado Lazinho, nós, nós, nós não
temos feito nada, não, não vou dizer nem nada, o que a gente
tem feito é muito pouco pelo gasto que a gente é para o Estado,
isso somos todos nós Deputados. Nós, Deputados aqui, nós
não fazemos jus, Deputado Jesuíno, à despesa que o Estado
tem com um Deputado. Porque nós temos feito aqui o feijão
com o arroz, votar, o Governo pede aqui para poder remanejar
não sei o quê, uma coisa aqui, outra coisa é o que a gente tem
votado, uma coisa aqui, isso é o quê? Sabe, o principal papel
do Deputado, que é fiscalizar, que é o mais importante, isso aí
infelizmente a gente não tem feito, de jeito nenhum, e quando
se tenta, aí vem o PMDB com esse requerimento e põe de
goela abaixo aqui na nossa Casa, mas fazer o quê? Vamos
esperar que a Justiça derrube, que eu espero que se a Justiça
for legalista, cumprir o que diz a lei, é lógico que ela vai anular.
E o Deputado Jesuíno; Deputado Jesuíno, o que eu estou falando
aqui os advogados estão preparando, não é isso? Todo o
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processo para que a gente derrube na Justiça essa votação e
implante definitivamente esta CPI aqui na Casa.

Obrigado e quero pedir desculpas, mais uma vez, ao Dr.
Ceccato, que não tem nada a ver com essa história. O Presidente
pediu um relatório e eles fizeram tecnicamente lá o relatório e
entrando nesse mérito da composição de cada partido que tinha
direito da proporcionalidade, mas lá ele não entra no mérito se
a CPI está legal ou se está errada. Por isso, se o Dr. Ceccato, o
Dr. Leme, o Dr. Edno se sentiram prejudicados ou qualquer
coisa parecida com o que eu falei, eu peço desculpas a eles, e
não foi nada disso, eu tenho maior carinho e respeito e
admiração pelos três. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Hermínio. Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra
ao ilustre Deputado Saulo Moreira.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente, companheiros
Deputados. Nesta tarde, nós estamos vindo à tribuna para
também relatar um pouco das nossas ações, principalmente
nos municípios da região do Vale do Jamari, onde nós estivemos
também no município de Alto Paraíso e Machadinho d’Oeste,
em Cujubim, estivemos em Cacaulândia, na cidade do nosso
companheiro Adelino Follador e já também reforçando as
palavras do Deputado Adelino aqui quanto aos tapa- buracos
das cidades de acesso aquela região. Precisamos urgentemente
que o DER também possa fazer esse trabalho de recuperação,
inclusive para todas as cidades, inclusive também o Deputado
Adelino sabe disso, a cidade de Cacaulândia também o acesso
está muito danificado e precisamos muito da atuação do DER
para fazer essas recuperações. E a nossa preocupação maior,
Deputado Adelino, Deputado Ezequiel, Deputado Alex Redano,
que somos da região, é com relação às obras do Governo do
Estado que estão paradas em nossa região, trazendo
transtornos, Deputada Lúcia Tereza, não sei se na região de
Vossas Excelências está assim, mas a nossa região de
Ariquemes, as obras paralisadas estão trazendo um transtorno
para toda população e principalmente um transtorno para nós,
Deputados, que somos cobrados diariamente por toda
população, inclusive eu estarei elaborando um ofício aqui nesta
Casa ao Presidente da Comissão de Obras, que eu acredito
que é o Deputado Só Na Bença, solicitando, Deputado Adelino,
e aí eu vou contar com o apoio do senhor, do Deputado Ezequiel,
do Deputado Alex Redano, solicitando a presença das empresas
que são responsáveis pela execução da obra da 257 para eles
virem aqui a esta Casa prestar esclarecimentos quanto à
execução. Eles não retornaram ao canteiro de obras este ano,
apesar de o Governador ter em alguns eventos em Ariquemes
falado que já estavam autorizados e já estava determinando
as empresas que retornassem para continuação da obra e até
então eles não compareceram para reiniciar os trabalhos. Uma
empresa fez, sim, foi tirar a usina que estava implantada na
BR-257 e levar para outro município e a obra está lá paralisada.
Então, precisamos muito da atenção do Governo do Estado e
de o todo DER para essas obras que estão na nossa região.
Também com relação ao município de Alto Paraíso, a atuação
da EMATER para beneficiar e melhorar a produção de café
daquele município, realmente a EMATER, nós estamos já
organizando esse evento para acontecer no município de Alto

Paraíso, com a presença do banco BASA, o Banco do Brasil,
com a EMATER, com os demais técnicos, exatamente para
nós darmos explicações, palestras com relação à produção do
café clonal, que é uma produção excelente e o município de
Alto Paraíso tem já esse reconhecimento por ser um grande
produtor de café e diante desse dia de palestra e de seminário,
será muito produtivo, um dia de campo será muito produtivo
para valorizarmos ainda mais a nossa agricultura e fazer com
que essa plantação do café em todo o Estado de Rondônia,
mais em especial no município de Alto Paraíso, seja ainda
mais efetiva, que o agricultor possa ser melhor valorizado para
realmente fazer os investimentos necessários para ele tenha
uma melhor produção na sua propriedade.

E no município de Cacaulândia nós tivemos o privilégio,
na cidade de Cacaulândia, de entregarmos uma Van para
aquela população para fazer o atendimento de transporte de
pacientes na área de Saúde. O que já tínhamos feito no
município de Cujubim, já tínhamos feito em Rio Crespo, vamos
entregar duas ambulâncias agora no município de Alto Paraíso.
E fizemos na última semana a entrega dessa Van lá para
Cacaulândia, que foi assim um presente muito bom para aquela
população, que estavam sendo transportados às vezes até
seis pessoas numa ambulância e agora, através de uma van,
um veiculo confortável, com capacidade para 18 passageiros,
poderão ser transportados com segurança e com mais conforto
para procurarem seus tratamentos.

Eram estas as minhas palavras, senhor Presidente. Muito
obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Saulo Moreira. Ainda nas Breves Comunicações, concedo a
palavra ao nobre Deputado Léo Moraes, por cinco minutos,
sem apartes.

O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente em exercício, Deputado
Edson Martins, a quem eu cumprimento todos que estão neste
momento na Mesa; cumprimentar a todos os Deputados
estaduais, em nome do meu dileto amigo, Deputado Aélcio da
TV, cumprimentar a todos que aqui se encontram na galeria a
fim de participar da nossa Sessão Ordinária, conhecer o
andamento da Casa de Leis, cumprimentar o César Licório,
ex-Deputado estadual, também está aqui conosco; a toda a
imprensa.

E brevemente fazer alguns relatos, a iniciar pela questão
da saúde no Estado de Rondônia, e mais do que isso, o
cerceamento da fiscalização dos Deputados estaduais no
Hospital João Paulo II. Hoje estive no Hospital João Paulo e
quando me deparei à frente, no balcão de recepção, foi
impedida a minha entrada a fim de constatar as mazelas, e
infelizmente as dificuldades que os pacientes, não somente
eles, mas como os bravos e aguerridos servidores daquele
hospital enfrentam no dia a dia. Hospital esse que ainda é
uma herança da nossa Usina de Samuel e ainda que combalido,
consegue atender os pacientes do Estado de Rondônia, do
Acre, do Mato Grosso, da Bolívia e de tantos outros lugares.

Gostaria de parabenizar os servidores daquele hospital,
realmente é um trabalho impar, diferenciado e que fazem com
muita humanidade, já que não têm a menor condição
instrumental, o menor aparato físico para auxiliar as pessoas



31 DE AGOSTO DE 2015Nº 142 2733Pág.9ª 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

que mais precisam. Em conversa com o Coronel Caieiros,
alguma coisa nesse sentido, segundo ele, existe uma portaria
no sentido de que devem, sim, abrir as portas do hospital a fim
de que nós façamos o que é nossa prerrogativa primaz, que é
fiscalizar. E pelo que me consta, foi uma questão pontual, mas
certamente irei lá, e fiscalização não se anuncia previamente
que vai, simplesmente vai, Deputado Jesuíno. E nós iremos lá
semana que vem num horário incerto e não sabido e eu quero
saber se novamente vão cercear a nossa entrada no hospital
João Paulo II.

Fica aqui o meu manifesto de repúdio e de muita atenção
em como tratam, não somente os pacientes, mas como os
representantes do povo nessa temática e nessa questão.
Gostaria de também deixar aqui registrada a minha insatisfação
por conta da semana passada estar ausente da Capital e do
Estado de Rondônia, haja visto que estava num Mestrado que
faço em Administração Pública. E nesse ínterim tinha um projeto
de lei onde eu era relator da Comissão de Constituição e Justiça,
Deputado Jesuíno, e eu não sei por que cargas d’água
trouxeram para o Plenário, avocaram o projeto e colocaram
em pauta. Um tamanho desrespeito, não somente a este
Parlamentar como à Comissão Temática, que era a Comissão
de Constituição e Justiça. Se avoca um projeto que está sob a
relatoria de um Parlamentar, afinal para que existe a Comissão
de Constituição e Justiça, Deputada Lúcia? E foi o que aconteceu
e eu quero aqui deixar a minha insatisfação, em nome do
Presidente deste Poder, haja vista que representa todos nós, e
sei que não é do seu feitio, não é da sua prática e que corrija
tal feito, porque se isso acontecer outras tantas vezes,
certamente vai pairar o clima de desconfiança em relação ao
andamento e ao trâmite legal da nossa Casa de Leis.

Também falar aqui rapidamente na questão de
segurança pública que permeia os meus atos e o meu
comportamento neste Poder Legislativo, que o Defensor Público,
isso é para retratar o total clima de insegurança que toma
conta de todo o Estado de Rondônia e que assola não somente
os contribuintes, mas os cidadãos como um todo. O Defensor
Público que mora no Jardim América, Deputada Lúcia Tereza,
teve sua casa assaltada e lá amarraram sua esposa, ele mesmo
e uma criança de 04 anos, Deputada Lúcia Tereza. Ele passou
por um clima de terror e está totalmente fragilizado e eu
gostaria de personificar num Defensor Público que faz, talvez,
um dos trabalhos mais bonitos dentro da República e dentro
do ordenamento jurídico do nosso país para demonstrar a
preocupação com a segurança pública, e que a gente fala não
somente cobrir o efetivo, que nós vamos trabalhar na lei do
efetivo mínimo, também como trabalhar em eficiência. E o que
é eficiência? É alcançar o resultado final com menor custo
possível, e só se alcança o resultado final com organização,
com planejamento estratégico e com delegação de
competência, Deputada Lúcia Tereza, porque certamente se
não for dessa maneira nós vamos continuar administrando como
acontecia antigamente. Nós temos que trabalhar numa visão
holística, ampla e plena do que é administrar, ninguém
administra com tapinha nas costas e a gente quer que toda
essa visão, que todo esse empreendedorismo ele realmente
repercuta na vida da nossa população que sofre
constantemente essas principais indiferenças do setor público
e é isso que nós tentamos coibir.

 Muito obrigado. Esta era a minha fala. Agradeço.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Léo Moraes. Encerradas as Breves Comunicações, passamos
ao Grande Expediente. Com a palavra, pelo prazo de 20
minutos, com apartes, o ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.

Antes do Deputado Jesuíno iniciar, gostaria de registrar
a presença do Vereador Rafael Evangelista da Silva, da Câmara
Municipal de Cacoal, e também do Sr. José Davi Fantin,
Presidente do Sindicato dos Servidores do IDARON. Obrigado
pela presença. Com a palavra o Ilustre Deputado Jesuíno
Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Boa tarde a todos. Quero
cumprimentar aqui o Presidente da Mesa, os Deputados
presentes, cumprimentar todas as pessoas que se encontram
na galeria, os jornalistas, todos os funcionários desta Casa.

O que me traz aqui hoje é sobre uma denúncia gravíssima
que foi publicada no site Painel Político, é uma coluna, que
trata sobre a compra, aquisição de imóvel no valor de quatro
milhões e cem mil reais para os atingidos pelas enchentes do
Madeira. O valor desse mesmo imóvel foi comprado anos atrás,
exemplo, pelo valor de sessenta mil reais, então na coluna do
jornalista Alan Alex ele diz a forma da compra, todos os trâmites
que passaram nas Secretarias pertinentes, e o que causa mais
estranheza, passado menos de um ano, já foi feita aquisição
por quatro milhões e cem mil reais. Hoje conversei com o
Secretário Emerson Castro, ele informou que estava numa área
urbana, falou uma série de coisas, mas não me convenceu, eu
já estou apresentando um requerimento, eu e o Deputado
Hermínio Coelho, para que haja a formação de uma comissão
especial para averiguar essa questão dessa aquisição desse
imóvel, até porque tem uma associação envolvida, não sei se
é uma ONG, onde participou do evento dessa compra, então
tem que ser apurado esse fato. Por menos, como eu digo
sempre, a Operação Lava Jato já conduziu várias pessoas para
a cadeia, e imagina hoje uma situação dessas, eu sei que o
problema não está só na aquisição desse imóvel, tem muitas
coisas piores que estão tramitando e cabe a nós fiscalizar.

Então eu já estou informando sobre essa propositura
desse requerimento da formação dessa comissão. Eu peço apoio
de meus pares que haja a questão da formalização para a
gente compor e aí, eu peço a todos que tiverem a questão dos
líderes partidários, os blocos que vão se montar para
participarem, quem tiver interesse da formação dessa comissão
especial. Mas a CPI foi arquivada, com bem disse o Deputado
Hermínio Coelho, foi arquivada, foi através do voto, não vai se
discutir isso, mas lembrando, quero deixar bem claro que a
assessoria jurídica, eu mesmo já me debrucei sobre essa
questão legal e irei ingressar com ação no Judiciário, e socorrer
ao Judiciário, caso decidir que é uma situação nossa, uma
situação restrita a nós e aí vai manter a decisão, mas eu não
posso com as manifestações que hoje se encontra no Estado
brasileiro me calar, até porque eu era o Presidente, então eu
não posso abrir mão desse direito, e não vou abrir mão desse
direito de buscar no Judiciário. E ali diz, a própria Constituição
nos garante a questão de buscar ao Judiciário se for necessário
a essas questões que foram discutidas nesta Casa. E se tiver o
crivo, o aval dessa situação, aí não discute mais essa matéria,
infelizmente houve um erro e deve ser sanado. Motivo pelo
qual também já estou apresentando uma propositura para
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alterar o Regimento e garantir que nas próximas formações de
CPI não haja mais essa discussão de blocos. Então, já
conversamos hoje na própria CCJ. É uma medida que vai sanar
e vai resolver, não só essa situação, tem a questão da
recomendação legislativa, tem a situação do uso desse espaço
nos dias de terça, quarta-feira que deve ser restrito às
Comissões, como ficou discutido. Tem a situação da formação
das Comissões, como deve ser feita a desistência de forma
material. Se a pessoa, por exemplo, o Deputado ou o líder de
Partido que não quiser, ele vai ter que fazer um documento
havendo a desistência. Então, é algo que vai realmente
fortalecer esta Casa e dar subsídio jurídico para que não haja
as discussões como estava tendo. Então, o erro deve ser sanado,
se houve o erro, mas no meu entendimento não há, então, se
isso está trazendo desconforto, e trouxe desconforto a essa
Casa, que seja sanado através dessa propositura que é a
alteração no Regimento.

