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ASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DA MESAA MESAA MESAA MESAA MESA

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA NONA LEGISLATURA

Aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, às
vinte horas e quarenta e um minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
do Senhor Deputado Maurão de Carvalho – Presidente;
Secretariada pelo Senhor Deputado Laerte Gomes; com as
presenças dos Senhores Deputados Aélcio da TV, Airton
Gurgacz, Alex Redano, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson
Martins, Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid,
Laerte Gomes, Lebrão, Luizinho Goebel, Maurão de Carvalho,
Só na Bença e Senhoras Deputadas Glaucione e Rosângela
Donadon; e ausências dos Senhores Deputados Adelino Follador,
Jean Oliveira, Lazinho da Fetagro, Léo Moraes, Marcelino
Tenório, Ribamar Araújo, Saulo Moreira e Senhora Deputada
Lúcia Tereza. Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária
anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presidente
determinou a publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi aprovado em
segunda discussão e votação, pelo processo de votação nominal,

por maioria absoluta de votos o Projeto de Lei Complementar
nº 036/15 de autoria do Poder Executivo/M 199 que Dispõe
sobre a criação de Cargo de Direção Superior na estrutura da
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU”, com 15(quinze) votos
favoráveis e um contrário. Foram aprovados em segunda
discussão e votação, pelo processo de votação simbólica, por
maioria de votos os seguintes Projetos de Leis Ordinárias,
de autoria do Poder Executivo, nºs.: 101/15 - M 098 que
“Cria jetons, na estrutura do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, para os
membros do Comitê de Investimentos”, com votos contrários
dos Senhores Deputados Aélcio da TV, Hermínio Coelho e
Jesuíno Boabaid; 141/15 – M 155 que “Institui o Plano Estadual
de Cultura e dá outras providências”; 172/15 – M 180 que
“Institui os Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR”; 176/15
– M 181 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por superávit financeiro até o montante de R$
1.280.000,00 em favor da unidade orçamentária Junta
Comercial do Estado de Rondônia - JUCER”; 186/15 – M 197
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar por anulação até o montante de R$ 5.000.000,00
em favor da unidade orçamentária Fundo para Infraestrutura
de Transporte e Habitação - FITHA”; 195/15 – M 205 que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
excesso de arrecadação até o montante de R$ 600.000,00 em
favor da unidade orçamentária Fundo Penitenciário - FUPEN”;
198/15 – M 207 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por anulação até o montante de R$ 29.212.539,00
em favor das unidades orçamentárias DER, SEDUC, SEJUCEL,
FHEMERON, SEDAM, IPEM, SEJUS, SEAS, SEAE e MP”; 205/
15 – M 224 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por anulação até o montante de R$ 40.917.760,60
em favor das unidades orçamentárias FES, SEDAM e FIDER”.
Para constar, o Secretário da sessão determinou a lavratura
desta ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada
pelo Presidente e Secretários da sessão. Plenário das
Deliberações às vinte e uma horas e quarenta e seis minutos
do dia dez de novembro do ano dois mil e quinze.
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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA NONA LEGISLATURA

Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze,
às doze horas e quarenta e um minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
do Senhor Deputado Maurão de Carvalho – Presidente;
Secretariada pelo Senhor Deputado Jesuíno Boabaid; com as
presenças dos Senhores Deputados Aélcio da TV, Airton
Gurgacz, Alex Redano, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Ezequiel
Júnior, Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, Luizinho
Goebel, Maurão de Carvalho, Só na Bença e Senhoras
Deputadas Glaucione, Lúcia Tereza e Rosângela Donadon; e
ausências dos Senhores Deputados Adelino Follador, Edson
Martins, Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Léo
Moraes, Marcelino Tenório, Ribamar Araújo, Saulo Moreira.
Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou
aberta a sessão. O Senhor Secretário procedeu à leitura da
Convocação de Sessão Extraordinária, com a seguinte Pauta:
Projetos de Leis Ordinárias nºs.: 177/15 – M 182 e 189/15 – M
203, de autoria do Poder Executivo, 169/15 e 173/15, de autoria
do Deputado Jesuíno Boabaid; Projetos de Resolução nºs.: 041/
15 e 042/15, de autoria da Mesa Diretora; Proposta de Emenda
Constitucional nº 014/15, de autoria do Deputado Maurão de
Carvalho. A ata da sessão extraordinária anterior foi dada por
lida e aprovada e o Senhor Presidente determinou a publicação
no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Passando-se à
ORDEM DO DIA, foram aprovados em primeira discussão e
votação, pelo processo de votação simbólica, por maioria de
votos os seguintes Projetos de Leis Ordinárias nºs.: 169/
15 de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que “Estabelece
diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas
públicas e educacionais direcionadas para a educação bilíngue
para surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito
do Estado de Rondônia, e dá outras providências”; 173/15 de
autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que “Dispõe sobre a
proibição das Empresas fornecedoras de energia elétrica e
água, de exigirem para troca de titularidade o pagamento de
débito do antigo proprietário, no âmbito do Estado de Rondônia”;
177/15 de autoria do Poder Executivo/M 182 que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação até o montante de R$ 8.826.869,72 em favor da
unidade orçamentária Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN”. Foram aprovados em discussão única e votação, pelo
processo de votação simbólica, por maioria de votos os Projetos
de Resolução de autoria da Mesa Diretora nºs.: 041/15 que
“Dispõe sobre a cedência do Salão Nobre da Assembleia
Legislativa para realização de velório em caso de falecimento
de Deputado ou ex-Deputado e pagamento de despesa funeral”;
042/15 que “Altera dispositivo da Resolução nº 318, de 22 de
outubro de 2015”. Foram retirados da Pauta de Convocação
Extraordinária o Projeto de Lei nº 189/15 e a Proposta de
Emenda Constitucional nº 014/15. Para constar, o Secretário
da sessão determinou a lavratura desta ata, que após lida e
aprovada será devidamente assinada pelo Presidente e
Secretários da sessão. Nada mais havendo a tratar, e antes de
encerrar a presente sessão, o Senhor Presidente convocou
sessão extraordinária para em seguida, com a finalidade de

apreciarem em segunda discussão e votação, os Projetos
aprovados nesta sessão. Plenário das Deliberações às doze
horas e cinquenta e nove minutos do dia onze de novembro do
ano dois mil e quinze.

TAQUIGRAFIA

  ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 20 de Outubro de 2015

Presidência dos Srs.
LAERTE GOMES - Deputado

EZEQUIEL JÚNIOR - Deputado
SR. CLEITON ROQUE - Deputado

SR. ADELINO FOLLADOR - Deputado
SR. MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelos srs.
LEBRÃO - 1º Secretário

SR. LUIZINHO GOEBEL - Deputado

(Às 15 horas e 07 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), Hermínio Coelho (PSD), Jean Oliveira (PSDB),
Jesuíno Boabaid (PT de B), Laerte Gomes (PEN), Lazinho da
Fetagro(PT), Lebrão (PTN), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel
(PV), Maurão de Carvalho (PP), Ribamar Araújo (PT) e Só Na
Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Glaucione (PSDC), Lúcia Tereza (PP),
Marcelino Tenório (PRP), Rosângela Donadon (PMDB) e Saulo
Moreira (PDT).

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Havendo número legal,
sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 55ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura da Ata da
Sessão anterior.

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

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura do
Expediente recebido.
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EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 204/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui a
Liberdade Religiosa da Huasca no Estado de Rondônia”.

02 – Mensagem nº 205/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, até
o montante de R$ 600.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Penitenciário – FUPEN”.

03 – Ofício nº 2027/2015 – DITEL, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 261/15, de autoria da
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da ALE/
RO.

04 – Ofício nº 2013/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 747/15, de autoria do Senhor
Deputado Maurão de Carvalho.

05 – Ofício nº 2012/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 744/15, de autoria do Senhor
Deputado Airton Gurgacz.

06 – Ofício nº 2011/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 614/15, de autoria do Senhor
Deputado Cleiton Roque.

07 – Ofício nº 1926/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 688/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

08 – Ofício nº 1927/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 749/15, de autoria do Senhor
Deputado Léo Moraes.

09 – Ofício nº 1928/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 770/15, de autoria do Senhor
Deputado Léo Moraes.

10 – Ofício nº 1924/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 609/15, de autoria do Senhor
Deputado Luizinho Goebel.

11 – Ofício nº 1929/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 672/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

12 – Ofício nº 1936/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 690/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

13 – Ofício nº 1937/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 674/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

14 – Ofício nº 1938/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 630/15, de autoria do Senhor
Deputado Saulo Moreira.

15 – Ofício nº 1939/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 692/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

16 – Ofício nº 1940/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 739/15, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.

17 – Ofício nº 1941/2015 – DITEL, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 744/15, de autoria do Senhor
Deputado Airton Gurgacz.

18 – Ofício nº 8189/2015 – SEDUC, encaminhando resposta
à Indicação nº 312/15, de autoria do Senhor Deputado Cleiton
Roque.

19 – Ofício nº 381/2015 – Companhia de Mineração de
Rondônia, encaminhando resposta ao Requerimento nº 271/
15, de autoria do Senhor Deputado Cleiton Roque.

20 – Ofício nº 126/2015 – SINGEPERON, encaminhando
comunicado sobre readequação de atividades nos dias 22, 23,
24, 25 e 26 de outubro de 2015, em todo o sistema prisional e
socioeducativo do Estado.

21 – Ofício nº 170/2015 – Câmara Municipal de Ouro
Preto do Oeste, solicitando cópia da Resolução que fixa o
subsídio dos Deputados Estaduais.

22 – Ofício nº 59/2015 – Sindicato dos Taxistas,
informando que o SINTAX não representa a categoria dos
taxistas autônomos e auxiliares no Estado de Rondônia, por
decisão judicial desde o dia 23/07/14.

23 – Ofício nº 404/2015 – Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa do Senado Federal,
encaminhando convite para a Audiência Pública sobre o PLC
30/2015, no dia 22 às 14 horas, do mês de outubro de 2015,
no Plenário da ALE/RO.

24 – Ofício nº 1832/2015 – Ministério Público do Estado,
solicitando cópia integral do processo legislativo referente à
elaboração e aprovação da Lei Complementar nº 519/2014.

25 – Ofício nº 79/2015 – Gabinete do Senador João
Capiberibe, informando da criação da Comissão Permanente
de Transparência e Governança Pública, e sugerindo a criação
de uma Comissão similar na ALE/RO.

26 – Ofício nº 1945/2015 – CAIXA, informando sobre os
créditos de recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por
objeto “Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no
Município de Jaru”.

27 – Ofício nº 1946/2015 – CAIXA, informando sobre os
créditos de recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por
objeto “Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no
Município de Jaru”.
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28 – Memorando nº 009/2015 – Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania da ALE/RO, solicitando o envio de
Ofício ao Corregedor da Polícia Rodoviária Federal e ao
Corregedor da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tratando
de fatos ocorridos na operação de desbloqueio da BR-364 no
dia 21 de setembro de 2015.

29 – Memorando nº 267/2015 – Gabinete do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid, encaminhando denúncia de
possível violação em atenção às escalas de serviço de policiais
militares no Distrito de Extrema.

30 – Requerimento do Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid, justificando ausência na sessão do dia 30 de setembro
de 2015.

31 – Requerimento do Senhor Deputado Lazinho da
Fetagro, justificando ausência nas sessões dos dias 06 e 07
de outubro de 2015.

32 – Requerimento do Senhor Deputado Dr. Neidson,
justificando ausência nas sessões dos dias 13 e 14 de outubro
de 2015.

33 – Requerimento do Senhor Deputado Adelino Follador,
justificando ausência na sessão do dia 30 de setembro de 2015.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Lido o Expediente,
senhora e senhores Parlamentares.

Neste momento, transformo esta Sessão em Comissão
Geral, nos termos do inciso III do artigo 135 do Regimento
Interno, para a entrega de Título de Louvor.

(Às 15 horas e 19 minutos inicia-se a Comissão Geral).

Suspendo a Comissão Geral por 10 minutos.

(Às 15 horas e 20 minutos suspende-se a Comissão
Geral

 e reabre-se às 15 horas e 34 minutos).

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a
Comissão Geral, nos termos do inciso III, e passo a palavra
para a Mestra de Cerimônia.

A SRA. ELAINE (Mestre de Cerimônias) – Senhoras e
Senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à
Assembleia Legislativa, que neste momento dá início à cerimônia
de entrega de Voto de Louvor ao senhor Anísio Gorayeb Filho,
jornalista, economista e historiador. A propositura é de autoria
do Deputado Adelino Follador. A Mesa, neste momento, está
sendo presidida pelo Deputado Laerte Gomes, que irá conduzir
os trabalhos na sequência.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A Mestre de Cerimônias
pode dar andamento aos trabalhos.

A SRA. ELAINE (Mestre de Cerimônias) – Anísio Gorayeb
Filho, economista, jornalista e historiador. Formou-se em
economia em julho de 1983, na cidade de Belém do Pará.
Funcionário do quadro efetivo do Estado de Rondônia há 31

anos, já exerceu diversos cargos no Estado, no município e na
União. Como jornalista, escreve artigos memorialistas em vários
sites na capital e no interior. Assina a coluna semanal: “Nossa
História”, no jornal O Estadão. Apresenta o Programa “Nossa
História Agora”, na Rede TV Rondônia e o Programa “Porque
Hoje é Sábado”, na Rádio Cultura FM 107,9. Ministra palestra
em escolas, faculdades e seminários sobre História de
Rondônia na capital e no interior do Estado. Nas escolas e
faculdades públicas, essas palestras são inteiramente grátis.
Recebeu diversas homenagens do Governo do Estado de
Rondônia, da Prefeitura Municipal de Porto Velho, da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, da Câmara de
Vereadores de Porto Velho e do Exército Brasileiro.

Convido o propositor desta homenagem a se pronunciar
neste momento.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, em especial aqui o homenageado hoje, o Senhor
Anísio, que eu conheço desde que cheguei em Rondônia, minha
esposa trabalhava na Prefeitura de Porto Velho, onde tive
oportunidade, através dela, de conhecê-lo, e eu tenho o maior
prazer de ter indicado esta homenagem. Você merece, Anísio,
pelo trabalho que você vem fazendo, pelo dinamismo, pela
função que você como historiador, como economista, jornalista,
eu venho acompanhando o seu trabalho desde aquela época,
desde 1983, hoje nós estamos em 2015 e eu tenho o maior
prazer de estar... Hoje, eu tenho certeza que todos os pares
estão satisfeitos porque contribuíram, votaram, foi unânime a
votação aqui para aprovar esta homenagem pelos trabalhos
que você vem fazendo junto à comunidade do Estado de
Rondônia e principalmente aqui de Porto Velho.

Então, para nós é um prazer, uma satisfação estar aqui.
Vamos entregar então hoje esse título que é muito importante,
eu tenho certeza que o seu currículo, para a sua história por
aquilo que você fez no Estado de Rondônia. Muito obrigado.

A SRA. ELAINE (Mestre de Cerimônias) – Convidamos então
o Deputado propositor desta homenagem, Deputado Adelino
Follador, para se pôr à frente. Convidamos o homenageado e
vou ler o texto do que se refere o Voto de Louvor.

“A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em
Sessão Plenária realizada no dia 30/06/15, era a data proposta
para entrega desta homenagem, atendendo a Requerimento
nº 158/15, aprovou, nos termos do artigo 181 do Regimento
Interno, Voto de Louvor a Anísio Gorayeb Filho, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado
de Rondônia como jornalista, cronista e historiador.”

Agradecemos a presença do Homenageado Anísio
Gorayeb em nome do Presidente desta Casa, Deputado Maurão
de Carvalho e toda a Mesa Diretora.
Está encerrada, neste momento, a Sessão de Homenagem.

(Às 15 horas 39 minutos encerra-se
a Comissão Geral)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Passemos às Breves
Comunicações. E passo a Presidência ao Deputado Ezequiel
Júnior.

(Às 15 horas e 40 minutos Laerte Gomes
passa a presidência ao senhor Ezequiel Júnior)
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O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Nas Breves
Comunicações, usando a palavra, neste momento, o ilustre
Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e
senhores Deputados, nosso público aqui presente, as pessoas
que estão em casa, as empresas, que estão assistindo através
da TV Assembleia pela internet.

Senhor Presidente, queria aqui, antes de entrar no
assunto que me traz a esta tribuna no dia de hoje, queria aqui
deixar os meus parabéns, parabenizar a toda Diretoria da ACIJIP,
em nome do Presidente Hugo da Topcon, pela realização da
FECOMIND, no município de Ji-Paraná, na última semana,
iniciou na quarta-feira e encerrou no sábado. Na quinta-feira,
foi a abertura oficial, com a presença do Governador Confúcio
Moura, Vice-Governador Daniel, de vários Deputados, várias
autoridades. Nós também estivemos lá presentes, participando,
onde também recebemos uma homenagem da ACIJIP pelo apoio
que demos à realização da FECOMIND através de um convênio
no valor de R$ 50.000,00, que assinamos no dia da abertura
da Feira, recursos esses que contribuíram para a organização
da FECOMIND. Eu deixo aqui os meus parabéns a toda a
Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná.