Eu quero falar sobre a matéria no Tudo Rondônia.
‘Doentes agora são colocados diretamente no solo, no João
Paulo II’. Antes da minha fala, o Deputado Léo Moraes ele fez
uma explanação referente à vedação do Parlamentar adentrar
no João Paulo II. Eu falo, Deputado, era para o senhor chamar
uma viatura e conduzir o Diretor para a Central de Polícia. Ele
está proibindo algo, ele está vedando o direito que é consagrado
a nós, está dentro da Constituição, então jamais, são situações,
imagens realmente chocantes, pessoas jogadas ao solo na
parte externa, Deputado Doutor Neidson, o senhor é um exímio
médico, vem lá do João Paulo II, fiscal, Presidente da Comissão
de Saúde, já fez uma fiscalização também, já esteve lá in loco.
Mas é uma situação que causa vergonha para o Estado de
Rondônia ainda acontecer esse tipo de coisa. Até porque o
Euro que estão construindo aí vai passar mais cinco anos, não
sei. Dizem que até o fim do mandato do Governo Confúcio Moura
ele consegue entregar essa obra que para mim é um sonho, é
uma falácia.

O Sr. Doutor Neidson – Permita-me um aparte, Deputado
Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pois não, Deputado Doutor Neidson.

O Sr. Doutor Neidson – Nós estivemos hoje lá no Hospital
João Paulo II, o Deputado Léo Moraes junto com a minha pessoa,
e ontem também eu estive lá e fiz uma fiscalização e realmente
o hospital João Paulo II está superlotado hoje. E vemos também
carência de profissionais na área de Saúde também para atender
aquelas pessoas. Temos um Técnico em enfermagem para
atender mais de 10 pacientes, que na legislação se diz que são
seis. Temos falta de médicos também, poucos médicos em
algumas áreas para atender aquela, o grande número da
população que está adentrando no hospital. Então, nós, através
até da Comissão de Saúde e dos Direitos Humanos, com o
Deputado Léo Moraes que é o Presidente, nós vamos também
emitir uma recomendação também e pedir providências à
Secretaria de Saúde para que possamos resolver esse problema
ou tentar resolver. Nós temos aí o hospital Heuro, o projeto
deles são 260 leitos, hoje no João Paulo que são 120, 140
leitos, 118 leitos, mais ou menos que ele suporta, ele tem 260
pessoas internadas, sem contar com as pessoas que estão em

observação. Então nós temos mais do dobro de pessoas
internadas e nós temos o hospital Heuro com 260 leitos, então.
Já vai inaugurar o hospital com carência de leitos já e com
pessoas também internada às vezes em cadeiras, no chão,
em macas. É só o que eu tinha que falar.

O Sr. Léo Moraes – Permita-me um aparte, Deputado Jesuíno,
por gentileza.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pois não, Deputado Léo.

O Sr. Léo Moraes – Essa questão da superlotação chama
realmente a atenção. As pessoas já passaram do pátio, já
estão no estacionamento, já estão próximas, inclusive no
necrotério. E nós conseguimos constatar essas questões e
logicamente que por mais que tenhamos ótimos servidores,
funcionários da área da saúde não vão conseguir atender a
essa demanda reprimida e que é imensa e que é extensa. E
também quero fazer aqui um parêntese aqui para pegar esse
gancho, para agradecer ao Deputado Doutor Neidson e
parabenizá-lo, porque nós somos felizardos em termos um
médico, alguém da área da Saúde com tamanho
comprometimento dentro desta Assembleia Legislativa. Eu falo
isso porque hoje eu o encontrei em uma reunião técnica do
Convênio com o Governo federal, juntamente com a Secretária
de Estado e Saúde, e lá estava o Doutor Neidson, discutindo
os valores, os montantes que devem vir para cá, como o
Governo Federal tem tratado Rondônia. Então, isso certamente
enriquece o nosso debate e também as nossas reivindicações.
Eu não estaria lá se não fosse pelo pleito do Dr. Neidson e eu
gostaria aqui de deixar registrado e parabenizar.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero agradecer, parabenizar
o Deputado que está trazendo um assunto tão importante aqui,
sobre um assunto tão importante da Saúde, e nós ficamos,
nos últimos dias a gente vê o João Paulo cada vez mais lotado.
E isso também é a situação em que se encontra a saúde no
Estado de Rondônia. O SUS hoje vai fazer 10 anos que não
tem reajuste na tabela do SUS. As Irmãs Marcelina estão
prestes a fechar, por quê? Porque elas não têm dinheiro público
para repor, para complementar os procedimentos do SUS. As
Prefeituras não estão mais aguentando, o Estado aí, está
mandando tudo para o Estado. Então isso é o reflexo da falência
do Estado brasileiro. Nós, o Estado não está aguentando manter
aí os municípios também e aí acaba encostando tudo no Estado
e o Estado, cada vez a estrutura que tem hoje, é impossível
dar o atendimento necessário a essa população.

Então eu quero dizer aqui que eu fiquei com dó, eu
estive lá em Alto Paraíso domingo, a irmã Lina estava lá, nós
conversamos, a situação é dramática, ela foi a Ji-Paraná, foi a
Ariquemes, vai estar aqui na festa em Porto Velho, pedindo de
chapéu, recolhendo migalhas, inclusive moedas, dinheiro,
qualquer dinheiro, lá em Ariquemes conseguiu 25 mil, então,
é vergonhoso. Então, as Santas Casas no País estão fechando
todas, em função do não reajuste do SUS. Então, deixar aqui
esse alerta ao Estado de Rondônia, parabenizar o Deputado
Jesuíno por estar trazendo esse assunto tão importante e que
está hoje nas matérias do Estado de Rondônia está chamando
a atenção da população toda. Obrigado.
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O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado, Deputado, eu vou falar,
não, mas a saúde, a segurança, está entrando em caos. Eu
vou falar também sobre uma situação: ARQUIVOU A CPI. Olha
que coisa maravilhosa. “Rondônia amplia incentivos fiscais para
atrair mais indústrias,” anuncia o Superintendente de
Desenvolvimento. Está anunciando. Só que eu tenho aqui um
documento onde diz: “Empresas em fase de instalação no distrito
industrial de Porto Velho, cerca de sessenta e três empresas”,
e vocês podem passar ali próximo da Polícia Rodoviária Federal,
eu não vi essas sessenta e três empresas até agora, e está
aqui a data da doação, 2009, 2013, tem indústrias que têm
duas áreas. Foi só agora, a CPI, inclusive tem aqui, é no
Rondônia Agora a matéria, ele diz o seguinte, em um trecho:
“Como resultado do empenho direto do Governador Confúcio
Moura, que pessoalmente tem buscado alternativas para o
desenvolvimento industrial de Rondônia”. Segundo o Rubens
Nascimento, essas empresas se instalaram, já receberam
isenção de dez anos, prorrogáveis por mais dez anos, e agora
terão mais cinco anos, totalizando vinte e cinco anos de isenção
do pagamento do imposto, o que é um benefício considerável
para todas as empresas já estruturadas e trabalhando.

O que eu quero dizer, senhores, é que tem muitas
empresas que foram financiadoras ou financiaram o Governo
e esta CPI poderia alcançar essas questões também. Então,
hoje já é noticiado, já está falando em incentivo, hoje voltou
tudo às mil maravilhas e colocavam culpa na CPI da Evasão
Fiscal, que os impostos estavam reduzindo. É uma mentira,
sabe, é uma mentira assim tamanha, sem moral. Vou passar,
Deputada Lúcia, só para o Deputado Adelino, ó, desculpa,
Marcelino.

A SRA. LÚCIA TEREZA – Um aparte, obrigada. Desculpe,
Deputado, mas voltando a um item antes do senhor falar sobre
as empresas, que todos os assuntos são relevantes,
importantíssimos, iria fazer, até usar a tribuna, mas tudo o que
a gente iria falar já foi falado, para não me tornar repetitiva,
mas quando o Deputado Neidson disse que falta isso, falta
tudo, inclusive médicos, eu gostaria, Deputado, também
reforçando aí o que o senhor estava falando da questão da
saúde principalmente, do número elevado da falta de médicos,
eu não sei por quê, porque eu estava aqui, hoje na nossa
Comissão de Justiça entrou um projeto que foi distribuído para
o Deputado Follador, sobre os médicos residentes, mas o que
eu estou sabendo, isso é empiricamente, não é uma informação
oficial, que os médicos residentes vão paralisar ou já estão
paralisados, porque me parece que desde março eles não
recebem e me parece que a Secretaria de Saúde não sabe ao
certo, segundo informações,  não sabe nem quando eles vão
receber.

Eu gostaria que nós, como eu estava falando com o
Deputado Ribamar, tem coisas que é obrigação do Estado, tem
coisas que o Deputado tem que perseguir, fiscalizar. Eu sei,
mas mais do que fiscalizar, mais do que exigir, é ter a
sensibilidade como que você vai fazer saúde, tratar, se você
não tem médico? Não é só médico, é enfermeiro, é equipe. Se
você não valoriza a equipe, você não tem nem um serviço de
qualidade. Agora muito menos de qualidade, nem o atendimento
preventivo não vai ter.

Então, eu gostaria que nós conversássemos isso e
víssemos a realidade, a verdade disso. Gostaria que o Deputado

Dr. Neidson tomasse ciência desse caso e trouxesse a esta
Casa, eu sei que ele é, ele representa não só a classe dos
médicos, ele representa a esperança de ter uma saúde, no
mínimo, humana, respeitável.

Eu gostaria, eu fiz esse aparte, Deputado, aproveitando
todas as suas preocupações, inclusive da saúde, que não é só
sua, é de nós todos, que nós sentimos isso no interior também.
Então, eu gostaria aqui de lhe parabenizar e dizer que não é
só preocupação, só o discurso que me deixa satisfeita. Agora
mesmo eu ouvi um Deputado falar, ‘eu sou produtivo e trabalho’,
mas eu quero ver o fim, eu quero ver o sal do nosso trabalho,
para melhorar. Nós queremos ajudar.

Então, eu gostaria de deixar aqui e que a Comissão de
Saúde visse logo e urgentemente esse problema, porque não
tem falta de dinheiro. Vossa Excelência sabia que na quarta-
feira nós repassamos 58 milhões de superávit, inclusive nós
ficamos muito felizes do percentual para a saúde. Vamos
verificar isso. Isto é, não é só fiscalizador, isso é ser humano.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só para esclarecer, Deputada Lúcia,
o Deputado Dr. Neidson vai abordar isso de uma forma, porque
ele está com todo o material...  A questão do projeto, já me
falou, mas é vergonhoso. Isso é só mais um ato que o Governo
não cumpre com seu papel constitucional em não pagar aqueles
trabalhadores, se a pessoa provê o seu trabalho deve receber
por tal. Isso é ato que deve ser investigado também e com
certeza o Deputado Dr. Neidson vai abordar e vai tomar as
medidas legais em apurar.

O Deputado Hermínio falou sobre a situação da atuação
nossa. Eu quero dizer para todos que assim como os servidores
podem ser testemunhas das nossas ações aqui, não sei quantas
Audiências Públicas foram propostas por mim, vários projetos
de lei, alterações constitucionais, questões regimentais, a
questão de normas que foi apresentada. Sobre a situação
também, ontem eu estive lá na estrada RO-005 e tive que
assumir compromisso através das empresas que me deram a
legitimidade para falar com as pessoas que estavam fechando
a via, que foi fechada ontem. Consegui a abertura da RO-005
e também com o próprio Coronel Caetano que ontem fez o
compromisso de fazer as lombadas, sobre a questão também
do asfaltamento. Mas por quê? Instalaram-se duas empresas
de grãos, armazenamento de grãos, mas não fizeram o
asfaltamento. Aí como é que fica essa situação? O povo está
sofrendo com a poeira, que passam os caminhões, porque hoje
mudou o sistema dos caminhões, no caso as descargas são
para baixo, quando ele passa sai jogando poeira para tudo
que é lado. Então aumentou a questão das doenças para a
comunidade, uma série de coisas também. O progresso veio,
mas prejuízo também está trazendo. E para finalizar, eu quero
falar que esse Governo, para mim esse Governo já passou, o
que eu puder hoje, eu não vou também falar mais nada. Eu
não vou falar se eu sou oposição, ele vai sentir o peso agora
deste Deputado.

O Sr. Marcelino Tenório – Um aparte, Deputado?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Com a palavra, Deputado
Marcelino.

O Sr. Marcelino Tenório – Eu só quero aqui parabenizar Vossa
Excelência pelo seu pronunciamento, quando o tema,
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principalmente, da saúde. Olha, por três vezes, este mês, já
estive no João Paulo. E ali, Deputado, cheguei aqui nesta Casa,
em 2011, o João Paulo, naquela época, tinha aproximadamente
30 UTIs. Hoje tem quase 70 e não dá conta, com toda essa
evolução que o Estado vem crescendo. A falta, como falou aqui
o Dr. Neidson, que tem conhecimento de fato, que trabalhou ali
dentro, há falta de profissionais. Um exemplo, hoje, é a falta
de médicos pneumologistas, médico de pulmão, porque hoje,
principalmente as pessoas de mais idade, Deputado Dr. Neidson,
nessa fase que nós estamos passando agora, com esse clima
seco, está acometendo demais as pessoas de 70, 80 anos de
idade e necessitam desses profissionais. Infelizmente, Deputado
Jesuíno Boabaid, você contratar esse profissional, ele não existe
no nosso Estado. E aí tudo recai aqui dentro do João Paulo, são
os municípios mandando todos os pacientes para o João Paulo.
O SUS, nós sabemos que o SUS é o Sistema Único de Saúde,
quando ele foi criado na Constituinte de 1988, foi muito
importante, mas hoje tem que ser modificado. Você não pode
dar saúde gratuita para uma pessoa, um exemplo, pessoa que
ganha um mil e quinhentos reais por mês, essa é uma faixa,
mas aquele cidadão que faz quinze, vinte mil por mês, tem a
mesma condição de ir para o SUS. Tanto faz ser aquele que
ganha o salário mínimo, como aquele que ganha vinte, trinta
um mil reais por mês, hoje ele tem o direito de ser atendido
pelo SUS, e o SUS é gratuito.

Então, hoje, falta recurso, o recurso é pouco para manter
essa atividade, falta gestão para que isso melhore com pouco
recurso, que aconteçam os fatos, e aí fica esse dilema. E mais
outro dilema hoje na saúde pública no nosso país e
principalmente no nosso Estado de Rondônia. Para que Vossas
Excelências saibam, o ano de 2014, só acidentados de motos,
foram atendidos no Hospital João Paulo quatro mil e setecentas
pessoas. Aí você vai para o acidentado de veículos só, foram
seiscentos e trinta pessoas que foram atendidas acidentadas
por veículos. O que fazer com esse transporte, que é viável
para as pessoas, é barato, é fácil de locomover-se, mas hoje
está dando uma dor de cabeça neste país, em todo o Estado
brasileiro e em todas as cidades grandes, é o motoqueiro. Qual
é o caminho que o Brasil tem que tomar providência nesses
profissionais que utilizam moto? Que moto é como falou um
pastor de uma igreja: “A moto é uma arma armada para você,
e se você não tiver cuidado, ela detona”.

Então, para você ver, quatro mil e setecentas pessoas,
Deputado Jesuíno, que foram atendidas, pessoas acidentadas
em virtude de motos, e foram só, simplesmente, seiscentas e
trinta pessoas que chegaram ao Hospital João Paulo que foram
acidentadas por veículos. Então, nós estamos num momento,
eu falo do nosso Estado, de começar a sentar o Poder Executivo,
fazer uma reunião ampla do Poder Executivo, Poder Legislativo,
Poder Judiciário, quais são os caminhos que nós podemos tomar
no nosso Estado de Rondônia para que possa melhorar a
condição de prestar esse grande serviço à nossa população,
que é a saúde da nossa população. Não é fácil, mas precisa
urgente que isso aconteça para que nós possamos amenizar
esse problema que tanto afeta a nossa população do nosso
Estado de Rondônia.

Então, Deputado Jesuíno, essa é uma preocupação que
vem a cada dia, você vê nos jornais. E outra coisa, Deputado
Jesuíno, eu que ando essa BR toda semana, as ambulâncias

parecem mais, existe aquele transporte que leva e traz, mas,
ela só traz, levar, não leva ninguém. Então, precisa que façam
um termo de cooperação, sei lá, ou algum tipo de convênio
para que os municípios recebam mais recursos, mas também
atendam seu paciente lá na base para não vir aqui ao João
Paulo, porque da maneira que está é insuportável, Deputado.
Mas parabéns, mais uma vez, por esse tema muito importante
aqui no nosso Estado de Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado, Deputado. Eu vou só
finalizar. Eu iniciei as Audiências Públicas aqui nesta Casa,
tratando sobre a regularização fundiária, e aí, naquela época,
eu conheci uma representante do Estado, que era a Doutora
Quílvia. Foi feita essa reforma administrativa, eu quero que
deixe bem claro que o ato é Executivo, ele que tome e faça
alguma coisa, se ele é ingerente, se ele está fazendo alguma
coisa, essa situação é questão dele. Mas eu tive informações
que ela irá entregar o cargo dela, por conta da exoneração de
todo o grupo, que ela tinha pessoas qualificadas que estavam
dando seguimento. Quero dizer que todos os compromissos
que foram feitos nesta Casa, Governador, que o senhor assumiu,
o senhor vai ter que honrar. Porque eu vou pedir para todo
esse povo, Figura “A”, Setor Industrial, Universitário, TD
Milagres, a situação lá do Planalto, a situação lá dos que nós
estamos tendo, do Militão, que vá lá para frente do CPA. Eu
falei hoje para o Secretário Emerson Castro, “eu não estou
preocupado na tua situação, da tua gerência, do teu Estado,
do teu governo, não, eu só quero saber que a coisa flua de
uma forma regular, onde as pessoas não fiquem prejudicadas”.
Então, prejudicou, e o que eu fizer e agora, a partir de hoje, o
compromisso foi feito, ‘ah, não vai honrar? Tranquilo.’ Vou
utilizar da Procuradoria desta Casa nas questões jurídicas para
responsabilizar e esta própria Casa vai responsabilizar o
Executivo. Como eu falei para ele: “Eu estou preocupado é
com os compromissos que foram feitos, com a questão da
celeridade, dos acordos que foram traçados”. As pessoas estão
na iminência de perder as suas casas, os terrenos que foram
conquistados, e agora tira todo o povo, uma reforma
administrativa, que foi a maior imoralidade para mim, uma
irresponsabilidade. Prova tanto que a gente aprovou aqui o
negócio do IPERON, uma situação pertinente do IPERON, senão
os servidores ficariam prejudicados, são um bando de
irresponsáveis mesmo. Hoje eu falo, esse Governo, para mim,
não estou falando aqui, mas o Governo, no aspecto quase
geral, é um bando de incompetentes, é um bando de
incompetentes. Como eu disse, eu não vou mais falar se eu
sou oposição ou situação, mas a questão hoje vai ficar diferente
para o Governo. Se eu usava as minhas prerrogativas em
analisar de uma forma mais profunda, vou analisar mais ainda,
e o que for necessário, dentro dos instrumentos jurídicos e
pertinentes a nós Parlamentares, eu vou utilizar, eu vou utilizar,
pode ter certeza disso que eu vou utilizar.

Então, assim que eu finalizo a minha fala e lembrando
a todos que foram acordados, todas as pessoas que eu relatei
desses bairros, que hoje aquilo que foi feito dentro das Atas,
infelizmente está prejudicada por conta do Senhor Emerson
Castro e o Senhor Governo Confúcio Moura. O Governo Confúcio
Moura, em não colocar, por picuinhas, que eu acredito que é
por questão de picuinhas ou outras coisas, em não colocar as
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pessoas qualificadas e dotadas de conhecimento para traçar e
dar continuidade ao único projeto que eu poderia até defender
aqui um dia, eu defendi, eu fiz uso dessa palavra, que era essa
questão do Título Já e a Regularização Fundiária desse Governo.
Mas, infelizmente, hoje está se perdendo. Eu não sei o que
essas pessoas desse Governo querem atingir ou fazer, eu não
sei onde eles querem chegar, porque só é denúncia de corrupção,
denúncia de aumento de valor de compra, superfaturamento,
até a situação que era para ser aberta daquela questão lá do
Espaço Alternativo, até hoje não foi feito. Causa vergonha e a
desculpa hoje é a questão do Tribunal de Contas, que eu vou
procurar até o Conselheiro para perguntar: “É o senhor que
está barrando essa situação aqui ou é o Estado, por
incompetência, por ingerência que ainda não finalizou aquela
obra?”

Então, deixo as minhas palavras. Muito obrigado pela
paciência, Presidente, e obrigado a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jesuíno Boabaid. Deputado Jesuíno, eu acho que o Deputado
tem sido atuante, principalmente na oposição, nas críticas ao
Governo daquilo que realmente precisa melhorar. Mas eu
respeito, Deputado Jesuíno, eu acho que a sua posição, nós
vivemos num país democrático e o Governo é muito grande.
Eu acho até importante Deputados que têm essa atuação, que
com certeza não vai haver acomodação por parte de
Secretários, membros do Governo, é saber que realmente os
Deputados estão atentos na questão da fiscalização, acho isso
importante. Mas nós temos, Deputado Lazinho, que reconhecer
os avanços, com todas as dificuldades que existem, os avanços
que houve nesse Governo. Nós temos que reconhecer porque
aqui o Deputado Adelino falou há pouco, uma tabela do SUS
que nós temos já aí há 10 anos, mais de 10 anos sem
atualização dessa tabela do SUS, uma Capital que nós não
temos um serviço, um Pronto-Socorro do município que não
faz hoje esse trabalho, os pequenos municípios também, de
todo o Estado, às vezes, têm que trazer os seus pacientes na
média e alta complexidade para Porto Velho, tudo para o João
Paulo, porque realmente não tem estrutura física para atender
essa demanda. E nós temos que reconhecer que hoje, com o
investimento do Governo do Estado, que a Saúde melhorou
muito. Melhorou muito em relação ao que era, houve um
avanço. Por que é que eu disse que houve um avanço? Porque
antes nós não tínhamos Hospital do Câncer, hoje temos em
Porto Velho, temos lá em Cacoal o São Daniel Comboni que
atende àquela região. Temos o Centro de Hemodiálise em
Ariquemes também que já está atendendo também com os
pacientes que viriam para Porto Velho, atende em Ariquemes,
o Hospital de São Francisco.

Então, houve avanço? Houve avanço. Mas com certeza
o Governo do Estado tem tido dificuldade até na questão de
contratar profissionais. Nós aprovamos aqui, Deputado Ezequiel,
uma Lei e quase um ano depois eu fui questionar o Secretário
de Saúde, que nós autorizamos a contratação de 300
profissionais na área de Saúde, médicos especialistas, tinham
contratado 32 depois de quase um ano, porque não tinha esses
profissionais para que pudessem ser contratados aqui no
Estado. Então, realmente não é fácil. Temos muitas dificuldades,
a semana passada nós tivemos aqui orçamentando a Secretaria

de Saúde, o Fundo de Saúde - FES, três milhões e alguma
coisa, por superávit, mas nem superávit de arrecadação, foi
superávit por anulação de empenho. A necessidade é tão grande
que às vezes precisa anular empenho de outras prioridades e
tirar pra priorizar realmente o serviço de Saúde.

Então, Deputado Dr. Neidson, nós temos realmente que
estar atentos, fiscalizar, cumprir, fazer o nosso papel, mas
também precisamos reconhecer os avanços que houve nesse
Governo na área de saúde.

Ainda no Grande Expediente, concedo a palavra, por vinte
minutos, com apartes...

O SR. AIRTON GURGACZ – Presidente, Questão de Ordem?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não.

O SR. AIRTON GURGACZ – Eu gostaria de registrar a presença
aqui do Chico, nosso companheiro do PDT lá de São Miguel,
prestigiando a nossa Sessão aqui na parte da tarde, aqui hoje.
E a gente fica feliz com a presença das pessoas que vêm de
tão distante aqui, nos acompanhar e ver os debates desta Casa,
sempre procurando discutir as coisas da nossa população, os
problemas do nosso povo e do Estado de Rondônia. Então, só
queria fazer esse registro do nosso companheiro que está aqui
presente na nossa galeria. Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Airton. E concedo a palavra, por vinte minutos, com apartes,
ao ilustre Deputado Dr. Neidson, grande líder de Guajará-Mirim,
a Pérola do Mamoré.

O SR. DR. NEIDSON – Boa tarde a todos, boa tarde aos caros
colegas médicos que estão aí presentes, que já são médicos e
estão fazendo uma especialização, residência médica. A
residência médica não é mais do que uma bolsa que é concedida
para uma Pós-Graduação, uma especialização desses médicos
já formados. Então, nós temos aqui uma mensagem do
Governo, a Mensagem nº 150, de 23 de julho de 2015, na qual
o relator já está na Comissão de Constituição e Justiça, na
qual o Governo quer mudar uma lei da criação da residência
médica, que é a Lei nº 329 de 2005, e ele dá uma redação que
“fica autorizada a criação do Programa de Residência Médica”,
que já se tinha, “no âmbito da Secretaria do Estado de Saúde,
em regime especial de treinamento em serviço, com carga
horário de 60 horas semanais, em consonância com a grade
curricular de cada curso”. Aí ele já acrescenta mais uma situação
aqui, porque nós temos vários médicos que já têm contrato, já
são efetivos, principalmente também do Governo do Estado e
do município, e já têm um vínculo empregatício de 40 horas
semanais, alguns de 20 horas semanais, alguns não têm, mas
com esse projeto aqui esses profissionais ficariam, a maioria
deles, desassistidos, vamos dizer, prejudicados. Por quê?
Porque aqui, continuando: “Considerando que a residência
médica é uma bolsa”, é uma bolsa, não é vínculo empregatício,
“fica vedado o exercício de qualquer outra atividade
cumulativamente”.

Então, eles querem vedar qualquer outro vínculo
empregatício para os médicos residentes, sendo que no edital
do concurso não consta essa vedação do vínculo empregatício,
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e não é um vínculo empregatício, na verdade. Então fica vedada
qualquer outra atividade cumulativamente com exceção aos
servidores que já possuam vínculo efetivo ou emergencial. Ou
seja, ele veda quem vai entrar, que não tenha vínculo e concede
a quem já tem um vínculo, desde que a carga horária de 20
horas semanais. Então, Deputado Adelino Follador, vamos
sugerir aqui que nós possamos fazer uma reunião com os
médicos residentes antes de passar, até para acertar, que vai
ter que passar na Comissão de Saúde também, para que
possamos até ver a opinião de cada um deles, com os quais eu
já tive hoje uma reunião pela manhã, Deputada Lúcia Tereza,
com eles, sabendo já a situação.

Eu fui mais por esse projeto aqui e chegando lá no
Hospital de Base, eu me deparei com os médicos residentes
em greve. Então, até já recebi uma ligação do Secretário
Pimentel, que já ficou sabendo também, já querendo se explicar.
E temos aqui também alguns documentos, que já me foram
enviados pelos residentes médicos também, da Procuradoria
Geral do Trabalho, no qual diz: “A residência médica não
caracteriza qualquer vínculo de trabalho, visto que constitui
apenas um curso de Pós-Graduação que complementa o ensino
superior, tendo caráter eminentemente educacional”.

Então, esse Projeto de Lei quer burlar a Lei Federal,
porque a Lei Federal, no artigo 37, ele diz o quê? Ele diz que
duas áreas, área de saúde e área de educação é permitido o
acúmulo de cargos. E a residência médica não é um acúmulo
de cargo, ele é apenas uma bolsa que é apresentada por um
curso de especialização para esses profissionais que estão dando
um suporte tremendo na área da saúde aqui no Estado de
Rondônia.

A Sra. Lúcia Tereza – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. DR. NEIDSON – Deputada Lúcia Tereza, com o aparte.

A Sra. Lúcia Tereza – Que bom que o senhor está, Deputado,
que bom. Gostaria de sugerir, na terça-feira, às 10 da manhã,
a nossa Comissão de Constituição e Justiça e  a da Saúde se
reunissem em conjunto para se deliberar imediatamente. Não
vou ser repetitiva, nós sabemos que a Lei Federal permite.
Agora se fala em valorização do profissional, se faz um plano
de saúde para dez anos para a gente perseguir, se fala muito
em valorização do profissional, que bom que há os residentes
propostos a exercitar a profissão com a responsabilidade de
médico formado, capacitado. Então, eu dou graças a Deus,
que eu vou aqui apresentar a esta Casa uma Moção, uma
medalha, alguma coisa para caracterizar o nosso a preço, a
nossa necessidade de valorizar pelo menos enquanto se pode,
da maneira que se pode, o primeiro médico que instalou a
residência médica, que é o Dr. Renato Roriz.

Gostaria de pedir o apoio para Vossas Excelências. Se a
gente está valorizando quem implantou, agora a gente está
regredindo, desestimulando, não é só desvalorizando. E nós
sabemos que não é atrativo vir para Rondônia, e nós sabemos
que o quanto é difícil formar um filho para médico profissional.
E eu quero agradecer a Deus que ainda há homens e mulheres
que querem implantar, porque nós estamos comendo uma
desvalorização sem política agrícola nenhuma. Eu quero
agradecer a Deus que ainda tem pais e jovens querendo estudar,

se formarem em Medicina para poder ajudar de fato, porque
se não tiver o dom, se não tiver a vocação, se não tiver bom
coração não vai perseguir esta profissão mais, porque ela não
é rentável mais, ela não paga o preço da mensalidade da
faculdade. Eu quero agradecer a Deus muito por ainda
preservar pessoas, seres humanos desse porte. E queria dizer
a você que nós poderíamos agilizar com o Deputado Follador,
que eu sei que ele é ágil, a nossa Comissão juntamente com a
de V.Exª para que a gente, na terça-feira, já até votasse essas
modificações, fizesse, o que V.Exª mandar fazer nós vamos
fazer porque nós sabemos que V.Exª conhece do assunto, da
necessidade e sabe a melhor maneira de atender a população
e de incentivar o profissional a permanecer aqui em Rondônia.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Deputada Lúcia.

O Sr. Adelino Follador –  Permite-me um aparte, Deputado?

O SR. DR. NEIDSON – Com o aparte, Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Quero parabenizar o Deputado Dr.
Neidson por este assunto tão importante. Eu assisti na televisão
a reportagem das pessoas, os médicos residentes falando que
desde abril não recebem e o Secretário também dando a
resposta, e aí hoje eu fui designado como relator desse projeto,
já até falei para V.Exª que vamos sentar em conjunto. Eu,
inclusive, hoje cedo, peguei esse projeto e passei para a minha
assessoria jurídica e a assessoria jurídica já tinha me informado
que está todo confuso esse projeto, com muitos problemas. E
agora, quando V.Ex.ª sentou aqui, me passou vários relatos
sobre esse projeto, eu quero que vocês também façam uma
Comissão, e como eu sou relator, eu quero discutir com vocês
e nós só vamos trazer para a Comissão de Constituição e
Justiça com as emendas já sugeridas por vocês e com o apoio
do Dr. Neidson, que é hoje Deputado estadual, que faz um
grande trabalho para nós e queremos fazer um trabalho em
conjunto com a Comissão de Saúde, porque eu acho que nós
temos que perseguir melhoras e jamais regredir nos direitos
que já existem para os residentes médicos. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Deputado. Eu tenho aqui até
um parecer do Ministério Público de Rondônia que argumentou
a inconstitucionalidade do artigo 1º dessa Lei 329, no qual ele
disse também que ‘exigir a exclusividade dos residentes invadiu
a competência da União e violou o exercício da competência
suplementar concedido ao legislador estadual, nos termos do
artigo 22 da Constituição Federal’. Lá nessa reunião com os
residentes, me deparei lá, logo na entrada, vários cartazes:
‘estamos em greve’. E nessa reunião perguntei qual o motivo
da greve. Vocês sabem quanto é o salário de um médico
residente? Quanto é essa bolsa? São dois mil, novecentos e
setenta e seis reais. Com os descontos vai dar mais ou menos
dois mil e quinhentos reais para trabalhar 60 horas semanais,
trabalhar não 60, porque tem 10 a 20% que são de aulas
teóricas, não é?