Mas o que me traz aqui hoje, senhor Presidente,
senhoras e senhores Deputados, é a questão do aeroporto de
Ji-Paraná. Eu estive ontem com o Deputado Marcos Rogério,
conversando com ele, Deputado Federal, que também tem se
empenhado nessa luta de buscar a solução para o nosso
aeroporto. Inclusive encaminhou um ofício ao Diretor do DER,
o Coronel Caetano, solicitando informações sobre o que foi
acordado com a empresa Azul, numa reunião que tiveram em
Campinas, o Deputado Marcos Rogério, o Chefe de Gabinete
do Senador Acir e o pessoal do DER aqui, para que a Azul
pudesse iniciar um voo agora no dia 1º de novembro, um voo
com avião jato, saindo de Ji-Paraná. Na época, e eu gostaria
de ler aqui, senhor Presidente, o Ofício do Deputado Marcos
Rogério cobrando informações do Diretor do DER:

“Senhor Diretor, ao cumprimentá-lo cordialmente solicito
informações a respeito das providencias tomadas por parte
deste órgão para garantir o retorno do voo jato, a partir do dia
01 de novembro de 2015, no Aeroporto José Coleto, em Ji-
Paraná.

Conforme ajustado em reunião na sede da Empresa
Aérea Azul, em São Paulo, as despesas seriam sanadas dentro
do prazo de 30 dias a partir daquela reunião. Já estamos com
40 dias, considerando que o prazo já extrapolou e o fim do
mês se aproxima, solicito informações a respeito da entrega
do equipamento de Raios-X, mudança de categoria operacional
VFR para IFR e esclarecimento sobre o andamento do curso
para os profissionais que atuam no aeródromo. Agradeço a
atenção e aguardo o pronunciamento para fazer o contato com
a companhia e ANAC para providências do nosso voo.
(a) Deputado Federal Marcos Rogério.”

Hoje eu estive reunido, na parte da manhã, no DER,
com o Sivanildo, que é o Diretor Administrativo Operacional da
questão de Aeródromos do DER, com a Mayara que é a Diretora
Financeira e com o Doutor Reinaldo, Procurador. E ali expus
para ele o meu descontentamento, principalmente com o
Sivanildo e com a Diretoria do DER, pelas informações que nos

passaram, Deputado Lazinho, e que não acontecem. Esse Raio-
X era para ter chegado há 40 dias, segundo eles. E foi sair de
lá dia 10. E eu falava, a cada informação, não vou falar mentira
porque é uma palavra muito forte, mas a cada informação,
Deputado Adelino, errada que o DER nos passa, nós passamos
para a sociedade, e aí ficamos nós, aí sim, como mentirosos.
Então, um órgão como o DER tem que dar as informações
para nós a partir do momento que tiver a certeza que isso vai
acontecer. E a sociedade, a população de Ji-Paraná e da região
central do Estado já está cansada com esse negócio, ‘vai
resolver, vai resolver o aeroporto’ e verdadeiramente não se
resolve.

E essa reunião cedo que nós tivemos, eles me mostraram
algumas ações... Eu gostaria, Sr. Presidente, só de pedir mais
dois minutos para concluir devido a importância do tema.  A
questão da mudança da UFR para a IFR, o processo que tinha
no DER, Deputado Lebrão, com a empresa que venceu o ano
passado e não sei se por lapso ou por má vontade, não foi
aditivado esse processo, então não tem a empresa contratada
para realizar esse serviço. Segundo eles na reunião, eles irão
ainda abrir um processo, elaborar um projeto, abrir um processo
para contratar a empresa.  Então esse prazo dia 1º de
novembro com certeza não vai ser cumprido.

O Raio-x que tinham prometido entregar 30, 40 dias
atrás, inclusive divulgaram isso, Deputado Lazinho, até hoje
não chegou. A nota fiscal do Raio-x, eu estou com cópia dela
aqui, foi emitida no dia 09/10 pela Empresa VMI Sistemas de
Segurança e conforme o fax recebido pelo DER, foi despachado
no dia 10/10. E a previsão de chegada para ela em Ji-Paraná é
no dia 03/11 e lá já estará a equipe especializada que realizará
a instalação de treinamento necessário para a utilização do
aparelho.

Então, a gente pode perceber que vai chegar depois do
prazo também, mas a gente espera que chegue o Raio-x.

E o que é mais grave, que preocupa mais a gente, que é
o que é mais necessário para não haver esse impedimento,
que são as questões dos cursos, dos cursos profissionais para
os servidores que atuam no aeródromo de Ji-Paraná, são
essenciais esses cursos, existe um processo que foi feito de
dispensa de licitação para atender exclusivamente o aeroporto
de Ji-Paraná. Foi uma dispensa de licitação, existe um processo,
foi uma Carta Convite e existe um processo que está sendo
feito, que é para atender todos os aeródromos do Estado. Esse
que é exclusivo de Ji-Paraná, o processo estava no
Departamento Jurídico, eu fui lá ao Departamento Jurídico hoje,
com o Procurador, Dr. Reinaldo, que está com ele. Ele se
comprometeu a devolver até amanhã para a Mayara, que é
Diretora Financeira, e ela, até sexta-feira, se comprometeu
conosco de empenhar e dar a Ordem de Serviço para que a
empresa, aí sim, a partir de 05 dias úteis, possa iniciar os
cursos. A empresa é a Smart Aviation que tem cinco dias para
aplicar este curso.

O que nos preocupa nisso?  O que nos preocupa nisso é
que o compromisso da Azul com esse voo é no dia 01 de
novembro. Se for dado os cinco dias, só vai começar na outra
semana, depois do prazo estabelecido. E aí que o Deputado
Marcos Rogério estava nos dizendo que pode haver esse
problema com a ANAC devido, principalmente, à questão dos
cursos. Eu me comprometi de amanhã ir novamente ao DER
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junto com a Mayara, que é Diretora Financeira, para ligarmos
para a empresa para ver se consegue mandar essa equipe que
vai prestar o curso a semana que vem a Ji-Paraná para
concretizar isso. Esse aeroporto, isso vindo, não vai beneficiar
somente Ji-Paraná, mas sim toda a região central do Estado de
Rondônia.

Então, eu espero e faço um apelo aqui ao DER, ao Cel.
Caetano, que a gente possa tirar essas pendências aqui, essas
pequenas pendências, para que possamos ter o mínimo, que é
o aeroporto funcionando, e mais voos para atender a população
da região central do Estado, porque hoje ou tem que vir a
Cacoal ou vem a Porto Velho para usar esses voos.

Então, Sr. Presidente, quero agradecer a sua tolerância
e essas são as nossas palavras.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Parabéns, Deputado
Laerte, pela cobrança desse benefício tão importante para
região central do Estado.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o vice-
líder do Governo nesta Casa, Deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS – Obrigado, Presidente, pelo vice-
líder, mas, na verdade, o meu grande amigo Deputado Cleiton
Roque que é o vice-líder.

Cumprimentar o Presidente Deputado Ezequiel Júnior, os
senhores Deputados, Deputadas, público aqui presente,
servidores da Casa, a imprensa.

Agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui
ocupando a tribuna desta Casa, e gostaria de aqui falar um
pouco da viagem que fomos a Brasília, na semana passada,
quando da marcha dos Deputados e Presidentes de Colegiados
a Brasília, reivindicando a PEC 47. A PEC 47 é de grande
importância para os Estados. Ela, com certeza, uma vez
aprovada, a PEC 47 é uma revisão no pacto federativo, na
Constituição, que trará atribuição importante aos Estados em
legislar sobre matérias relevantes para os Estados. E lá nós
tivemos, na oportunidade, junto com o Deputado Dr. Neidson,
que nos deu a honra de estar acompanhando lá em Brasília,
quando numa visita ao DNIT, cobrando também a recuperação
da BR-364, trecho Ouro Preto a Jaru, Deputado Dr. Neidson,
que nos deu a honra de acompanhar, o Senador Valdir Raupp,
a Deputada Marinha, que estiveram junto conosco. Eu vou deixar
para o Deputado Dr. Neidson falar mais sobre esse assunto e
também sobre a rodovia Porto Velho a Guajará-Mirim, que é
importante.

Eu gostaria de aproveitar este momento, cumprimentar
também aqui o Ari, a Dora. O Ari, que é o Presidente do Sindicato
dos Datiloscopistas. E dizer, Ari, que vocês, há algum tempo
que vocês estão na luta nesta Casa, o Ari, a Dora, o nosso
amigo lá de Colorado do Oeste também está acompanhando,
desculpa aí, eu esqueci o nome, deu um branco, mas a Meire
que está assessorando, até na questão da elaboração desse
projeto. E dizer que o datiloscopista, eles estão aqui, até
escreveram para mim que estão solicitando o apoio desta Casa,
de todos os Deputados. Estão com um projeto, um
requerimento, que já está ali com a assinatura, eu acho que
em torno de uns quinze Deputados que já assinaram o
requerimento, que foi de autoria do Deputado Edson Martins e
do nobre Deputado Aélcio da TV, e todos os Deputados estão

apoiando esse Requerimento, Deputado Aélcio, no sentido de
reconhecer, redenominar o cargo de datiloscopista policial para
perito papiloscopista. Por que desta redenominação? Porque
esta categoria, os datiloscopistas, porque eles já exercem esse
trabalho, que foi regulamentado pelo Decreto 2.774, de 1985.
Desde 1985 que os peritos datiloscopistas exercem essa função
importante. Várias atribuições foram dadas a eles nesse
Decreto, e aí, conversando agora com o Ari, com a Dora,
realmente, essa redenominação evitaria até ao Estado de, às
vezes, muitas ações, o trabalho executado desses servidores,
dessa categoria, e às vezes sem um reconhecimento e lei. Por
isso nós propusemos, através desse requerimento, eu e o
Deputado Aélcio e todos os Deputados, o Deputado Lebrão, o
Deputado Laerte, o Deputado Ezequiel, o Deputado Cleiton,
que assinaram também esse requerimento em apoio aos peritos
datiloscopistas, para que a gente possa tramitar, Ari, esse
requerimento nas Comissões, e para que o Governo do Estado
possa encaminhar a esta Casa um projeto de Lei,
redenominando e reconhecendo esses serviços, que já foi
realmente esse trabalho dessa categoria, que já foram
atribuídas a eles, várias atribuições pelo Decreto 2.774, de
1985. Então, deixo aqui o nosso apoio à categoria datiloscopista.
Sei, conheço a importância do trabalho de vocês, a luta, que
há algum tempo vocês tem realmente tem tido nesta Casa, e
espero contar, e tenho certeza de que vamos contar com o
apoio dos nobres pares desta Casa e nós realmente vamos
fazer esse reconhecimento, essa redenominação do trabalho
de vocês, que é tão importante na área da identificação.

Antes, o trabalho do datiloscopista talvez fosse limitado
a recolher impressão digital e fazer esse trabalho. Muitas outras
atribuições foram concedidas a eles através deste Decreto. E
falta realmente o reconhecimento e nós vamos trabalhar para
que isso venha a acontecer o mais rápido possível.

Encerro aqui a minha palavra, senhor Presidente, muito
obrigado. Obrigado e vamos realmente trabalhar no sentido
de reconhecer esse trabalho dessa categoria tão importante.

Muito obrigado.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, Deputado
Ezequiel...

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Sim, senhor.

O SR. CLEITON ROQUE - Sei que não cabe aparte, mas só
para me justificar aqui, dizer, Deputado Edson, conte comigo
nesse pleito. Sei que Vossa Excelência está encampado,
estamos juntos aí, tudo o que estiver ao meu alcance para
contribuir nós estamos juntos, porque nós sabemos da
demanda justa e é hora inclusive de fazer justiça.

Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES - Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES - Só relatar aqui, Deputado Cleiton,
uma homenagem aos médicos de Rondônia, dia 18, Dia dos
Médicos, em nome desse grande líder, desse grande médico
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que nós temos o privilégio e a honra de ser colega, o Dr. Neidson,
e em seu nome eu quero saudar a todos os médicos do Estado
de Rondônia e do Brasil, profissão essa que engrandece, com
certeza enobrece a todos os cidadãos que estudaram e
cursaram e fizeram este curso. Parabéns, Dr. Neidson.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Parabéns, Dr.
Neidson. E há quem diga, Deputado Laerte, que o Dr. Neidson
é o novo ‘Mão Santa de Rondônia’. Parabéns, Dr. Neidson.

Queremos registrar aqui a presença, agradecer a
presença nesta Casa do Sr. Carlos Antônio Xavier, meu amigo
Carlão da Emater, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Emater. Presente nesta tarde aqui conosco também a senhora
Natieli Lima, Gerente da Secretaria de Estado de Assistência
Social – SEAS do município de Jaru. Seja bem-vinda.

Ainda nas breves comunicações, com a palavra o ilustre
Deputado do PTB Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Desejar uma boa tarde a todos.
Cumprimentar o nosso ilustre Deputado Ezequiel Júnior, que
conduz neste momento a nossa Sessão Ordinária.
Cumprimentar todos os nobres Deputados Estaduais, em nome
do nosso futuro apoiador, Deputado Airton Gurgacz, nem que
seja em algum projeto de lei que possa a vir ser apreciado de
minha autoria aqui no Plenário. Gostaria de cumprimentar todos
os assessores e a todos os servidores deste Poder Legislativo,
aproveitando o ensejo para pedir desculpas aos mesmos, aos
que participaram da nossa Audiência Pública no distrito de União
Bandeirantes, que havia a previsão de nós servirmos um almoço
e por conta do grande contingente de Policial Militar, que vale a
pena destacar e agradecer, acabou sendo insuficiente e eles
tiveram que se deslocar ao Costelão para almoçar. Então, fica
aqui registrado e também gostaria da sensibilidade, por
infelizmente não conseguir a todos naquele momento. Gostaria
de cumprimentar a todos que estão aqui conosco, cumprimentar
o Ari, Ari Cowboy, que é o Presidente do Sindicato dos
Datiloscopistas, logo, logo dos Papiloscopistas Criminais. É um
prazer ter aqui você conosco, os nossos assessores, a imprensa.
E neste Pequeno Expediente, nas Breves Comunicações, vou
apenas fazer alusão ao que aconteceu no distrito de União
Bandeirantes, onde este Poder, a Assembleia Legislativa, na
presença do Deputado Lazinho da Fetagro, que muito bem
discute essa temática, que tem conhecimento de causa, que
está sempre em perfeita harmonia com os interesses dos
pequenos agricultores da agricultura familiar, da agricultura
de subsistência, nosso Presidente, Deputado Maurão de
Carvalho, que também participou e logicamente que abrilhantou
o evento e mais do que isso, deu força ao movimento de
defender a terra do Conti. Não defender por defender,
logicamente nos baseamos pelas leis vigentes e pela
possibilidade de trabalho deste Poder em harmonia com o Poder
Executivo. Agradecer a Emater, a Idaron, a SEAGRI,
Procuradoria do Estado, Defensoria Pública do Estado, Banco
do Brasil e todos os outros órgãos e instituições que lá se
fizeram presentes.

Nós temos uma área de cerca de 32, 33 mil hectares
que lá nós temos, Deputado Airton Gurgacz, e eu sou sim
coerente a ponto de dizer que todos que detenham a terra têm
sim o direito à propriedade da mesma, mas desde que

devidamente comprovada, que não é o caso dessa área do
Conti. Em cima dessa terra, hoje, moram cerca de 800 famílias
que produzem cerca de 25 mil litros de leite/dia e que eles têm
quase 50 mil cabeças de gado, toneladas de mandioca, feijão,
arroz, milho e tantas outras culturas. E que, logicamente, não
tem como, da noite para o dia, ter o seu direito à propriedade,
também previsto na Constituição Federal, cerceado.

Então, nós estamos procurando alcançar um ponto de
equilíbrio e também pressionar para que o zoneamento
socioeconômico, Deputado Lazinho da Fetagro, chegue o quanto
antes nessa área. Existe uma previsão de 20 milhões para que
fosse imediatamente alocado para que se realizasse esse
zoneamento, porém ainda não chegou. Nós pedimos
informações da Procuradoria do Estado para que a mesma se
pronunciasse em relação ao próprio Governo do Estado de
Rondônia, baixar um Decreto e que temporariamente alterasse
o zoneamento. Lá é um zoneamento de área de manejos. Isto
é, não pode derrubar uma árvore sequer, só que nós sabemos
que não é condizente com a realidade de Bandeirantes, que é
um dos principais condutores e é um dos locais que mais bem
abastece o município de Porto Velho e adjacências. Então, lógico
que nós precisamos ter esse amparo legal.

As medidas judiciais já foram tomadas, a própria
Defensoria Pública também vai entrar no polo ativo, como
principal interessada. Temos um advogado em defesa dessa
área do Conti e nós gostaríamos de contar com a sensibilidade
dos Deputados, como nós tivemos aqui com a área do bairro
Universitário, que houve a desapropriação por parte do Estado
e o próprio apoio de todos os Deputados Estaduais com a
emenda coletiva. Eu acho que lá nós precisamos de menos,
nesse sentido, porém de mais mobilização para preservar essas
vidas, até para que não tenha derramamento de sangue, para
que nós evitemos ao máximo que vidas sejam ceifadas. E que
logicamente nós consigamos proporcionar a produção daquela
área fértil que certamente acomoda, acolhe milhares de
famílias, milhares de produtores rurais e que só têm um
propósito, subsistir. Não querem viver disso, não querem gerar
fortuna, mas querem sobreviver e dar o alimento para os seus
filhos e também para os munícipes de Porto Velho e região.

Então fica aqui esse alerta, esse pedido. E logo mais, no
Grande Expediente, falarei sobre a ação que houve no Presídio
Urso Branco, em relação à rebelião e principalmente a falta de
gestão da Secretaria de Justiça, que infelizmente, mais uma
vez, não demonstra capacidade mínima para gerir uma
Secretaria, uma pasta tão nevrálgica e que remete a um cuidado
integral a mesma. Então, logo mais falarei a respeito,
respeitando também o prazo regimental.

Obrigado pela oportunidade.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Dando sequência,
ainda nas Breves Comunicações, falando por cinco minutos,
sem aparte, o ilustre Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhores Deputados aqui
presentes,  membros da imprensa que estão aqui presentes.
Para nós é um prazer mais uma vez vir a esta tribuna registrar
assuntos tão importantes.