Então, são dois mil novecentos e setenta e seis. É uma
mão de obra barata para o Estado e eles já me disseram que
já têm mais ou menos seis meses que muitos não recebem
esse vencimento, o pagamento dessa bolsa, vencimento não,
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seria o pagamento da bolsa, que é uma bolsa concedida a
vocês. E os R3 estão há mais de 30 meses sem receber o
auxílio moradia, que é de 446 reais. Então, eu já fiz o
requerimento pedindo explicações à Secretaria de Saúde sobre
essa situação e tive até informações já, Deputado Lazinho da
Fetagro, que esses médicos, teve um deles que entrou na
Justiça, ele ganhou na Justiça para receber os vencimentos
que ele não recebeu e esses vencimentos do trabalho dessa
bolsa vão ser parcelados em várias vezes o que ele já trabalhou
e que já tinha direito à bolsa. Então, eu acho que temos que
atuar e vamos atuar juntos, vamos fazer essa Comissão junto
com vocês. Nós podemos até nos reunir agora mesmo aqui ao
lado, alguns de vocês juntamente com o Deputado Adelino,
para podermos fazer essa Comissão e estudarmos a medida a
ser tomada nessa lei que está querendo ser mudada.

Hoje, na visita ao João Paulo II, nós vimos lá que tem
várias pessoas internadas. Muitas pessoas lá precisando de
cirurgias, precisando de cirurgias ortopédicas e esses
profissionais que estão ali na tribuna hoje, lá fora, lá na batalha
nos hospitais, esses médicos residentes são os que auxiliam
os especialistas já e que às vezes até realizam as cirurgias,
sendo orientados pelos seus tutores. Isso prejudica muito nosso
Estado, prejudica muito o atendimento à saúde. Nós temos
deficiências hoje em várias especialidades médicas e
principalmente na área de ginecologia, obstetrícia e ortopedia,
que é o grande calo deste nosso Estado. Então, nós temos a
oportunidade de dar uma melhor remuneração, uma melhor
condição de trabalho a esses profissionais e termos mais
residentes, mais especialistas no nosso Estado.

Então, fica aqui essa Nota de Repúdio e vamos trabalhar
para que possamos mudar essa Lei juntamente com vocês.
Obrigado. É o que eu tinha que falar, senhor Presidente.

(Às 17 horas e 11 minutos o senhor Edson Martins
passou a presidência ao senhor Aélcio da TV)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns, Deputado
Doutor Neidson. Essa preocupação com a questão da Saúde,
questão dos profissionais ligados à Saúde sempre foi uma
preocupação relevante do Deputado Doutor Neidson. Eu sei a
dificuldade, como é difícil você formar um filho nesta área de
Medicina, o quanto é, o custo é tão alto. Eu estava conversando
com a Deputada Lúcia Tereza há pouco da dificuldade que é
realizar o sonho, às vezes, do filho seu, para exercer essa
profissão tão nobre, talvez a principal profissão do ser humano,
que é mexer com vidas e salvar vidas. Então, eu parabenizo
todo o pessoal ligado à área de Medicina. Eu sei da dificuldade,
eu tenho uma filha que estuda, assim como o Deputado Doutor
Neidson, lá em Cochabamba, o Deputado Neidson fez o curso
dele lá em Cochabamba, a dificuldade que é manter. Hoje a
minha filha já está no 10º período e, se Deus quiser, em breve
vai estar no mercado, mas não é fácil, viu, não é fácil, exige
dedicação integral.

Eu lembro que nós fizemos uma homenagem lá na
Câmara Municipal, quando eu era Vereador ainda, aos
profissionais da Saúde, aos Médicos especialmente. E naquela
oportunidade dos discursos, todos falavam da importância
dessa profissão e desses profissionais que dedicam as suas
vidas. O profissional da Saúde é um estudante para toda a

vida. É a única profissão que vai estudar até o último dia que
estiver exercendo a profissão. Parabéns a vocês por esse
trabalho maravilhoso, que o de vocês está apenas começando,
mas tenho certeza que Deus vai abençoar e vocês vão tocar
essa vocação, ser médico, muitos falam tanto de dinheiro, de
recurso, do que vai ganhar, mas eu sei que é um sonho, e
vocês estão realizando sonhos. Eu tenho absoluta convicção
que o profissional da Saúde, médico, ele sonha por esse dia,
viu, Deputado Lazinho.

Agora, com a palavra, por 20 minutos, com direito a
apartes, o nobre Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, nobre Presidente
em exercício Deputado Aélcio da TV. Quero cumprimentar a
todos os nobres Deputados, cumprimentar a todos os
colaboradores desta Casa, ao público presente, em especial
hoje aos nossos Residentes que se fazem presentes aqui no
meio de nós. Obrigado pelas presenças. E saibam vocês que
abaixo de Deus nós dependemos de vocês. E precisa que o
Estado brasileiro, não só o Estado de Rondônia, possa cada
vez mais valorizar aqueles que podem salvar vidas. Abaixo,
como eu disse, abaixo de Deus, quem pode salvar vidas são os
médicos. E é muito bom quando a gente vê que neste Corpo
Médico que está presente aqui tem jovens, ou seja, o Estado
de Rondônia está bem servido por muitos anos com esses
profissionais aqui presentes. Obrigado pelas presenças e contem
conosco aqui, sempre encabeçados pelo nosso nobre Deputado
Doutor Neidson. Acabou de passar uma receita para mim agora,
eu vou ter que tomar. Nós aqui temos o privilégio que a
população de Rondônia, infelizmente, não pode ter, que todo
mundo, não com a mesma facilidade de chegar e sentar do
ladinho dele e falar: ‘passa um remédio para isso’ e ele, “toma
isso”. E a gente toma. Se morrer depois, aí é outra coisa.
Dependendo, não podemos deixar ele com raiva de nós. Tem
que estar sempre amigo dele, porque senão...

Senhor Presidente, eu quero, em primeiro lugar, eu não
sei se é Nota de Repúdio, a semana passada eu não pude
estar nesta Casa, estava em Brasília e não participei das duas
Sessões que nós tivemos nesta Casa na semana passada. E,
justamente no último dia 11, um fato ocorrido lá em Jaru, na
nossa cidade, no município de Jaru, que nos deixou muito
preocupados, que foi o atentado ao nosso Juiz Doutor Flávio
Henrique, e o Promotor de Justiça, Doutor Roosevelt. Nós ainda
esperamos que a Justiça possa descobrir de onde veio esse
atentado. Chegaram de madrugada, atirando na casa, tanto
do nosso Juiz, o Doutor Flávio, quanto do Doutor Roosevelt. E a
gente sabe que se um Juiz, que tem toda a autoridade, se um
Promotor é ameaçado dessa forma, o que dirá da nossa
população de uma forma em geral.

Não sei se é Nota de Repúdio o que a gente coloca,
porque bandido não adianta você fazer Nota de Repúdio,
infelizmente. O Estado tem que tomar uma atitude bastante
drástica, e nós esperamos que imediatamente as investigações
possam chegar aos culpados, prender e punir, Deputado Dr.
Neidson, rigorosamente, para que os nossos magistrados
possam trabalhar com dignidade em nosso Estado, assim como
aconteceu já outra vez. Aliás, nos últimos sessenta dias, os
atentados às nossas autoridades foram frequentes, já é a
terceira tentativa ou atentado contra essa categoria que deve
pregar a justiça no nosso Estado.
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Então, eu quero deixar aqui o nosso lamento, a nossa
preocupação, nosso repúdio, chamem como quiser, mas que a
Justiça possa imediatamente fazer valer e colocar na cadeia
quem fez esse ato.

O SR. Cleiton Roque – Deputado, me permite um aparte?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Pois não, nobre Deputado.

O Sr. Cleiton Roque – Deputado Lazinho, eu quero saudá-lo,
repudiando juntamente com Vossa Excelência esse tipo de ação.
Em torno de 90 dias, ocorreu, lá em Pimenta Bueno, um atentado
desses contra a casa do Promotor de Justiça daquela Comarca
e devemos repudiar, Deputado Lazinho, todo e qualquer tipo de
ação que incite a violência. Eu entendo que o modelo
democrático que nós vivemos hoje não permite mais esse tipo
de coisa. Esses dias mesmo eu vi, no parachoque de um carro,
uma frase que diz assim: “Osama Bin Laden, não é só as duas
torres, tem outras”, e eram as torres do Congresso Nacional,
enfim, então,  devemos repudiar também toda e qualquer prática
que incite à violência, me junto a Vossa Excelência. Obrigado,
Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, nobre Deputado. A
violência nunca trouxe nada. Eu acho que até as autoridades
ou a pessoa que tem um cargo representativo neste país tem
que tomar muito cuidado em tomar os espaços e a palavra e
falar frases que possam incitar a violência neste país. É
repudiado, chega, a ditadura acabou. Nós vivemos numa
democracia, prezamos pela democracia e queremos cada vez
mais que ela se fortaleça, porque a democracia é ainda o melhor
modelo de governo que a gente possa participar.

Outro ponto que eu gostaria de frisar é com relação à
efetivação tanto do regional da Polícia Civil em Jaru, e hoje eu
estive muito rapidamente com o nosso Secretário de Estado
pedindo a ele o reforço para a efetivação da Delegacia Regional
lá no nosso município, lá no município de Jaru, que vai se tornar
aquela região toda de Jaru, Jorge Teixeira, Tarilândia, os Distritos
ali em volta, Anari, Theobroma, enfim, para toda aquela região.
Nós, a semana passada, mais uma vez, oito horas ficamos,
infelizmente uma família ficou aguardando chegar a perícia para
poder atender um jovem que veio a falecer afogado no rio
Jaru. Hoje, em conversa com o nosso Secretário, ele garantiu
que até o dia 15 vai estar conosco fazendo uma reunião em
Jaru, já para poder efetivar. E efetivar também, além da Polícia,
a transformação da nossa Companhia em Batalhão.

A Sra. Lúcia Tereza – Um aparte, Deputado?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não, Deputada. Eu queria
pedir ao nosso Governador para efetivar, já que a Deputada
também pediu um aparte, já contribuir também, Deputada, na
consolidação de transformação da nossa Companhia da Polícia
Militar para Batalhão. Já foi aprovado, já foi delegado, ou seja,
para ajudar no fortalecimento daquela regional lá, com relação
ao policiamento, à segurança daquele regional nossa ali, que é
muito carente. Pois não, Deputada.

A SRA. LÚCIA TEREZA – Nós estamos assim, quando eu digo
para o senhor que a gente fica até por antipática aqui nesta

Casa, perante até, às vezes, os colegas, de tão repetitiva que
você fica. Quando eu falo para Vossa Excelência que só sente
quem passa as coisas, veja bem, um filho, você ficar esperando
a noite toda por falta disso tudo que Vossa Excelência já
discursou, ali no chão, coberto com um lençol, aguardando,
isso tudo. Quando você fica na barranca do rio esperando o
Corpo de Bombeiros chegar e seu filho lá no fundo do rio,
então, tudo é, tem que passar as coisas, vivenciar para poder
sentir e falar.

Eu quero aqui parabenizar que isso tudo que Vossa
Excelência está falando tenho certeza que todos os municípios
estão passando, passam. Alguns já estão se recuperando, já
estão sendo lotados. |O que eu tenho persistido e pedido ao
Governador que contrate imediatamente, eram 200, agora são
400, mas que se contrate. Nós estamos pleiteando coisas para
o povo, ajudando o Governador a administrar. Aqui a gente
não está retaliando o Governo. Nós estamos pedindo, pleiteando
as prioridades, as coisas básicas para se ter no município,
porque tem município que não tem as coisas básicas para ser
implantadas no município. Gostaria de parabenizá-lo porque é
mais uma voz para somar com a gente em defesa das pessoas
que necessitam tanto desse serviço.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputada, eu tenho certeza
que depois de muita luta, Deputado Só Na Bença, e aí eu como
Deputado ainda nem tinha tomado posse, numa reunião com
o Governador Confúcio, ele me garantiu que iria transformar
tanto a Polícia Civil, que era um espaço comum, em uma
regional, como também a Companhia de Jaru em Batalhão da
Polícia Militar. E isso já foi aprovado por esta Casa, ele já
encaminhou, então os passos foram dados. A nossa cobrança
é efetivação agora, porque não dá mais para a gente ouvir da
população o sofrimento que está com relação a essa questão,
principalmente dos peritos. A gente sabe da dificuldade que
tem e é importante que isso seja, o mais rápido possível,
efetivado. E eu quero pedir aqui para que o nosso Comandante
da Polícia Militar possa transformar e fazer uma homenagem
àquela Companhia lá de Jaru, fazer uma homenagem a toda a
região de Jaru e transformar em Batalhão, efetivar em Batalhão,
no dia 26 de novembro, que é o Dia da Polícia Militar. Não é
isso, Comandante, comandante Jesuíno Boabaid? Ele é o nosso
comandante aqui, não? Para que no dia 26 possa ser efetivado.
Com relação à estrutura, isso vai se fazendo posteriormente.
O que precisa é estar legalmente constituído para ir
trabalhando. Então, eu quero pedir encarecidamente ao
Comandante Geral da Polícia Militar para que possa contribuir
com o nosso município, com a Polícia Militar, com todos aqueles
policiais que estão lá, orgulhosamente, honrosamente
trabalhando para a defesa daquele povo.

O Sr. Só Na Bença – Um aparte, Deputado Lazinho?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Cedo o aparte, Deputado Só
Na Bença.

O Sr. Só Na Bença – Deputado Lazinho, eu quero apenas
parabenizá-lo pela sua fala tão importante, de muito incentivo.
A Deputada Lúcia falou uma palavra importante ali. Nós aqui
estamos na Assembleia Legislativa, neste Parlamento, nós
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estamos aqui para ajudar o Governo. Isso é muito importante.
Nós que estamos andando nestas cidades, no Estado de
Rondônia, nós vemos, as pessoas cobram de nós. Então, eu
quero parabenizá-lo por essa palavra tão importante de incentivo
e que nós possamos, nesta união, firmes todos nós, ouvir a
necessidade do Estado e fazer nossas indicações e também
mostrando que realmente o Estado é capaz de resolver a
situação do nosso Estado. E aproveitando a oportunidade, eu
quero aqui agradecer a presença do Prefeito de São Felipe
d’Oeste, o José Luiz, juntamente com seus Secretários, seu
pessoal lá de São Felipe. Muito obrigado pelas presenças.

Quero também agradecer a presença do Júlio Bertoletti,
filho da ex-prefeita de Primavera de Rondônia. Muito obrigado
pela sua presença. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado.
Continuando, então, eu quero reforçar o pedido para que a
gente possa, hoje está sendo construída lá no município a
Delegacia Geral que vai unificar as ações de segurança. É uma
obra do Governo do Estado, um prédio excelente, uma estrutura
excelente, Deputado Jesuíno, que com certeza vai dar condições
de ter a Delegacia e ter o regional de atendimento à nossa
população. Então, eu quero pedir e reforçar o pedido para que
o Comandante possa, no dia 26 de novembro, que é o Dia da
Polícia Militar, efetivar, então, transformar então, definitivamente
ou efetivamente, a nossa Companhia de Jaru em Batalhão para
que a nossa população possa ter mais atendimento. Volto a
repetir, a estruturação disso vai se trabalhando posteriormente.