Recebemos aqui um ofício da Casa Civil sobre uma
Indicação que nós fizemos, que eu acho muito justa, que era
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para isenção do ICMS das máquinas para as Prefeituras,
sabendo que o Governo Federal é isento e o Estado também é
isento, e não é justo que as Prefeituras continuem pagando,
quando deixa de recolher, o Estado deixa de recolher 25%
desses recursos seriam dos municípios. E nós encaminhamos
essa Indicação, o Governo do Estado apresentou e mandou
para a SEFIN, mandou para todos os órgãos competentes e só
falta agora a SEFIN que está encaminhando para apresentação
junto ao CONFAZ, visando à aprovação do convênio do ICMS.
Então, eu quero já, deu um passo muito importante, é uma
maneira de valorizar mais os municípios. Nós sabemos hoje
que a isenção de impostos ajuda muito para estruturar mais
ainda os municípios, com maquinários, e eu espero que essa
aprovação do CONFAZ seja aprovada na próxima reunião com
mais urgência possível para que todas as Prefeituras do Estado
de Rondônia sejam beneficiadas por essa Lei, que aí nós
teríamos mais facilidade para que fossem compradas essas
máquinas.

Quero também dizer que dia 11, agora, o Código do
Consumidor fez 25 anos, 25 anos que está de grandes avanços,
são muitos desafios para os próximos 25 de vigência da Lei. A
Lei tem uma vigência de 50 anos, criada para regulamentar a
garantia Constitucional de Defesa do Consumidor, artigo 5º da
Constituição da Republica, o Código surgiu com marcante
caráter inovador, tendo como principal desafio proteger o
consumidor. A legislação partiu da premissa de que a sociedade
de consumo, caracterizada por maior oferta de produto,
serviços, aliados, então é uma Lei que veio para ficar, contudo
ainda há muito a ser feito para que alcance tão sonhado
equilíbrio das relações de consumo. Devemos nos esforçar para
ampliar a situação do PROCON, incentivando a ampliação do
número de unidades, que devem chegar até mesmo às menores
cidades do país, com estrutura e atendimento aptos a promover
conciliações e punir as condutas indevidas, possam cobrar maior
transparência na gestão dos fundos públicos destinados à defesa
do consumidor, para que passem a custear campanhas efetivas
de conscientização da população, permitindo maior
conhecimento das regras e dos direitos.

Por que não pensar em introduzir nas grades curriculares
dos colégios os conceitos de proteção ao consumidor? Em
paralelo, é urgente o investimento nos Juizados Especiais, onde
a maior parte das questões de Direito do Consumidor acaba
desaguando. Não é possível admitir que um Processo Judicial,
baseado em práticas abusivas, leve 02 anos para ser
solucionado. Também não se consegue entender a inexistência
de maior número de convênios com empresas, com o propósito
de diminuir e regrar as reclamações sobre violação à legislação
de proteção ao consumidor. Apesar de grande avanço, são
muitos os desafios para os próximos 25 anos da Lei.

Então, eu quero dizer que, inclusive, nós estamos
trabalhando a Comissão de Defesa do Consumidor para instalar
também o PROCON aqui na Assembleia Legislativa, com apoio
do Deputado Maurão, com apoio dos 24 Deputados. Nós já
estivemos no Rio de Janeiro e pegamos um exemplo e hoje
vários Estados já implantaram PROCON nas Assembleias
Legislativas, várias Câmaras Municipais também já têm o
PROCON, tendo em vista que no Estado de Rondônia o Governo
do Estado hoje só tem o PROCON em seis municípios instalados
e nós temos 52 municípios no Estado de Rondônia.

Então, com um trabalho, inclusive com a compra de um
ônibus, para fazer uma equipe itinerante para poder visitar
esses municípios, será muito útil para o consumidor se colocar,
colocar os problemas e a Assembleia Legislativa, através do
0800, através dessa equipe jurídica, uma equipe que possa
colaborar para que funcione melhor, para que as pessoas
respeitem mais o consumidor.

Nós tivemos um exemplo agora, momentâneo, a respeito
da moto até 50 cilindradas, onde acabou saindo uma
publicação e praticamente proibindo a fiscalização dessas
motos até que seja regulamentada no CONTRAN, em Brasília,
ACC.

Então, nós queremos dizer que as motos que foram
apreendidas em Ariquemes foram soltas sem ônus aos
consumidores. É uma posição perante a Comissão de Defesa
do Consumidor, protegendo o consumidor. O consumidor
comprou dentro de uma legislação que já existia e ele não
podia se prejudicar. Aqui em Porto Velho também, mais de
5.000 mil motos que tem, o DETRAN hoje está reconhecendo
e só após o vencimento das placas que já foram feitas na
Prefeitura é que o pessoal vai se dirigir ao DETRAN. Mas mesmo
assim, dia 04 agora, já falei hoje com o Dr. Albuquerque, e dia
04 ele vai trazer essas propostas que nós deixamos na
Audiência Pública em aberto, para poder ter essa negociação,
ter essa conversação e tornar público da maneira que o
consumidor possa se legalizar. E nós hoje percebemos também
que o registro muitas vezes tem motos que têm dificuldade de
ter o registro e se tiver que pagar 800 reais para poder fazer
o registro, inviabiliza, porque é quase valor da bicicleta elétrica
ou a moto. Então, hoje estivemos conversando com o doutor,
no DETRAN, e o DETRAN está vendo a possibilidade de ele
comprar essa máquina para ele mesmo fazer esse trabalho,
fazer num preço, já que se trata de pessoas simples, pessoas
que têm essa moto, essa bicicleta, são pessoas de baixa renda
e nós temos que lembrar também da parte social. Queremos,
sim, que todo mundo se documente, que todo mundo... mas
dentro de uma possibilidade. Que não fique 800 reais para se
legalizar uma bicicleta elétrica, que não fique 800 reais para
legalizar uma moto até 50 cilindradas, que é muito. Tirar uma
carteira, uma CNH, dois mil reais. Então, é impossível que a
pessoa se legalize. Então, queremos fazer com que o
consumidor seja mais respeitado.

E lá em Ariquemes, por exemplo, tinha uma liminar em
vigência, mesmo assim foram apreendidas as motos. Nós
achamos errado e fomos atrás e todas as motos foram
devolvidas a seus proprietários sem ônus, em função dessa
Lei que existe. A Lei existe para ser respeitada e se mudar
tem que dar publicidade a essa Lei para que o pessoal... E
também tem que dar um prazo, aquilo que nós defendemos
na Audiência Pública, para que todo mundo se regularize e
que dê condições para poder se regularizar. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador. Queremos, em nome dos demais membros
desta Casa de Leis, cumprimentar o Prefeito do Município de
Vilhena, Prefeito José Luiz Rover. Prefeito Rover presente, seja
bem-vindo a esta Casa, o abraçamos em nome desse grande
líder do Cone Sul, Deputado Luizinho Goebel. Queremos
cumprimentar também o senhor Heitor Tinti, Secretário
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Municipal de Planejamento do Município de Vilhena. Senhor
Heitor, seja bem-vindo também a esta Casa de Leis.

Ainda nas Breves Comunicações, pelo prazo de cinco
minutos na tribuna, sem apartes, o Deputado do PMDB, o
Deputado Só Na Bença, por cinco minutos, sem apartes.

Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma permuta aqui
rápida, vamos ouvir o Líder do Governo, o grande líder do
Partido Verde em Rondônia, o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar a todos os senhores,
todas as senhoras; cumprimentar a imprensa, todas as pessoas
que nos visitam em nome do Prefeito da minha cidade, o Prefeito
José Rover e também o senhor Heitor Batista, que foi ex-vice-
prefeito, ex-prefeito e também foi, em todas as administrações
municipais da história do município de Vilhena, Secretário de
Planejamento. Um eficiente Secretário e que foi o que me deu
oportunidade de ingressar na vida pública com o meu primeiro
trabalho como Diretor de Obras no município de Vilhena. E que
após essa história, Deputado Ezequiel e Deputado Só Na Bença,
que eu fui Diretor de Obras daquele município, logo após eu fui
convidado para fazer parte da equipe do DER, em 2003, no
Governo Cassol, e foi através do nosso trabalho no DER que
pavimentamos a estrada para chegar à Assembleia Legislativa,
onde hoje estamos cumprindo aqui o nosso 3º mandato.

Então, tributo o sucesso da nossa carreira pública ao
senhor Heitor Batista. E, de antemão, quero anunciar aos meus
colegas Deputados, Deputado Cleiton, Deputado Follador, todos
os Deputados presentes, que o Prefeito Rover veio à cidade de
Porto Velho hoje para solicitar a urgência na votação do Projeto
de Lei n° 181/15, que trata de repasse financeiro, de
suplementação financeira, Deputado Laerte, à Secretaria de
Estado de Saúde. Por quê? Porque a Prefeitura de Vilhena
mantém um convênio com o Estado de Rondônia para a
manutenção de 10 leitos de UTIs e depende desse aporte
financeiro repassado pelo Estado. Então, com a aprovação dos
demais pares, automaticamente esse repasse será feito ao
município de Vilhena. E aproveitando essa oportunidade, eu
quero registrar aqui um Projeto muito importante que nos
próximos dias aportará na Assembleia Legislativa, que será
uma Mensagem enviada pelo Executivo a respeito das florestas
plantadas no Estado de Rondônia. Nós temos, principalmente
no Cone Sul do Estado, uma grande área de cerrado. Esta
área de cerrado e cerrado em transição, na sua totalidade
pode ser aproveitada para o plantio de floresta plantada. E
isso significa um novo propulsor da economia do Estado de
Rondônia, até porque, além da madeira, além do extrato que
sai, que se retira dessa madeira, da resina, como é o caso do
Pinus, nós conseguimos gerar muito emprego e muita renda
para as famílias de Rondônia.

O senhor Heitor que encabeça o Projeto, pelo
conhecimento que tem, falava hoje que o pequeno município
de Três Lagoas hoje tem 700.000 hectares de floresta plantada.
E isso é uma riqueza imensurável, não só na questão econômica,
mas principalmente na questão da natureza do desenvolvimento
ambiental. E é muito importante e necessário não só para o
nosso país, mas para o mundo todo. E é por isso que nesta
Casa nós empunhamos essa bandeira a partir desta data, para
que aquelas áreas que não servem nada mais nada menos
que simplesmente para ser devastada pelas queimadas todo

ano, essa região de cerrado todo ano há um alto índice de
queimadas. E isso além da poluição traz transtornos para a
fauna, para a flora e nós, no entendimento que tivemos, através
do levantamento técnico apresentado por essas equipes,
Deputado Léo Moraes, que trabalham esse Projeto da Floresta
Plantada, nós entendemos que há uma viabilidade gigantesca,
astronômica, tanto econômica quanto em defesa do meio
ambiente.

Então, quero agradecer ao senhor Heitor e a toda a
equipe que está empenhada e dizer que o Deputado Luizinho
com os demais pares da Assembleia, Deputado Lebrão, estarão
ombreados nesta missão de, acima de tudo, melhorar a
questão ambiental do nosso Estado com essas florestas
plantadas. Levar alternativa de emprego e de renda para as
famílias de Rondônia. E quero mais uma vez dizer que estou
solidário a essa causa, a essa nobre questão, que acima de
tudo engrandece mais uma vez o Estado de Rondônia. Assim,
registro mais uma vez a presença, então, do nosso Prefeito de
Vilhena, José Rover, e também o nosso Secretário de
Planejamento Heitor Batista. Obrigado.

(Às 16 horas e 20 minutos o senhor Ezequiel Júnior
passa a presidência ao senhor Laerte Gomes)

O SR. LAERTE GOMES – Com a palavra, por cinco minutos,
sem direito a apartes, nas Breves Comunicações, o Deputado
da região de Pimenta Bueno, Primavera, Rolim de Moura e do
Estado de Rondônia, Deputado Só Na Bença.

O SR. SÓ NA BENÇA – Obrigado, Presidente. Obrigado por
esse elogio tão importante. Quero aqui cumprimentar Vossa
Excelência. Cumprimentar também nossos nobres
companheiros, em nome do Deputado Doutor Neidson quero
cumprimentar a todos os doctors, os médicos, os doctors do
Estado de Rondônia e do nosso Brasil e do mundo, e dizer a
importância de poder estar aqui. Agradeço primeiramente a
Deus por essa oportunidade e quero cumprimentar o meu
grande amigo, Prefeito de Vilhena, José Rover. Que Deus
abençoe. Juntamente com ele está o senhor Heitor Tinti,
Secretário de Planejamento de Vilhena e, em nome de vocês,
quero cumprimentar a todos os presentes. E dizer que eu vim
a esta tribuna, nesta tarde, para agradecer a grande
oportunidade que o nosso Governador nos deu na nossa região
de Cacoal, onde, na sexta-feira passada, o Governador esteve
presente, juntamente com o Pimentel e o Maiorquim da SESAU
e assim como outros Secretários ali em Cacoal, onde o
Governador Confúcio Moura inaugurou 10 leitos, Deputado Dr.
Neidson, 10 leitos de UTI Neonatal. Eu me senti feliz por saber
que cada dia nós estamos trabalhando unidos e trazendo o
médico, os recursos mais perto da nossa população. E também
o Governador Confúcio Moura deu ordem do exame de
cateterismo, onde vai ser feito o cateterismo na cidade de
Cacoal, naquela região. Para nós, Deputado Cleiton Roque, é
muito importante, por quê?  Porque é um exame que quando,
muitas vezes, a pessoa enfarta, sem esse exame de cateterismo
não tem condições de saber que tipo de cirurgia que vai ser
feita. Então, nós vemos ali, através de cateterismo onde vai
ser feito cirurgia de angioplastia... Então, para nós, é uma
satisfação muito grande de poder ter recebido o nosso
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Governador com a sua equipe lá em Cacoal, levando esses
recursos mais perto daquela população.

Então, desde já eu quero agradecer e dizer que nós
estamos aqui nesta Casa de Leis todos reunidos, unidos em
prol da população de Rondônia.

Então, meus senhores, senhor Presidente, eu quero aqui
agradecer por esta oportunidade e dizer que nós estamos nesta
batalha levando nossos recursos para onde que realmente a
população necessita. Então, eu quero aqui agradecer a todos
os Parlamentares presentes ou não presentes, quero agradecer
à mídia desta Casa de Leis que é tão importante para nós aqui,
e agradecer também a todos os funcionários desta Casa de
Leis, agradecer a todos os Secretários do Governo, que todos
estão trabalhando em prol de um grande desenvolvimento do
nosso Estado.

Então, muito obrigado, que Deus os abençoe e mais uma
vez quero agradecer a presença do Prefeito Rover. E a qualquer
momento nós podemos estar lá em Vilhena, tomando um
cafezinho juntamente com o senhor.

Muito obrigado.

(Às 16 horas e 23 minutos o senhor Laerte Gomes
passa a presidência ao senhor Cleiton Roque)

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Passemos ao Grande
Expediente.

Neste momento, utilizará a tribuna, pelo espaço de tempo
de 20 minutos, com direito a apartes, o Deputado Dr. Neidson.
Deputado Dr. Neidson,  20 minutos com o espaço de tempo,
com direito a apartes.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Presidente.  Boa tarde a todos.
Quero aqui também estender meus parabéns a todos os
médicos do Estado de Rondônia e do Brasil pela grande profissão
que têm e pela atuação que têm, salvando vidas aqui no nosso
Estado. Às vezes até sem condições de trabalho em alguns
hospitais, em alguns municípios, mas fazendo o possível para
salvar aquelas vidas de muitas pessoas que realmente precisam
e estão à beira da morte.  Então, quero estender aqui os meus
parabéns ao Dia dos Médicos, que foi no dia 18 de Outubro,
mas como a Sessão é sempre às terças-feiras, nós estendemos
hoje esses parabéns.

Quero aqui dizer que estive na semana anterior em
Brasília e em Foz do Iguaçu.  Em Brasília, nós estivemos juntos
com o Deputado Edson Martins, o Vice-Governador do Estado
Daniel Pereira, o Senador da República Valdir Raupp e a
Deputada Federal Marinha Raupp, que foram responsáveis pelas
audiências que tivemos com o Diretor Geral do DNIT, com o
Ministro da Cultura e com as pessoas também responsáveis, a
Comissão da Transposição. E nessa reunião com o DNIT, com o
Diretor Geral do DNIT, nós pedimos, como eu já tinha feito aqui
uma denúncia dizendo que o Governo Federal já tinha atrasado
os pagamentos da empresa que realiza a pavimentação da BR-
425, nós tratamos, além da 425,  da 364 e da 429, Deputado
Lebrão, também.

Então, ficou uma resposta, já que não vão ser paralisadas
as obras da BR-425 e agendamos uma visita também com o
Diretor do DNIT aqui no Estado de Rondônia, para vermos a
situação da BR-364 que liga Jaru a Ouro Preto, que é uma das

piores, que está mais deteriorada agora no momento aqui no
Estado para que possa ser restaurado agora esse trecho e
que a trafegabilidade possa ser bem melhor naquele trecho. E
o Diretor do DNIT vai estar aqui nos dias 05, 06 e 07 de
novembro para que possamos fazer essas visitas na BR-429,
425 e a 364, tentando buscar melhorias na trafegabilidade
desses setores, Deputado Lazinho.