Cumprimentar e parabenizar o Major Iago, que é o nosso
Comandante Geral lá em Jaru. Uma pessoa que não é só
Comandante da Polícia Militar, mas que, em diversos outros
espaços, ele atua para o bem comum da nossa comunidade
daquela cidade e todo aquele povo daquela região. Também
outro problema que lá no nosso escritório em Jaru, recebemos
essa semana, recebemos dois amigos que são proprietários
de lotéricas. E ele veio nos trazer um problema de uma Lei que
foi aprovada agora em 2013 e começa a ser efetivada este
ano, que é a concessão pública, e aí a lei está correta, a ação
está correta, tem que ser, na minha visão, por licitação, porém
o que eu acho que o Estado, Deputado Ribamar, o Estado, a
Caixa Econômica, o Governo Federal tem que respeitar são
aquelas lotéricas, aquelas empresas que se instalaram quando
a lei ainda não existia. A lei não pode retroceder. É impossível
você imaginar que uma pessoa que fez um investimento há
dez anos, de duzentos, duzentos cinquenta mil reais, agora vai
ter que correr o risco de perder toda sua estrutura, todo seu
patrimônio, porque houve uma lei aprovada em 2013, ele vai
ter que participar normalmente da licitação, eu acho que tem
que ter licitação. Agora, o que precisa é dar condição para
aquelas empresas que já existiam antes da lei continuarem
fazendo o seu trabalho, pelo menos por mais um período aí de
dez, quinze, vinte anos, que é o prazo de estruturação de uma
empresa dessas.

Então, eu quero aqui pedir para que a nossa Caixa
Econômica, para que o Governo Federal possa, o mais rápido
possível, dar uma realinhada, uma estudada nessa lei e possa
tratar aquelas empresas já existentes dentro do princípio da
legalidade, não tirando, não retrocedendo direitos que, ou
tirando direitos já conquistados.

Por último, é muito importante a gente questionar, e a
Assembleia tem essa obrigação de apontar os problemas dentro
do Governo e fazer com que o Governo possa, cada vez mais,
estar trabalhando, estar melhorando o nosso Estado. Eu quero
agradecer e parabenizar o Coronel Caetano, eu lembro que na
primeira reunião que nós fizemos nesta Casa, nós tínhamos
alguns Deputados que tinham a preocupação com relação às
condições do Coronel Caetano poder tocar aquele DER. Agora
eu quero frisar que o Coronel Caetano, hoje, enfrenta, contra
tudo e contra todos, e faz, Deputado Ribamar, um trabalho
muito sério dentro do DER. Ele tem corrigido e está corrigindo
problemas do passado dentro daquele órgão, dentro do
Governo, que pode ter certeza, vai demorar anos para terminar
as correções que precisam ser feitas. Ele não tem dinheiro
para poder trabalhar, o maquinário que ele recebeu, na sua
grande maioria, está totalmente deteriorado, sucateado, e ele
vem, em parceria com os municípios, com os Deputados,
fazendo o impossível para poder tocar o DER e fazer do DER
aquele órgão que o Estado necessita e precisa.

Então, eu quero aqui parabenizar, assim como já foi dito,
o município de Jaru tem muito que agradecer a parceria
realizada, o Deputado Adelino estava lá no dia em que nós
fizemos o lançamento, e a Prefeitura fez a parte dela, a Prefeita
Sônia fez a parte dela, o DER cumpriu a parte dele. E eu posso
dizer que essa parceria, esse é um espaço, hoje, no Governo,
que nós temos que cada vez mais fortalecer, porque em todas
as suas ações tem-se pautado pela correção, pela honestidade
e pelo trabalho sério. E o Coronel Caetano é essa pessoa que
vem representar dentro do Governo, com todas as dificuldades
que nós temos, e que ele está passando, ele vem fortalecendo
esse órgão, corrigindo os erros cometidos no passado, e eu
tenho certeza que qualquer problema que tiver, levando a ele,
vai corrigir, ele vai sanar para poder fazer com que o DER
cumpra o mínimo necessário.

O Sr. Cleiton Roque – Conceda-me um aparte, Deputado
Lazinho?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não.

O Sr. Cleiton Roque – Eu quero enaltecer Vossa Excelência,
no exercício do seu mandato, por aquela conquista ali para a
cidade de Jaru. Vossa Excelência teve participação decisiva para
que acontecesse e Jaru fosse uma das principais cidades
beneficiadas com essa parceria entre Governo e Município. E
dizer, Deputado Lazinho, que isso tem ocorrido em muitos
municípios do Estado de Rondônia. Estivemos em Alvorada, no
sábado, foi lá lançado um pacote de obras também, uma ação
principalmente do Deputado Laerte Gomes e o Deputado
Luizinho Goebel, quero parabenizar os dois Parlamentares.
Presidente Médici também, da Prefeita Lurdinha, uma ação
muito forte por parte do Governo do Estado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Também nossa.

O Sr. Cleiton Roque - Na sexta-feira, na quarta-feira estivemos
em Parecis, o Governo lançando uma frente de trabalho para
ajudar a população daqueles municípios lá. Sexta-feira agora
vai ser assinado convênio em Pimenta Bueno, um investimento
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de mais de três milhões de recapeamento e mais 50 km de
asfalto no município lá. Podemos citar Buritis, podemos citar
Cacaulândia, Urupá, como o Deputado Edson já falou, o
Deputado Ezequiel Júnior com ações também voltadas. Na Capital
Porto Velho, parceria entre o Prefeito e o Governo do Estado.
Então, enfim, parabenizar exatamente o Coronel Caetano pelo
grande trabalho que vem fazendo à frente do DER, o Governador
Confúcio Moura, mais Vossa Excelência que intermediou,
principalmente as ações para aquele seu município de Jaru, a
população de Jaru tem muito a agradecer a Vossa Excelência.
Obrigado, Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado Cleiton
Roque. Eu tenho tomado a liberdade de trazer os Prefeitos do
meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e negociar
diretamente com as Secretarias. O DER foi a primeira que nós
fizemos. Aqueles Prefeitos que encamparam e resolveram tocar
a parceria, o município foi beneficiado; aqueles Prefeitos que
não tiveram essa capacidade, infelizmente vão ter que sofrer.

E, por último, para encerrar, Senhor Presidente, eu não
poderia deixar de aqui, mesmo dizendo, mesmo sabendo das
dificuldades que o Estado passa com relação à Saúde, dizer e
enaltecer, que como disse o Deputado, me parece que o
Deputado Edson, nós tivemos mudanças positivas na área da
Saúde. Domingo passado, um acidente lá em Jaru, um rapaz
de 20 anos quebrou o joelho, fratura exposta, e quando foi
ontem de manhã ele foi atendido, operado, ou seja, as
emergências têm sido trabalhadas, têm sido atendidas no nosso
Estado. Ninguém pode negar que o Hospital Cosme e Damião
veio trazer essa melhoria na questão do atendimento, o Hospital
de Base, ou seja, tem tentado. Agora, eu só digo uma coisa,
tanto em nível nacional, quanto no Estado, se nós não
conseguirmos regionalizar, descentralizar, Deputado Adelino, a
Saúde, nós não vamos conseguir nunca ter uma saúde pelo
menos próxima daquilo que a população precisa. Eu não acredito
que tudo tem que vir para Porto Velho, eu não acredito em
tudo aqui em Porto Velho. E aí tem aqueles municípios que o
Prefeito ou a administração faz questão de... Chegam lá,
atendeu, bota na ambulância e traz para cá, bota na ambulância
e traz para Porto Velho. Então, não vai dar conta. A gente
precisa, cada vez mais, regionalizar, descentralizar a Saúde.

Quero agradecer a oportunidade, Senhor Presidente.
Muito obrigado pela honra de estar sendo presidido por Vossa
Excelência. Dizer que nós temos que, cada vez mais, lutar pela
democracia no nosso país, porque a democracia que fortalece,
que nos dá oportunidade de estar aqui hoje e não é todo país
que tem esta oportunidade. Obrigado, Senhor Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – É verdade, Deputado
Lazinho. Nós que somos um pouquinho mais, com uma idade
um pouquinho mais avançada, tivemos oportunidade de viver
numa época que não existia democracia. Eu, quando houve a
abertura democrática, no início dos anos 80, eu já tinha os
meus vinte e poucos anos. Então, eu tive oportunidade de
presenciar e de ver o quanto é difícil a democracia não
prevalecer, a democracia, o desejo da população não ser
obedecida. Democracia nada mais é do que obedecer ao desejo
da maioria, isso é uma questão democrática. Quando a maioria
se une em prol de algo, essa maioria democraticamente acaba
obtendo os seus anseios, porque isso faz parte da democracia.

Queria pedir o meu amigo aqui, o Deputado Ezequiel
Júnior, para que assuma a Presidência.

(Às 17 horas e 39 minutos o Senhor Aélcio da TV passa
a Presidência ao Senhor Ezequiel Júnior)

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Encerrado o Grande
Expediente, passamos às Comunicações de Liderança.

Com a palavra na tribuna, por vinte minutos, com
apartes, o ilustre Deputado, grande líder do Partido
Progressista, o Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV – Boa tarde a todos, quero cumprimentar
aqui a nossa Mesa, em nome do Presidente Ezequiel Júnior;
cumprimentar os colegas Deputados, em nome do Deputado
Ribamar Araújo; cumprimentar a imprensa, os servidores,
cumprimentar todos que estão na galeria nos acompanhando
nesta tarde.

Eu vou ser objetivo e rápido. Primeiro, não poderia deixar
passar despercebido, já que nesse final de semana nós tivemos
manifestações no Brasil por todo canto e Porto Velho também
houve manifestação. São números expressivos, a Folha diz
que quase noventas mil pessoas foram às ruas protestar. O
que é bacana é que são protestos pacíficos, sem nenhum
incidente no Brasil inteiro, isso é democracia. Quando a gente
vê a democracia sendo ameaçada por baderna, quebra-quebra,
aí nos entristece muito porque isso aí parece muito revolução,
parece muito terrorismo. E a democracia no Brasil está madura
e as manifestações demonstram isso, principalmente essas
que tem acontecido, essas três últimas manifestações. Por
quê? O povo está insatisfeito e está protestando e os institutos
de pesquisas dizem que são quase 80% da população
protestando e isso tem um significado que deve ficar muito
atento, principalmente quem está no poder. Nós temos que
parabenizar a independência que pela primeira vez existe nos
Poderes, principalmente Câmara de Deputados, e hoje ela não
é submissa ao Governo, como foi no passado, eu não quero
falar aqui de partido ‘a’, ‘b’ ou ‘c’, mas que sempre houve uma
submissão e neste momento não está havendo essa
submissão. Coisas que estavam engavetadas há vinte anos,
saindo da gaveta, redução da maioridade penal. Hoje deve
ser votado o projeto do FGTS do trabalhador, sendo corrigido
ao percentual da poupança, que é o mínimo que o trabalhador
espera, já que aquele recurso é exclusivamente do trabalhador.
Enfim, são ações da Câmara dos Deputados que refletem o
anseio da população, a população anseia por isso. A maioria
desejava a redução da maioridade penal, os trabalhadores
desejam que o seu Fundo de Garantia, que fica depositado lá
na poupança, corrija pelo menos pelo percentual da poupança.
Enfim, são coisas importantes para a sociedade que talvez,
por esse momento, não seja importante para o Governo, mas
sabemos que para o Governo cobrar alguma coisa, primeiro
tem que cortar na pele. Nós temos visto que o Governo Federal
está cortando muito, mas não corta na sua própria pele, não
corta Ministério, não reduz o volume de comissionados hoje
espalhados pelo Brasil. Então, querem que a população pague
a conta e aí a população está revoltada com isso e faz as suas
manifestações. Por isso, eu quero fazer esse comentário aqui
e dizer da maturidade da democracia brasileira. Nós vimos no
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passado, já nessa democracia recente, um Presidente ser
cassado por causa de um Fiat Elba, e hoje qualquer coisa é
golpe, mas naquela época não era golpe. Então, diz que assim,
‘pau que bate em Chico nem sempre pode bater em Francisco.’
Mas é bom a gente lembrar que a democracia vai prevalecer
sempre. Eu me inscrevi neste momento para estar aqui na
tribuna, primeiro porque ouvi alguns Parlamentares falando
aqui hoje sobre a atuação do DER. E eu, há poucos dias, tivemos
uma reunião aqui com o Coronel Caetano, e eu tive a
oportunidade de falar com ele, isso frente a frente, não estou
falando pelas costas, quando o Coronel Caetano foi indicado
eu fui um dos que fiz cara feia, fui um dos que falei, ‘esse
camarada é ditador, esse camarada ele... Então, eu tive, porque
o grande problema é essa primeira impressão, eu tive um
contato com o Coronel Caetano e me deixou um pouco de
resistência quando ele foi indicado, eu fui dos que virei um
pouco a cara e torci um pouco o rosto. Mas hoje posso dizer
que no Governo Confúcio Moura o Coronel Caetano talvez seja
a maior e mais grata surpresa do seu Secretariado, das pessoas
de linha de frente, porque ele tem feito um trabalho brilhante,
apesar das dificuldades do órgão. Nós sabemos que o órgão
está sucateado, o órgão está passando por dificuldades, mas
mesmo assim, com o seu estilo arrojado, ele está dando a
volta por cima e fazendo um grande trabalho em vários
municípios. E eu quero fazer um comentário aqui sobre o
trabalho que o DER, o Governo do Estado vem fazendo em
Porto Velho. Eu até mostrei no meu programa hoje, que gravei
na última sexta-feira, visitei o Bairro Socialista e que
infelizmente a Prefeitura não drenou, mas o DER asfaltou tanto
a Mané Garrincha todinha, do Jardim Santana até a Rua União,
na Mané Garrincha, como várias ruas do Socialista, entre a
Alexandre Guimarães e a Princesa Isabel. Quero deixar bem
claro, foi o DER que fez o serviço, e graças a Deus o Governo
está colocando isso na televisão, dizendo que realmente é o
DER que está fazendo. O DER está concluindo as obras lá da
Estrada 13 de Setembro, ali na Estrada do Japonês, também
mostrei no programa. E eu fiz questão, ali no Socialista, como
todos sabem que eu, através do meu programa, mostro na
época das chuvas, faço os rallys ali pela cidade de Porto Velho,
e eu tinha imagem de todas as ruas asfaltadas ali no Socialista.
E fiz questão de, inclusive, no programa, colocar que através
de uma indicação minha e do Deputado Léo Moraes, nós
indicamos ao Governo do Estado, fizemos uma reunião logo
nos primeiros dias de mandato, pedindo à Coordenadoria
Metropolitana do DER para atender as demandas de Porto Velho.
E o Governador fez o compromisso conosco, comigo e com o
Deputado Léo, que essa Coordenadoria seria colocada em Porto
Velho e que 150 quilômetros de asfalto seriam colocados em
Porto Velho, e esse serviço está sendo feito, graças ao trabalho
do DER.

Então, o DER está asfaltando várias ruas, serão 150
quilômetros de asfalto em Porto Velho, 27 quilômetros de
recapeamento, 18 deles já foram feitos. Então, Porto Velho vai
ser contemplado com quase 180 quilômetros de asfalto do
Governo do Estado, através do DER, em vários bairros de Porto
Velho. Eu estou fazendo questão, como eu tinha a filmagem de
todos eles na época da chuva, eu estou fazendo questão, como
fiz hoje, de mostrar o antes e o depois. Mostrei todas as ruas
que estavam interditadas, a maioria delas, os moradores ilhados

dentro de casa, sem acesso para suas próprias casas, e nós
mostramos hoje as ruas asfaltadas com o serviço que está
sendo feito.