Logo, estivemos também fazendo uma visita com o
Ministro da Cultura e na qual a Deputada Marinha Raupp
solicitou a visita do Ministro aqui no Estado de Rondônia, Porto
Velho. E eu já me estendi também para que ele possa fazer
uma visita a Guajará-Mirim, para que possamos trabalhar a
questão da cultura, que tivemos também, nesse mês, nos dias
9, 10 e 11, em Guajará-Mirim, o Festival Duelo na Fronteira,
no qual nós tivemos um público lá estimado de mais ou menos
de 09 a 10 mil pessoas por noite, e com essas pessoas,
principalmente o município ganhou muito. Então, nós, com o
Ministro da Cultura, estaremos aí, provavelmente ele tenha
uma agenda no dia 17 no Pará, ele vai ver se consegue mudar
essa agenda para que esteja aqui em Rondônia, nos dias 17 e
18 de dezembro, para que possamos trabalhar a parte cultural
do nosso Estado.

E já quero convidar também, nós vamos ter no dia 23,
que é sexta-feira, nós temos aqui uma Comissão para tratar
dos assuntos sobre os povos indígenas e estender o convite a
todos os Deputados também, que possam fazer-se presentes
nesta caravana que vamos ter junto ao Ministério Público e
com o Governador do Estado de Rondônia também, lá na Aldeia
dos Índios Cinta Larga, que é lá no município de Espigão
d’Oeste, que é da Deputada, representado pela Deputada Lúcia
Tereza, que é a vice-presidente da Comissão.

Então, nós vamos ter essa caravana para ver, para tratar
de políticas relacionadas aos índios Cinta Largas e também,
depois, relacionadas aos povos indígenas. E já em Foz do
Iguaçu, que foi um Seminário sobre a implantação dos free
shoppings nos municípios em cidades gêmeas, fronteiriças,
no qual nós temos aqui no Estado de Rondônia, a cidade, a
única cidade contemplada foi Guajará-Mirim. Existe uma lei
federal que dá um incentivo de ICMS a essas lojas francas
que são instaladas nas fronteiras. Nós temos até, Deputado
Laerte e Deputado Lebrão, Costa Marques que não foi
contemplada, e como é uma cidade fronteiriça também gêmea,
nós temos que trabalhar posteriormente para ver se nós
podemos implantar, cobrar do Governo Federal para que seja
implantado nessa cidade esse free shopping lá no município
de Costa Marques para tentar melhorar a economia local. E
hoje também, como nós, eu já fiz aqui, parabenizei os médicos,
nós temos uma PEC, a 454, que está tramitando no Congresso
Federal lá, sobre a criação da carreira médica de Estado.
Então, nós, eu já fiz um Requerimento aqui hoje pedindo o
apoio da bancada federal, no qual todos os Deputados aqui
presentes assinaram e estamos encaminhando à bancada
federal esse apoio também, para que possa ser aprovado e
conseguido o maior número lá da bancada federal, para que
essa PEC possa ser aprovada e dar melhoria aos médicos
também para que possam atender os nossos munícipes da
melhor forma possível.

Bem, senhor Presidente, era o que eu tinha para hoje.
Obrigado.

(Às 16 horas e 30 minutos o senhor Cleiton Roque
passa a presidência ao senhor Laerte Gomes)
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Dr. Neidson.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, pela ordem,
Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pela ordem, o
Deputado Leonardo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, eu gostaria de inserir
agora, no Grande Expediente, um vídeo de cerca de dois minutos
a três minutos, que foi deliberado na Comissão de Direitos
Humanos, para que todos os nobres colegas tomassem
conhecimento, haja vista que o Deputado Jean participou da
Comissão e disse que não tinha ainda visualizado esse vídeo,
que nós da Comissão de Direitos Humanos, na qual o Deputado
Lazinho se fez presente, iríamos propor, se não tivesse objeção
do Plenário, uma Moção de Repúdio e o encaminhamento
integral tanto do vídeo como do relatório para o Inspetor Geral
da Polícia Federal, até porque eles agrediram de forma covarde
mulheres que estavam fazendo uma manifestação quanto à
questão do bairro Renascer. Então, eu gostaria que inserisse
dois a três minutos esse vídeo para que todos tomassem
conhecimento e nos desse tranquilidade para apresentarmos
ao Presidente da Assembleia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Antes de deferir o
pleito do Deputado Léo Moraes, eu queria cumprimentar o
Vereador Adriano Confecções, Presidente da Câmara do
Município de Buritis; o Senhor Alan Campos, gerente local da
Emater de Buritis; nosso companheiro lá do Município de Ji-
Paraná, grande liderança lá, o Vereador Josiel, que se faz
presente. Josiel, uma alegria ter você aqui conosco. O Vereador
Galego, nosso amigo lá de Seringueiras, em meu nome e em
nome do Deputado Lebrão quero cumprimentá-lo; o Elivelton,
da mesma forma, empresário de Ji-Paraná, já foi Vereador,
Presidente da Câmara do Município de Seringueiras, já ocupou
esses cargos naquele município. E o Cornélio, nosso amigo,
ex-Vereador, ex-vice-Prefeito lá do município de São Miguel.
Sejam todos bem-vindos a esta Casa. Cumprimentar o Chagas
também, professor Chagas que se faz presente, cumprimentá-
lo aqui pela sua presença. É um dos grandes pesquisadores do
Estado, é uma alegria tê-lo conosco.

Defiro o pleito do Deputado Léo Moraes, e gostaria que
fosse passado o vídeo por três minutos.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado. Obrigado, Deputado.

(apresentação do vídeo)

Aí nós temos uma paralisação da BR 364. Isso aí. Pelas
costas ele agride a moça. Joga gás de pimenta na frente dela,
ela desmaia.  O vídeo é muito claro, e desmaia mesmo. Eles
colocam a mesma no fundo da caminhonete. Se quiser retirar,
já pode.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não. Vossa Excelência
pode continuar, mas se já estiver satisfeito, tudo bem.

O SR. LÉO MORAES – Ele jogou tanto gás de pimenta que
pegou até nele, Excelência. Então, era somente isso.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Isso mostra o
despreparo, não é?

O SR. LEBRÃO – Isso é o despreparo da Polícia Rodoviária
Federal e a falta de responsabilidade do Comando.

O SR. LÉO MORAES – Isso mesmo. Obrigado, Deputado. Já
está proposta, na verdade, a Moção de Repúdio, só dependia
da exibição para tornar público a todos, a Vossas Excelências.
Moção de Repúdio e encaminhamento integral para o Inspetor
Geral da Polícia Rodoviária Federal que, de caráter extraoficial,
já disse que vai tomar as medidas mais enérgicas quanto a
esses dois policiais rodoviários. Era isso que eu gostaria...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência com
certeza terá o apoio dos seus colegas, todos os Deputados
desta Casa sobre este pleito, até porque as imagens falam por
si mesmas, Deputado Lebrão. O despreparo desses policiais
que não estavam tratando com animais, mas sim com seres
humanos. Então, Vossa Excelência vai ter todo o apoio desta
Casa.

O SR. LÉO MORAES – Muito obrigado. Obrigado, Deputado
Laerte. Aproveitar o ensejo, em nome do Deputado Aélcio da
TV, agradecer a presença do Quixadá, de Alto Paraíso, nossa
Liderança que está aqui mais uma vez, aqui conosco. Muito
obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com a palavra, no
Grande Expediente ainda, por 20 minutos, com direito a apartes,
o Deputado Lazinho, do PT.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Boa tarde, senhor Presidente,
Deputado Laerte. Boa tarde a todos os  Deputados.
Cumprimentar todos os nossos colaboradores e companheiros
de trabalho aqui desta Casa, funcionários, a imprensa, público
presente. Cumprimentar o Prefeito de Vilhena, Prefeito Rover.
Vou ver se eu consigo pegar uns votinhos em Vilhena lá, porque
o Deputado Luizinho Goebel pega tudo, Rover, aí não sobra
nada para os outros Deputados. Mas a gente vai tentar, ver se
pega alguma coisa lá, não é?

Quero, senhor Presidente, em primeira mão, me senti
enojado, com vômito, em ver um vídeo desses, vivendo num
país aonde a gente vive, você ainda ter que conviver com esse
tipo de ação, ainda mais contra uma mulher. Um marmanjo
daquele não tem coragem de atacar um homem pela frente.
Ele tem coragem de atacar uma mulher pelas costas, um monte
de crianças sentadas ali. E tenho certeza que esse povo que
estava ali, Deputado Aélcio, não estava ali porque acha bonito
ficar sentado no asfalto quente, não. Estava lá por
irresponsabilidade do Estado, da Prefeitura, porque senão não
estariam. E aí você vê um cidadão que se diz que é obrigado a
fazer a segurança do povo ter uma atitude daquela ali. Eu
participei já de muitas mobilizações na época da ditadura
inclusive. E naquele tempo a gente passava por isso aí. Naquele
tempo se passava por isso, pior até, mas você ver isso hoje,
uma atitude dessas hoje, e acho que a Moção de Repúdio desta
Casa e deste Estado não deve ser somente ao Comando aqui
da Polícia Rodoviária Federal aqui de Rondônia, não. Tem que
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mandar isso para Brasília mesmo. Ministério da Justiça, mandar
para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

Então, eu fico revoltado porque nós não precisamos mais
disso no Brasil, não. E se o povo reclama é porque o povo está
passando por alguma necessidade, está passando, o Estado
está faltando com alguma coisa. E o Estado não pode reprimir
nem o cidadão que cometa qualquer tipo de delito dessa forma,
muito menos uma pessoa mãe de família.  E os cabras já
chegam jogando spray de pimenta. Então, é vergonhoso. É
vergonhoso e eu acredito e peço aqui para que a gente
encaminhe isso ao Governador Confúcio, porque o Governador
também tem que se posicionar com relação a isso. Ali está o
COE também. A atitude foi da Polícia Federal? Foi, mas o COE
estava dando suporte e o Estado também tem responsabilidade.
Então, é vergonhoso. Passe por isso, porque para a gente não
falar besteira, então é melhor se calar.