Quero parabenizar o DER, agradecer ao Governo do
Estado por estar ajudando Porto Velho. Porto Velho que foi
considerada pela Revista Exame, com uma pesquisa, como a
pior Capital do Brasil dentre as 27, aos poucos começa a surgir
uma luz no fim do túnel. Entre as 100 cidades maiores, Porto
Velho foi considerada a 97ª pior. Então, foi a 4ª pior, ela ficou
em 97º lugar, número 97 com as 100 maiores cidades do Brasil.
Então, é uma situação de calamidade desesperadora, mas
parece que começa a aparecer uma luz, Deputado Lazinho, lá
no fim do túnel. Esperamos que esse serviço continue, que o
DER continue. Vai começar a asfaltar agora toda região ali do
Eldorado, o DER vai asfaltar aquela região todinha ali perto do
João Bento da Costa, já começa nos próximos dias. Vários
bairros estão sendo atendidos pelo DER e eu espero que
realmente a cidade de Porto Velho mude a sua cara, porque
nós não podemos continuar com Porto Velho com essa cara de
favela que foi dado nos últimos anos. Porto Velho foi colocado
uma cara de favela, tanto é que quando nós colocamos que
Porto Velho foi classificada pela Revista Exame, em pesquisa
nacional, como a 4ª pior cidade do Brasil, ela fica à frente
exatamente de três grandes favelas. Ela fica à frente de
Ananindeua, que é uma grande favela de Belém, na periferia
de Belém; de Belfort Roxo e Duque de Caxias, que são duas
favelas da Baixada Fluminense. Então, somente essas três
cidades são consideradas piores do que Porto Velho, entre as
100 maiores, entre as 27 Capitais somos considerada a pior.

O Sr. Edson Martins – Conceda-me um aparte, Deputado
Aélcio?

O SR. AÉLCIO DA TV – Pois não, Deputado Edson Martins.

O Sr. Edson Martins – Deputado Aélcio, quero parabenizar
V.Exª, que é um Deputado que tem tido uma atuação brilhante
nesta Casa. Eu não o conhecia, eu conheci o Deputado Aélcio
praticamente nesta legislatura. Mas V.Exª tem realmente um
trabalho brilhante, um líder e que me honra muito, além de
ser da minha cidade, lá de Nova Venécia, um pequeno município
no interior do Estado do Espírito Santo. E esse reconhecimento
ao trabalho do DER, acho que vem de todos os quatro cantos
do nosso Estado. O DER tem feito uma grande parceria com os
Prefeitos, através das Residências, nas regiões, e essa parceria
tem sido muito importante. Porto velho, eu andei bastante nessa
última campanha, principalmente nos bairros em Porto Velho,
e a gente vê realmente uma situação difícil. E ficam os
Vereadores da Capital, os próprios Deputados, nós que somos
Legislativo, a cobrança é muito grande. Aliás, a população, ela
cobra, e às vezes ela não sabe nem separar as competências,
o que é Poder Executivo, o que é Poder Legislativo, o que é o
Governo do Estado, o que é Prefeito Municipal. Na verdade, a
população quer resultados e há muitos anos não tinha essa
parceria do Prefeito do Município com o Governo do Estado,
essa parceria não existia antes. A gente via antes era discurso,
briga e tal, tanto da parte de Governo e do Prefeito e hoje é
essa harmonia. O Governo do Estado até criou uma Patrulha
Metropolitana para fazer essa parceria com o município. Então,



31 DE AGOSTO DE  2015Nº 142 2744Pág.9ª 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

neste momento de dificuldade, de crise que o país vem
atravessando e nós podemos vislumbrar uma melhoria, uma
grande melhoria na nossa Capital, pela parceria do DER, pela
parceria do Governo do Estado. E parabéns a Vossa Excelência
que tem realmente ajudado a divulgar. Eu acho que a política é
assim, nós temos que ter a oposição, a situação, temos que
criticar, temos que cobrar, mas também temos que ter esse
reconhecimento que Vossa Excelência tem tido por parte do
DER, pela parceria, e o Governo do Estado realmente tem sido
um grande parceiro dos municípios, não só aqui na Capital,
mas em todo o Estado de Rondônia. Esse trabalho é nítido do
Governo do Estado, essa parceria, descentralização dos recursos
para a Educação, autonomia das Secretarias, do DER e outras
provavelmente teve que deixar esse reconhecimento.

Parabéns aí pelo seu discurso. Muito obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV – Obrigado, Deputado Edson Martins.

O Sr. Ezequiel Júnior (Presidente) – Permita-me um aparte,
Deputado Aélcio?

O SR. AÉLCIO DA TV – Pois não, Deputado Ezequiel.

O Sr. Ezequiel Júnior (Presidente) – Deputado Aélcio, eu
quero parabenizá-lo pela sua postura, pela forma que vem
conduzindo o seu mandato, pela sua imparcialidade,
principalmente seu senso de justiça, cobrando, fiscalizando.
Mas agora, quando vê realmente uma boa ação aqui na Capital,
que tanto precisa, o senhor está enaltecendo esse trabalho do
DER aqui. Hoje mesmo eu parabenizava a equipe do DER na
pessoa do Coronel Caetano, Diretor Geral, e toda a sua equipe,
finalmente ele está conseguindo colocar uma equipe de confiança
dele. Está fazendo as mudanças tão necessárias e sonhadas
pelo povo de Rondônia. No DER, eu acredito que ainda leva
alguns meses até a equipe realmente estar redonda, do jeito
que o Coronel Caetano quer. Eu também via com desconfiança
a sua nomeação no início, eu até cheguei a falar aqui nesta
Casa, ‘mais um Coronel no Governo. O que é que o nosso
Governador Confúcio Moura quer com tanto Coronel? Mais um
no Governo’. E ele nos surpreendeu. Dias atrás, esteve aqui e
demonstrou a sua boa intenção em conduzir o órgão com
seriedade, pegou um grande abacaxi, essa é que é a grande
realidade, um parque de máquinas com boa parte do maquinário
sucateado. Sem falar na crise financeira e muitos problemas
oriundos de outra administração. Então, o Coronel Caetano e
toda a sua equipe estão de parabéns. Machadinho d’Oeste tem
testemunhado esse avanço também, o município de Cujubim
também. Parabéns ao Governador pela gestão municipalista
do DER, não tem deixado na mão os Prefeitos, os municípios.
Essas ruas da Capital, Deputado Aélcio, que o senhor está
falando, não é obrigação do Governo do Estado fazer, é
responsabilidade da Prefeitura, e a Prefeitura tem aqui um
orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, mas o Governo
do Estado está fazendo, está socorrendo o município, porque o
cidadão que mora em Porto Velho é um rondoniense, paga
impostos e o Governo tem visto isso. Parabéns.

O SR. AÉLCIO DA TV – Obrigado, Deputado Ezequiel Júnior.
Então, só para completar, eu quero mais uma vez dizer que a
esperança é a última que morre, não é, Deputado Léo?  Eu

lembro que, e o Deputado Léo conhece essa frase que eu
dizia muito na Câmara Municipal, ‘não há nada tão ruim que
não possa piorar’. E felizmente, Deputado Léo, a gente começa
a ter uma luzinha lá. Porque se dependesse do município acho
que as próximas chuvas, os próximos períodos de inverno,
nós iríamos novamente estar na mesma situação.

O Sr. Léo Moraes – Permita-me um aparte, Deputado Aélcio?

O SR. AÉLCIO DA TV – Pois não, Deputado Léo Moraes.

O Sr. Léo Moraes – Só para endossar, Deputado Aélcio, que
o senhor que conhece tão bem quanto a gente a realidade de
Porto Velho, assim como o Deputado Ribamar, o Deputado
Jesuíno, Deputado Hermínio, nós que temos domicílio eleitoral,
residência fixa em Porto Velho, nós devemos, sim, agradecer
e cumprimentar e nessa seara elogiar o Governo do Estado de
Rondônia por estar dando total suporte na questão do
recapeamento, na questão do asfalto, na questão do Hospital
de Urgência e Emergência, nas residências dos prédios
habitacionais, no Centro de Fisioterapia e Reabilitação que
fica também no Bairro Mariana. As questões, ainda que
pontuais, quem faz é o Governo do Estado de Rondônia. Não
por acaso, quando eu encontrei o Governador Confúcio Moura,
eu o chamei de Prefeito. Foi uma brincadeira, mas que faz
total sentido dentro do nosso contexto e dentro da nossa
realidade de Porto Velho, haja vista que nós temos uma
administração municipal inoperante, uma administração
municipal que trabalha de costas para o interesse do povo e
não à toa, nós temos aí culminando uma série de escândalos
que diariamente pipocam na nossa imprensa. Então, lógico,
agradecer, e que o Dr. Confúcio Moura faça cada vez mais, e
mais e mais, porque esta é a Capital do Estado de Rondônia e
é a terra de todos os Deputados Estaduais, sem sombra de
dúvidas. Obrigado e parabéns, Deputado.

O SR. AÉLCIO DA TV – Obrigado, Deputado Léo Moraes. Eu
quero só concluir e dizer que nós vamos continuar, continuar
na esperança de que dias melhores possam vir e que a nossa
Capital volte a sonhar, nossa Capital de cem anos, nossa Capital
de sem tanta coisa, não é? Com a esperança agora, com o
Teatro, vai ser inaugurado essa semana, o nosso restaurante
popular da zona Leste, enfim, as coisas começam a acontecer.
Mas tudo o que a gente vê uma luzinha no fundo, vem através
do Governo do Estado.

Tenho dito e muito obrigado, Presidente.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Aí a palavra então
do nobre Deputado Aélcio da TV.

Ainda nas Comunicações de Lideranças, por vinte
minutos, com apartes, o ilustre Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes, o pessoal da imprensa, o pessoal
aqui presente. Hoje quero vir a esta Tribuna, no Grande
Expediente, para falar sobre um assunto que nós falamos no
ano passado. Tinha um compromisso da Secretaria de
Educação, do Governo do Estado, em colocar no orçamento
no final do ano e acabou não colocando e nós estamos agora
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já com a nova Secretária de Educação, Professora Fátima,
fazendo um apelo ao Governo do Estado, com um investimento
no PROERD. O PROERD é um programa que no final do ano
retrasado, que com o apoio do Deputado Hermínio, que era o
Presidente nesta Casa, nós conseguimos quatrocentos e
cinquenta mil reais e conseguimos comprar, fazer o PROERD
em várias escolas do interior e de Porto Velho e em algumas
faltou o material para concluir. Mas eu volto a defender a
necessidade de a gente se preocupar com um programa tão
importante, Programa Educacional de Resistência à Droga e à
Violência no Estado de Rondônia. Alguns municípios estão
fazendo e o Governo do Estado deveria fazer em todas as
escolas estaduais. E nós temos que combater e prevenir o mal
que eu considero dois cânceres no Brasil, em Rondônia e nos
nossos municípios, é a droga e a corrupção. A droga porque
corrói as famílias, destrói as famílias, destrói a sociedade. E a
corrupção porque corrói a saúde, educação, a segurança
pública, estradas, toda a estrutura governamental.

Então, eu faço um apelo, já documentei uma indicação
à Secretária de Educação para que faça agora um planejamento
para o orçamento, estou mandando também ao Governo do
Estado, para que não desvalorize um programa tão importante
para combate às drogas. Nós precisamos colocar os policiais
militares dentro das salas de aula, junto com os alunos para
acompanhar aquilo que acontece. Nós recebemos, na semana
passada, uma denúncia de várias escolas, onde os traficantes
circulavam nas escolas, inclusive ficavam na saída das escolas
abordando os alunos, e chama a Polícia Militar, na região de
Ariquemes só tem uma viatura, só tem quatro policiais à
disposição para atender a todas as escolas e a Polícia não
chega e o pessoal continua aliciando as crianças. E é ali que
nós temos, quero parabenizar o Deputado Alex Redano que
fez uma reunião lá em Ariquemes junto com as instituições e
teve um representante nosso, embora eu não estivesse na
cidade para tentar combater as drogas daqueles viciados. Mas
nós temos que prevenir, porque é muito mais fácil do que
remediar, depois é muito difícil e principalmente quando numa
reunião dessa não está presente o município com a estrutura
se colocando à disposição para poder ajudar nesse trabalho. É
impossível um Deputado estadual resolver se não tiver apoio,
o Deputado pode ser parceiro, mas tem que ser o Governo do
Estado ou o município com a estrutura para poder atender.

Mas eu quero chamar bem a atenção da necessidade
de nós prevenirmos as pessoas para não chegarem nesse ponto.
Hoje, a maioria dos assaltos, a maioria dos roubos, a maioria
da violência neste Estado de Rondônia é por causa da droga, é
por causa desse câncer. E nós temos que fazer um trabalho,
nós precisamos, os 24 Deputados, a hora que vier o orçamento
aqui nesta Casa, se o Governo do Estado não colocar recurso,
nós temos que exigir do Governo do Estado que mande e coloque
recurso para fazer essa parceria com a SESDEC, a Secretaria
de Educação junto com a SESDEC para combater esse mal e
prevenir, cuidar das nossas crianças. Na vez passada, ano
retrasado, nós colocamos, da Assembleia, com compromisso
do Governo do Estado colocar no final do ano retrasado para o
ano passado poder aplicar em todas as escolas estaduais, e
não houve possibilidade. Então, nós estamos aqui cobrando
para esse próximo ano não faltar.

Quero também aqui, embora o Deputado Aélcio da TV
já tenha falado, mas eu tinha anotado aqui para falar sobre as

manifestações no país. Eu quero parabenizar todos os que
saíram de suas casas se manifestando. Isso é democracia. E
nós não vimos, em nenhum lugar, violência. Nós vimos, hoje,
todos os jornais ontem, segunda-feira, domingo à noite, domingo
durante o dia, eu não vi ninguém quebrando, se manifestando,
inclusive teve manifestações contrárias dentro e não houve
briga. Pelo contrário, houve algumas vaias, mas tudo dentro
dos conformes. Então, o país está crescendo democraticamente,
está sabendo, o cidadão já sabe o que quer. Mas espero que o
Congresso Nacional, espero que a Presidente Dilma junto com
seus Ministros tenham entendido o recado das ruas. O País
não aguenta, os brasileiros não aguentam mais aumento da
energia, aumento do combustível, aumento da cesta básica, a
inflação que está corroendo e quem está sendo penalizado é o
mais pobre, é o mais simples, aquele que ganha salário mínimo,
aquele que ganha menos. Nós precisamos que este País saia
dessa situação. Esses dias tinha um Deputado Federal ou um
Senador dando entrevista numa rádio, e estava lá na exposição,
e a rádio transmitia no serviço de alto-falante. Aí, esse Senador
falava: “Não, essa crise é psicológica, nós não podemos, não
tem crise, não.” Aí a população que estava ouvindo falou: “Não
tem crise lá no Senado, não tem crise na sua casa, mas aqui
tem crise, sim”. Eu vi todo mundo protestando.

Então, nós temos que admitir, hoje sim, embora nós
tenhamos que tentar trabalhar para sairmos dessa situação,
mas a crise existe. Eu estive na Caixa Econômica, lá em
Ariquemes, onde o funcionário de mais de 30 anos falou que
nunca existiu tanta gente pegando auxílio-desemprego,
Deputado Edson. Então nos preocupa muito. E agora, quando
se fala de saúde, quando a população empobrece, tem menos
gente que consegue ir para o hospital particular, vai tudo no
público. Quando a tabela do SUS está defasada, há 09, quase
10 anos que não é reajustada essa tabela SUS, cada vez mais
os municípios não conseguem complementar. As instituições
filantrópicas, como as Irmãs Marcelinas e as Santas Casas no
País, todas estão fechando porque a tabela do SUS não cobre
nem o básico mais para poder manter. Então, essa situação, e
agora nós estivemos em Cacaulândia, onde os professores
entraram em greve, segunda-feira. Entraram em greve
segunda-feira porque o Prefeito está com 57% da folha e não
consegue dar aumento e também os professores, foi dado
aumento para outras categorias e a Educação não foi dado e
os professores estão reclamando.

Quero aqui me congratular com esses professores, com
o pessoal da Educação, não só os professores, o pessoal
administrativo também e espero que o Prefeito faça aquilo que
precisa fazer, enxugue a folha para poder dar um aumento
pelo menos que foi dado para os outros, para valorizar mais a
Educação. Mas eu quero dizer que nós, se chegarmos aqui no
Centro Administrativo, ali tem uma greve dos órgãos federais.
O INSS já está há vários meses de greve. A SUFRAMA voltou,
mas está ameaçando de ter greve de novo, e aí cada vez mais,
eu não sei onde vai parar, está dificultando a população num
todo, no Brasil também.

Eu quero também dizer que além da crise dos frigoríficos,
aqui nós falamos muito sobre a baixa do preço da carne dos
frigoríficos que fecharam e agora nós nos deparamos com mais
um problema dos fiscais do MAPA, dos fiscais do Ministério da
Agricultura, onde eles só têm hoje no Estado de Rondônia
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quatro fiscais que estão fiscalizando a carne que está saindo
do Estado. Há uma promessa que daqui a alguns dias estarão
chegando mais quatro, de fora do Estado, vão ser remanejados
provisoriamente para poder vir a colaborar. Mas nós precisamos,
porque tinha um convênio do IDARON com o Ministério da
Agricultura e o Ministério Público Estadual entrou e questionou
esses técnicos que estavam lá vistoriando. E agora, então, estão
impedidos, já foram demitidos e agora nós estamos esperando
que a Presidente da República chame o pessoal concursado,
que são onze que estariam previstos para chamar, já foi feito o
concurso público. Precisamos fazer um apelo, inclusive está
aqui o Deputado Lazinho, que é Presidente da Comissão de
Agricultura, amanhã nós deveremos discutir isso, o Olavo
também esteve lá no Conselho de Agricultura onde eu também
estive, foi discutido, na semana passada, nós precisamos pedir
para a Bancada Federal fazer uma ação o mais rápido possível
junto com a Ministra, junto com a Presidente da República para
chamar esses fiscais para não ficar mais difícil ainda. Inclusive
tem um frigorífico que vai abrir em Ariquemes, o antigo frigorífico
do Matusalém, e eles estiveram comigo na quinta-feira, e eles
estão esperando esses técnicos que vão vir de fora para poder
abrir o frigorífico porque não têm pessoal preparado, não têm
pessoal disponível para poder fiscalizar a carne para eles
poderem mandar para fora do Estado e até para o Exterior.

Então, nós ficamos muito preocupados, na semana
passada, já fechamos uma matéria sobre isso e estamos
trazendo este assunto e amanhã na Comissão de Agricultura,
com certeza, nós vamos tratar mais uma vez esse assunto.
Também estive na EMATER, hoje, onde eu vou ver amanhã na
Comissão de Agricultura uma proposição para trazer a EMATER,
tem vários programas para serem feitos no Estado, dia 03 o
Luiz Gomes está querendo vir fazer uma explanação sobre os
trabalhos que estão planejados para a EMATER. Então, essa
Comissão, amanhã, se nós acharmos conveniente, ele tem uma
disponibilidade dia 03 para trazer os Projetos da EMATER, que
eu achei, troquei uma ideia e vi várias ideias importantes para
serem implantadas no Estado de Rondônia. Obrigado.

(Às 18 horas e 13 minutos o senhor Ezequiel Júnior
passou a presidência ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Adelino Follador. Quero registrar a presença da
Prefeita Gislaine, a Lebrinha, Prefeita do Município de São
Francisco do Guaporé, nossa amiga, em nome do Deputado
Lebrão. Muito obrigado, Prefeita, pela sua presença. Registrar
também a presença do Prefeito Josemar Beato, grande Prefeito
do município de Colorado do Oeste. Parabéns pelo grande
trabalho ali naquele município e também o Jair Gallo, Presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais de Soja do Cone Sul.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, só registrar aqui
a presença também do Vereador Cagado, lá de Mirante da
Serra, que se faz presente aqui, essa grande liderança lá do
município de Mirante, que já esteve com esse nome peculiar,
com esse apelido Cagado, já foi notícia em nível nacional quando
se elegeu, uma alegria ter Vossa Excelência aqui conosco.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vereador Cagado e
Vereador Kid, lá também de Mirante da Serra. Muito obrigado

pela presença de vocês. E em nome do nosso Deputado Laerte
Gomes, Donizete, lá de Presidente Médici, também da imprensa
ali, registrar sua presença.

Encerradas as Comunicações de Lideranças. Passamos
agora à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário que
proceda à leitura das proposições recebidas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das proposições Recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº18/15 DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID, Altera dispositivo do Regimento Interno.

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DA DEPUTADA
ROSÂNGELA DONADON, Dá nova redação ao § 3º do artigo
242 da Constituição Estadual.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental, “Voto de Louvor” aos
paratletas Mateus Evangelista Cardoso e Kesley Josué Pereira
Teodoro.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO, Requer
Voto de Pesar aos familiares de Célio Nogueira, falecido em
10 de agosto de 2015.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, requer
a aprovação de Voto de Louvor à Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA pelos seus 40 anos de
relevantes serviços prestados à inovação tecnológica focada
na geração de conhecimento e tecnologia para agropecuária
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, Requer
à Mesa Diretora, na forma regimental, a realização de uma
Sessão Solene, no dia 03 de setembro de 2015, às 15:00h,
para homenagear a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – EMBRAPA, pelos seus 40 anos de relevantes
serviços prestados à inovação tecnológica focada na geração
de conhecimento e tecnologia para agropecuária de Rondônia
e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Rondônia – EMATER/RO, pelos 44 anos de assistência no
desenvolvimento Rural Sustentável de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, Requer
a aprovação de Voto de Louvor a Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Pastor Celso Braz Nascimento, Parlamentar
pelo Estado de São Paulo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO,
Requer a aprovação de Voto de Louvor para a Médica
Oftalmologista Maria Ivanete de Souza Imaca e Equipe.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEUTADO JEAN OLIVEIRA,
Dispõe sobre o pagamento do 13ª salário dos servidores
estatutários da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
e dá outras providências.
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- REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Requer à Mesa Diretora, que seja
solicitado junto ao Poder Executivo do Estado de Rondônia,
com cópia à Secretaria de Estado de Saúde (SESAU), pedido
de informações sobre a situação atual do Serviço de
Atendimento Médico de Urgência - SAMU nos municípios de
Porto Velho e Ariquemes/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, Requer à
Mesa Diretora que seja encaminhado ao Poder Executivo do
Estado de Rondônia pedido de informações relacionadas aos
Projetos e Atividades do Plano Integrado de Reconstrução e
Prevenção de Desastres, que tem por objetivo implementar
Políticas Públicas quanto à reabilitação social e estrutural das
localidades atingidas pela enchente do rio Madeira, em especial
os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO SÓ NA BENÇA, Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
interceda junto à Companhia de Água e Esgoto de Rondônia –
CAERD para implantar o sistema de saneamento básico no
bairro Vila do Sossego, localizado no município de Pimenta
Bueno/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA, Indica ao
Governo do Estado a necessidade de viabilizar serviços de
Telefonia Móvel(celular) para os distritos que especifica, no
âmbito do Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES, Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construir a Sede própria
do IDARON no município de Alvorada d’Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria
Estadual de Assistência Social – SEAS, a possibilidade de
reformar, em caráter de urgência, dois barcos por nomes
Laranjeiras e Costa Marques, no escopo de atender os
produtores rurais no Distrito de Surpresa, em Guajará-Mirim/
RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADOO DR. NEIDSON, Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, a necessidade de
construção de um Poço Artesiano para atender a toda
comunidade residente no Distrito de Surpresa, município de
Guajará-Mirim/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, Indica ao Governo
do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da
Saúde – SESAU, a necessidade em disponibilizar medicamentos
para o Posto de Saúde, com escopo de atender a toda
comunidade residente no Distrito de Surpresa, em Guajará-
Mirim/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), a necessidade de
atender a Escola Municipal São Judas Tadeu com construção

de um poço artesiano na referida escola, visando acolher toda
classe estudantil localizada no Distrito de Surpresa, em Guajará-
Mirim/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, Indica ao
Superintendente do Banco do Brasil/SA do Estado de Rondônia
a necessidade de disponibilizar e implantar um Caixa Eletrônico
para atender toda população residente no Distrito de Surpresa,
no município de Guajará-Mirim/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de
Estado da Educação (SEDUC), a necessidade de atender
solicitação da escola E.E.E.F Salomão Justiniano de Melgar,
com a construção de um refeitório, cozinha, laboratório de
informática, biblioteca, sala de professores, 04 salas de aula,
laboratório de ciências e internet com torre, bem como a
possibilidade de contratação de 01 professor de Matemática
para a referida escola, localizada no Distrito de Surpresa, em
Guajará-Mirim/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretária de
Estado da Educação – SEDUC, a possibilidade de disponibilidade
de uma Lancha Voadeira de 8 a 10 lugares, com motor máximo
de 90 HP, no intuito de atender os professores daquela região
que necessitam se deslocar para cumprir com as suas atividades
escolares no Distrito Surpresa, em Guajará-Mirim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO SÓ NA BENÇA, indica ao
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Rondônia a
necessidade de implantar através dos órgãos competentes o
Programa de Morada Nova no município de Pimenta Bueno.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO SÓ NA BENÇA, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
interceda junto à EMATER sobre a necessidade de um técnico
especializado em piscicultura para atender os produtores rurais
no município de Pimenta Bueno.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia à Secretária de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento
e Regularização Fundiária - SEAGRI, que seja realizada a
aquisição de 1000 toneladas de calcário para atender o
município de Rolim de Moura.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia à Secretária de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento
e Regularização Fundiária - SEAGRI, que seja realizada a
aquisição de 1000 toneladas de calcário para atender o
município de Alto Paraíso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia à Secretária de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento
e Regularização Fundiária - SEAGRI, que seja realizada a
aquisição de 1000 toneladas de calcário para atender o
município de Nova Mamoré.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Rondônia, com
cópia à Secretária de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária - SEAGRI, que seja realizada a aquisição
de 1000 toneladas de  calcário para atender o Distrito de União
Bandeirantes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
criação de uma Residência no Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Rondônia – DER, no Distrito de Nova
Dimensão, localizado no município de Nova Mamoré.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
pavimentação asfáltica da Estrada dos Japoneses, no município
de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
asfaltamento na rua Mangabeira, no bairro Marcos Freire, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto à Superintendência Regional
do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte –
DNIT pela necessidade de recuperação, manutenção e a
iluminação pública da BR-364, em Porto Velho, no trecho da
Faculdade FARO, Candeias de Jamari.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
pavimentação asfáltica da rua Aluizio Ferreira, no bairro Urupá,
no município de Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
pavimentação asfáltica na Avenida São Paulo, bairro Vila Jotão,
no município de Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
pavimentação asfáltica da rua Goiana, bairro Jotão, no município
de Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
pavimentação asfáltica da rua Bernardo Medeiros, no bairro
Urupá, no município de Ji-Paraná/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade de
pavimentação asfáltica da rua 15 de Novembro, no bairro Urupá,
no município de Ji-Paraná/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transporte – DER pela necessidade
de pavimentação asfáltica da rua 7 de Setembro, no bairro
Dom Bosco, no município de Ji-Paraná/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM, a necessidade de realizar estudos para
analisar o potencial econômico das Florestas Estaduais de
Rendimentos Sustentáveis, visando ao aproveitamento do
potencial madeireiro, através da concessão florestal.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, indica ao
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica da RO-383, no trecho entre a RO-010 e a linha 45,
totalizando 12 km, que dá acesso aos municípios de Parecis e
São Felipe D’Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN,
a necessidade de ampliação da sinalização horizontal e vertical
no município de Pimenta Bueno.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperação da linha 78 Sul, no município de São Miguel do
Guaporé.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO,
indica ao Governo do Estado o Patrolamento e Cascalhamento
nas Linhas Rurais, no município de Nova Brasilândia d’Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO,
indica ao Exmº Sr. Governador do Estado para aquisição de
tubos Armcos ao município de Nova Brasilândia d’Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, reitera
ao Governo do Estado, com cópia ao DER, a necessidade
urgente da recuperação da ponte sobre o rio Jamari, na RO-
459, que dá acesso ao município de Alto Paraíso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DER, a necessidade
urgente da reconstrução da ponte na Linha 010 que liga o
município de Cacaulândia ao município de Monte Negro.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, indica
ao Governo do Estado, com cópia à EMATER, que seja realizado
um Dia de Campo sobre o cultivo do café, no município de Alto
Paraíso.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, indica
ao Governo do Estado, com cópia à SEDUC, a necessidade de
que se inclua no orçamento e que se regulamente efetivamente
o PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência no Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, reitera
ao Governo do Estado, com cópia ao DER, a necessidade da
operação tapa-buraco na RO-459, no trecho do município de
Alto Paraíso até o entroncamento da BR-364.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, indica ao Governo
do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, a possibilidade em disponibilizar uma lancha voadeira
escolar com escopo de atender os alunos que necessitam se
deslocarem para cumprir com suas atividades escolares,
residentes na comunidade de Ricardo Franco, em Guajará-
Mirim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, indica ao Governo
do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde - SESAU,
a necessidade em disponibilizar toda mobília em geral para o
Posto de Saúde Irmã Maria Salete Stoff, com escopo de atender
a toda comunidade residente no Distrito de Surpresa, em
Guajará-Mirim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO, indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DER, da necessidade de
recuperação com serviço de tapa-buraco e sinalização de cerca
de 70 km da RO-205 pertencente ao município de Cujubim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO, indica
ao Governo do Estado, com cópia à SESDEC, da necessidade
de ser viabilizado ao município de Ministro Andreazza o aumento
do efetivo policial no propósito de assegurar maior segurança
pública.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO, indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DER, da necessidade de
implantação de redutores de velocidade com quebra-molas na
Linha 128, RO-480, esquina com a estrada do aeroporto, RO-
133, município de Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO, indica
ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao Departamento
de Estradas de Rodagem e Transporte - DER, um mutirão de
recapeamento ou tapa-buracos na Linha 05, RO-471, que liga
o município de Ministro Andreazza à BR-364.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO, indica
ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia à SEAGRI –
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária, da necessidade da aquisição de
equipamentos para atendimento da agricultura familiar no
assentamento Zé Bentão, localizado na fazenda Santa Elina,
município de Corumbiara.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO, indica
ao Exmº Sr. Governador do Estado, com cópia ao DER, da
necessidade de ser viabilizada a pavimentação asfáltica para o
Distrito de Nova Dimensão pertencente ao município de Nova
Mamoré.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ, indica ao
Sr. Governador do Estado a necessidade de analisar alteração
da nomenclatura do cargo de Socioeducador para Agente
Socioeducador que dispõe na Lei Complementar 728/2013.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL, indica ao
Governo do Estado que interceda junto aos órgãos competentes
pela continuidade da Escola Monte Alegre pelo Governo do
Estado, localizada no Distrito de Tancredópolis, no município
de Alvorada d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, requer à
Mesa Diretora que seja solicitado junto ao Poder Executivo do
Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria Estadual de Saúde
– SESAU, pedido de informações sobre a atual situação da
Comissão Nacional de Residência Médica (COREME) em Porto
Velho/RO.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL, altera
o inciso VI do artigo 1º da Lei nº 890, de 24 de abril de 2000.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO, indica ao Poder
Executivo estadual a necessidade da recuperação da Linha 80
que liga o município de Alto Paraíso a Ariquemes.

- INDICAÇÃO – DEPUTADO DR. NEIDSON, indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a necessidade
de realizar a manutenção das estradas que ligam as aldeias
de Ricardo Franco e Baía da Coca ao Distrito de Surpresa, no
município de Guajará-Mirim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização
Fundiária do Estado de Rondônia – SEAGRI, a necessidade de
disponibilizar a regularização fundiária no Distrito de Surpresa,
no município de Guajará-Mirim.

- REQUERIMENDO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer
à Mesa Diretora que seja solicitado do Tribunal de Contas do
Estado informações referentes a diárias e suprimento de fundos
e da movimentação financeira relativo ao Fundo do Conselho
do exercício de 2014 e do 1º e 2º quadrimestre de 2015.
Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, requer
aprovação de Voto de Louvor para a Médica Oftalmologista
Ivanete de Souza Imaca e equipe.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Maurão de Carvalho que acaba de
ser lido. Em discussão e votação. Os Deputados que são
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, Voto de Louvor aos paratletas
Mateus Evangelista Cardoso e Kesley Josué Pereira Teodoro.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Aélcio da TV. Em discussão e
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, requer a
aprovação de Voto de Louvor a Sua Excelência o senhor
Deputado Estadual Pastor Celso Braz Nascimento, Parlamentar
pelo Estado de São Paulo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cleiton Roque. Em discussão e
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, requer a
aprovação de Voto de Louvor à Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Rondônia, EMATER/RO, pelos
seus 44 anos de relevantes serviços prestados ao
desenvolvimento rural sustentável de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cleiton Roque. Em discussão e
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, a realização de uma Sessão
Solene no dia 03 de setembro de 2015, às 15:00h, para
homenagear a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
EMBRAPA pelos seus 40 anos de relevantes serviços prestados
à inovação tecnológica focada na geração de conhecimentos e
tecnologia para a agropecuária de Rondônia e a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia,
EMATER/RO, pelos 44 anos de assistência ao desenvolvimento
Rural Sustentável de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cleiton Roque. Em discussão e
votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE, requer a
aprovação de Voto de Louvor à Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias, EMBRAPA, pelos seus 40 anos de relevantes
serviços prestados à inovação tecnológica focada na geração
de conhecimentos e tecnologia para agropecuária de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cleiton Roque. Em discussão e
votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO, requer Voto
de Pesar aos familiares de Célio Nogueira, falecido em 10 de
agosto de 2015.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Alex Redano. Em discussão e
votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº018/15 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID,
altera dispositivos do Regimento Interno.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Resolução
nº018/15 do Deputado Jesuíno Boabaid, que se encontra sem
o Parecer das Comissões pertinentes.

Solicito ao Deputado Adelino que emita o parecer pelas
Comissões pertinentes. Deputado Adelino, eu gostaria que o
Deputado Jesuíno que é o autor do Projeto, explicasse a
alteração para todos os Deputados.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com essa mudança de
Regimento Interno, questão de horário, não poderia ser
estudado com mais calma na Comissão? Teria que ser
aprovado hoje isso?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Deputado, esse documento aí
está regulamentando, até eu poderia explicá-lo, até as
questões das recomendações legislativas, a questão do uso
deste Plenário somente segunda, quinta e sexta e a situação
que ficou, como houve aquele prejuízo na questão da CPI,
hoje para você abrir mão da situação, tem que ter um
documento formalizando a questão das Comissões, somente
isso, não tem nada de prejuízo, já falei com o Deputado Maurão
sobre isso, é em benefício da própria Casa regulamentar isso,
até porque as Comissões também especiais, a formalização
das Comissões Especiais que existe algum erro no Regimento
Interno que deve ser alterado de forma séria, até para não
haver prejuízo para nós como houve o argumento na questão
da CPI.

O SR. DR. NEIDSON – Só para complementar é para uso do
Plenário, mas para a realização de Sessões Solenes e
Audiências Públicas.
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O SR. JESUÍNO BOABAID – Terça e quarta tem que passar
pelo crivo da Assembleia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu acho que é muito importante
regulamentar isso. Se forem somente esses três itens, sou de
parecer favorável, senhor Presidente, mas temos que discutir
direito para poder não fazer as coisas precipitadas, mas
esperamos que os três itens que o próprio autor citou, nós
somos favoráveis, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Parecer favorável do nobre Deputado Adelino Follador pelas
Comissões Pertinentes. Em votação o Parecer do Deputado
Adelino Follador. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários que se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto de Resolução. Em votação o

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

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Presidente

O SR. JESUÍNO BOABAID – (Secretário ad hoc) PROJETO
DE LEI DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 019/15. Altera dispositivos
da Lei Complementar 117, de 04 de novembro de 1994, e dá
outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei
Complementar nº019/2015, já se encontra com o Parecer
favorável do Deputado Adelino Follador. Em votação o Parecer.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários que se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em Discussão e Votação o Projeto. Votação nominal.

Projeto da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 13 votos
favoráveis, está aprovado o Projeto em primeira discussão e
votação. Vai a segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, com a vossa
permissão, eu gostaria de cumprimentar e saudar a presença
em nosso Plenário de nossos amigos representantes da
Faculdade FIAR que vieram para uma audiência com o Ministério
Público Federal, os alunos Vitor e a Naiara, também
acompanhados aqui do Presidente do Partido PEN, de
Ariquemes, nosso amigo Marcelo, nosso amigo acompanhando.
Muito obrigado pela presença de todos vocês.

Obrigado, Senhor Presidente.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
Requerimento do Deputado Jesuino Boabaid. Senhor Presidente,
requer à Mesa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 do
Regimento Interno, seja dispensado em interstício regimental
para apreciação em segunda discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar 019/2015, de autoria da Defensoria
Pública.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Não há
mais matérias, senhor Presidente. Encerradas as matérias.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos às Comunicações Parlamentares. Não há
oradores inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária, no prazo de 02 minutos, com a finalidade de
apreciar em segunda discussão e votação as matérias
aprovadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 46 minutos)

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°2781/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013, resolve;

A L T E R A R:

A Referência da Função em Comissão de Assessor Técnico,
para código AT-23, da servidora CESINÉLIA OLIVEIRA DE
SOUZA, matrícula nº100002981, pertencente ao Quadro de
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Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, do Departamento de
Cerimonial, a partir de 01 de julho de 2015.

Porto Velho, 23 de julho de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2826/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da Lei Complementar nº 730 de 30 de setembro
de 2013, resolve,

A L T E R A R:

A Referência da Função em Comissão de Assessor Técnico,
para código AT-26, da servidora MARIA OTELINA NOGUEIRA
BRAGA FAVACHO, cadastro nº. 100003351, Cargo de
Assistente Técnico Legislativo, a partir de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 06 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2926/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A lotação do servidor ANDERSON QUADRO PIRES, que exerce
o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, para o Gabinete do
Deputado Lebrão, a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 14 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2883/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

ANDERSON RODRIGO SILVA CARNEIRO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
29, no Gabinete da Presidência, a contar de 03 de agosto de
2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2902/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

BRUNO DANTAS VIEIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, no
Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a contar de 07 de
agosto de 2015.

Porto Velho, 13 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2800/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do Servidor CLEBERSON
RODRIGUES DOS SANTOS, Assessor Parlamentar, para o
Código AP-26, do Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar
de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 04 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2857/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A lotação dos Servidores relacionados, para o Gabinete do
Deputado Jean Oliveira, a contar de 03 de agosto de 2015.

DAISE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES
FRANCIASCA SOCORRO AIRES DE PAIVA
LOSANGELA SABAY DE OLIVEIRA
PAULO DIAS DE SOUZA

Porto Velho, 10 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº2882/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
E X O N E R A R

DEBORA CRISTINA PRADO DUTRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-26, que exerce
no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2865/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-22, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de
03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2885/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

EDILSON RIBEIRO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de
03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2763/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

L O T A R

EDIVALDO RAPOSO DA ROCHA, Professor de Geografia,
matricula nº 9, pertencente ao Quadro efetivo do Município de
São Felipe do Oeste/RO, no Gabinete do Deputado Cleiton
Roque, a contar 15 de julho de 2015.

Porto Velho, 22 de julho de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2860/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

EDUARDO BATISTA DE LIMA MATOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, no Gabinete da Deputada Lucia Tereza, a contar de 03
de agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2801/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do Servidor EDUARDO
BEZERRA DA CRUZ, Assistente Técnico, para o Código AST-
27, da Secretaria de Segurança Institucional, a contar de 03
de agosto de 2015.

Porto Velho, 04 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2961/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R
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ERIC UILIAN MARQUES APONTES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-08, no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar
de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 17 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2852/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

FLAVIANE VIANA DA SILVA RODRIGUES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-17, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar
de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2853/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de
03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2925/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

GEDEON SOARES, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assistente Parlamentar, código ASP-19, que exerce no Gabinete
do Deputado Cleiton Roque, a contar de 1º de agosto de 2015.

Porto Velho, 14 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2849/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
N O M E A R

GESIANE MATIAS ESTEVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-27,
no Gabinete da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson Martins,
a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2892/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

GIOVANA HENRIQUE DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, que exerce
no Gabinete da Secretaria Administrativa, a contar de 31 de
agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2899/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

GUILHERME FERNANDO DE JESUS GOMES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-07, no Gabinete da 1ª Secretaria – Deputado
Lebrão, a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2859/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
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N O M E A R

IACIRA GONÇALVES BRAGA DE AMORIM, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-25, no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e
Cultura, a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2962/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

IURI CAIXETA DE SÁ, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-19, no
Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 03 de
agosto de 2015.

Porto Velho, 17 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2858/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

IZABELA RAMOS GUIMARAES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Secretária de Apoio, código DGS-9, que exerce
no Gabinete do Deputado Jesuino Boabaid, a contar de 1º de
agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2923/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

JESSE JOSE MOREIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, no
Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a contar de 03 de agosto
de 2015.

Porto Velho, 14 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2895/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

JESSICA CONCEIÇÃO SANTOS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-24, que exerce
no Departamento de Apoio à Produção Parlamentar, a contar
de 31 de agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2780/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

L O T A R

JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, Controlador, matricula nº
849, pertencente ao Quadro efetivo do Município de Ariquemes/
RO, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar 1º de
julho de 2015.

Porto Velho, 23 de julho de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2874/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

KETLEN KARINA ALMEIDA DA COSTA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-07, que exerce no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a
contar de 1º de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2875/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

LUANA MIRANDA PEREIRA SADECK, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 03
de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2864/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

LUIZ CARLOS FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-22, no Gabinete
da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2903/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora MARCIA
APARECIDA PEREIRA, Assessor Técnico, para código AT-30,
do Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura,
a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 13 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2894/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

MARCIA DA SILVA BARBOSA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-07, que exerce
no Gabinete da Presidência, a contar de 31 de agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2779/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

MARIA DO CARMO PESSOA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a contar
de 1º de julho de 2015.

Porto Velho, 23 de julho de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2798/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

MARIA GORETE SILVA DA CONCEIÇÃO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-09, no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar
de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 04 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2861/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
N O M E A R

MATHEUS VASCONCELOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
22, no Gabinete da Comissão Permanente de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável, a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2783/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

MEIVILE DIAS DOS SANTOS AGUILERA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Departamento de Logística, a contar de 03 de agosto de
2015.

Porto Velho, 03 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2799/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

MONICA BARROS AFONSO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 03
de agosto de 2015.

Porto Velho, 04 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2863/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

NAIDANNI EMANUELLE DE LIMA ELI, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
22, no Gabinete da Comissão Permanente de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a contar de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2862/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

PEDRO HENRIQUE SILVA ALVES DE MELO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-22, no Gabinete da Comissão Permanente de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, a contar de 03 de agosto de
2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2964/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

REGINALDO ANDRADE DOS SANTOS, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-15, que
exerce no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a contar
de 18 de agosto de 2015.

Porto Velho, 17 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2881/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

REGINALDO ROSA DE MIRANDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2876/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora ROBERTA
LORENA VIEIRA MAGESKI, Assistente Parlamentar, para o
código ASP-22, do Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar
de 03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 11 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº2944/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

ROCINILDA PEREIRA DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-10, que
exerce no Gabinete do Deputado Jesuíno Boabaid, a contar de
1º de agosto de 2015.

Porto Velho, 17 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2898/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R
RONEY DORNELES NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a contar de
03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2973/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730,  de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete da Comissão Permanente
de Defesa do Consumidor, a contar de 31 de agosto de 2015.

Nome Código
RONI ARGEU PIGOZZO AT-28
OSMAR JONSSON FILHO AT-30

Porto Velho, 26 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2884/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

ROSIVELQUE NUNES DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-17, que exerce

no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 1º de
agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2887/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora RUBIAFRAN
DA SILVA SANTOS, Assessor Parlamentar, para código AP-
22, do Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 03 de
agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2886/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

RUBSON JOSE ALVES DE FREITAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-17, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de
03 de agosto de 2015.

Porto Velho, 12 de agosto de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº2851/2015-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 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

TEREZINHA ESPINDOLA DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-17, que
exerce no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de
1º de agosto de 2015.

Porto Velho, 10 de agosto de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 225/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 01 a 04/09/2015 ao Deputado Estadual relacionado para deslocar - se a cidade de
Porto Alegre - RS, para participar da II reunião da Diretoria Executiva da UNALE, e ainda do Seminário Especial das Cidades e
demais atividades da Secretaria Especial da Segurança, conforme Processo nº 11059/2015-83.

Matricula Nome Cargo Lotação
200160356 Jesuino Silva Boabaid Deputado Gab. Deputado

Porto Velho - RO, 28 de Agosto de 2015.

Maurão de Carvalho Arildo Lopes da Silva
                             Presidente        Secretário Geral
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RESOLUÇÃO Nº 301, DE 26 DE AGOSTO DE 2015.

Institui e disciplina o Programa de Incentivo à
Especialização - PIE no exercício do mandato
parlamentar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo à Especiali-
zação - PIE aos Membros do Poder Legislativo, que frequenta-
rem cursos de especialização estritamente na área de Admi-
nistração Pública.

Parágrafo único. Fará jus ao benefício de que trata esta
Resolução, todo Deputado Estadual, no exercício do mandato
parlamentar.

Art. 2º. O PIE custeará 80% (oitenta por cento) do valor total
da especialização.

Art. 3° A participação no PIE será de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período, conforme a neces-
sidade, desde que a duração do curso não extrapole o man-
dato parlamentar.

Art. 4°. Ao final do curso o beneficiário do Programa ora

instituído deverá:

I - elaborar seu trabalho de conclusão de forma que seja con-

vertido em projeto que vise beneficiar o Poder Legislativo e a

Administração Pública; e

II - ministrar cursos relacionados à área, na Escola do

Legislativo pelo equivalente a 20% (vinte por cento) da carga

horária frequentada na especialização.

Art. 5°. Para fins de participação nos cursos previstos no

artigo 1º o Deputado Estadual fará jus ao pagamento de diá-

rias nos dias correspondentes às aulas presenciais.

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Resolução serão su-

portadas por dotações orçamentárias próprias da Assembleia

Legislativa do Estado.

Art. 7°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de agosto de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO


	TAQUIGRAFIA
	SUP. DE RECURSOS HUMANOS
	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

		2015-08-31T12:57:52-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