Quero também salientar que eu estive, justamente a
semana passada, visitando, fazendo uma visita aos apenados,
lá no Presídio Urso Branco. Aqueles presos que já estão em
regime semiaberto, que já estão em fase de regeneração, estão
trabalhando já, produzindo, tendo a sua ocupação. Eu queria
convidar os Deputados para fazerem uma visita lá nesse espaço.
A cadeia, de uma forma geral, não deve ser muito boa e não é
boa nunca de forma nenhuma, mas o Estado precisa se atentar
para esse setor do presídio onde faz a regeneração. Coloca os
presos para trabalhar e eles trabalham com alegria imensa. Eu
estive vendo a forma como eles estão lá, apenados de muitos
anos que agora estão cumprindo na fase final de cumprimento
e precisa ser ressocializado para poder estar em liberdade
definitiva. Um trabalho fantástico da Secretaria, um trabalho
fantástico de um setor e um trabalho fantástico também
daqueles presos.

Agora, eu quero pedir apoio para esta Casa aqui, para
os nossos Deputados, a hora que nós tivermos uma reunião,
eu vou apresentar um Projeto que me foi enviado e a gente
poderá contribuir para a construção de um espaço verdadeiro.
Eu fiz isso, eu peguei, foram mil e quatrocentos, mil e quinhentos
reais para comprar fio e um disjuntor para poder jogar energia
elétrica lá dentro, que estava sendo jogado, Deputado Luizinho
e Deputado Dr. Neidson, a energia estava indo para o prédio
onde eles trabalham por um fio de arame de cerca, um fio de
arame liso. O maior perigo de pegar fogo em toda aquela
estrutura de máquinas de costura, de confecção de bola, de
confecção de rede, uniforme para escola, fantástico o trabalho.

Agora, a instalação onde aquele povo trabalha é
subumana, é subumana. E aí você não pode aceitar que num
Estado igual ao nosso, Deputado Dr. Neidson, é importante,
Deputado Luizinho, eu ainda não tive a oportunidade de
conversar com os pares desta Casa, com o Presidente Maurão,
para nós fazermos uma visita naquela área. Porque o mais
importante é que aquelas pessoas estão no final do
cumprimento das penas delas, e eles estão voltando para a
sociedade e precisam ter condições, no mínimo, de trabalho. E
eles trabalham lá em regime, eu não vou dizer que é de
escravidão, porque pior do que a cadeia não existe, mas você
tem que ter uma condição melhor de trabalho para eles.

O Sr. Dr. Neidson – Deputado, me permite um aparte?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Concedo o aparte, Deputado.

O Sr. Dr. Neidson – Realmente, já estivemos lá, junto com a
nossa assessoria, no Presídio Ênio Pinheiro também, e no Urso
Branco. E nós vemos que o trabalho daquelas pessoas já
reeducando é excepcional. Existe um reeducando lá no Urso
Branco que faz máquinas de academia de musculação que
são iguais às máquinas que vendem aí nas lojas. Então, eu
acredito que nós, Deputados, juntamente com o Governo,
deveríamos também pensar numa política para melhorar
aquela instalação e as condições deles também, dar a eles
materiais para que possam realizar aquele grande trabalho.
Tivemos o Duelo na Fronteira, lá em de Guajará-Mirim, e as
roupas de uma das agremiações, do Malhadinho, foi
confeccionada lá no Presídio Ênio Pinheiro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – No Ênio Pinheiro, eu estive
lá, eles estavam fazendo, inclusive, as roupas.

O Sr. Dr. Neidson – Então, eu quero parabenizá-lo também
por tocar no assunto e com certeza devemos trabalhar nesta
Casa aqui junto com o Governo também para que possamos
dar mais condições para essas pessoas produzirem mais, e
melhorar o nosso Estado. Parabéns, Deputado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado. O
Projeto que me foi enviado tem um custo de 240 mil reais
para construir o mínimo de estrutura para eles. Então não é
nada para o Estado dar condições para esse povo, para essas
pessoas que voltam à cidadania, que voltam ao convívio da
sociedade poder, no mínimo, viver, passar o restante da pena
cumprindo nesse espaço.

Então, eu quero aqui pedir o apoio desta Casa, eu quero,
a hora que a gente tiver uma reunião, nós tivermos uma reunião
com os Deputados, a gente poder sentar e também levar ao
Governo do Estado essa preocupação, porque é muito
importante.

Outro ponto que eu quero trazer aqui, nobre Deputado
Dr. Neidson, é pedir licença para Vossa Excelência, eu tenho
batido muito na tecla e conversado muito com relação à
questão do turismo no nosso Estado. E a sua região é uma
região das principais que nós temos no Estado, das melhores
para isso, é a região de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A
semana passada teve uma comitiva lá, visitando a Vila Murtinho,
em Nova Mamoré. Isso já de oito, dez anos atrás, ainda quando
eu era Presidente da Fetagro, eu falava: mas isso aqui, o
Estado precisa se envolver. E a Secretaria foi lá, o Patrimônio
da União também foi lá. Eu queria sugerir a Vossa Excelência,
para que a gente chamasse uma Audiência Pública lá para
Nova Mamoré, para a gente discutir a questão do turismo
naquela região do Porto Murtinho, mas também de outras
regiões, eu não entrei com o pedido ainda porque eu queria
conversar com Vossa Excelência, para a gente fazer junto isso,
porque é uma área que nós podemos aproveitar, e muito, no
turismo. Nós temos prédio, eu já disse aqui neste Plenário,
temos prédios fantásticos lá, coisa linda da história do Estado
de Rondônia, lá dentro.

Então, eu quero pedir para Vossas Excelências que a
gente faça o Requerimento juntos, vamos puxar essa Audiência
lá, levar, eu verifiquei inclusive a data, o mês de novembro já
está todo lotado. Não sei se a gente consegue, vamos ver
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depois se a gente consegue no comecinho de dezembro alguma
data. Senão a gente faz isso logo na primeira entrada do ano
que vem para gente poder trabalhar.

O Sr. Dr. Neidson – Um aparte, Deputado?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não.

O Sr. Dr. Neidson – Nós vamos ter aí a visita do Ministro da
Cultura aqui no Estado e vai a Guajará-Mirim, nós poderíamos
até aproveitar, vai ser ou dia 17 ou dia 18 de dezembro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Vamos ver então essa data.

O Sr. Dr. Neidson – Confirmar a data da vinda dele para que
possamos fazer uma visita in loco com ele e fazer essa Audiência
Pública.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Muito bom, muito bom, porque
é um potencial que o Estado de Rondônia tem e tem muito
pouco investimento, que é a questão do turismo. É muito
importante a gente poder aproveitar isso. Estive também, como
o Deputado Léo Moraes colocou, nós estivemos em União
Bandeirantes, mais precisamente para a discussão sobre aquela
área do Conti e foi uma Audiência muito proveitosa. Eu acredito
que a gente vai conseguir encaminhar os questionamentos que
a gente tem que fazer e eu não vou deixar de fazer nunca, é o
modelo de distribuição de terras nesse país, Deputado Lebrão.
Se a Lei permite 02 mil hectares por pessoa, eu não sei como
é que a pessoa tem, tinha 112 mil hectares naquela região,
hoje está com 36 mil. E o mais importante é a gente achar
uma forma de que aquelas famílias que estão lá possam
continuar produzindo e vivendo de forma digna como hoje
vivem, mesmo sem documento, sem nada, essas famílias estão
lá trabalhando.

Então, foi uma ação muito importante. Eu acredito que
a gente consiga encaminhar, nós temos um desafio muito
grande nesta Casa, que é discutir a 3ª Aproximação do Código
Florestal. E aí nós temos que ter muita cautela...

O Sr. Jean Oliveira – Do zoneamento, Deputado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Do zoneamento, aliás, do
Zoneamento Socioeconômico...

O Sr. Jean Oliveira – O senhor me permite um aparte,
Deputado?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não, Deputado.

O Sr. Jean Oliveira – Eu queria aqui dizer, primeiramente
cheguei no meio do pronunciamento de Vossa Excelência, mas
sempre que vejo Vossa Excelência nesta tribuna, eu presto
atenção, porque sei que Vossa Excelência é um Deputado de
conteúdo, ainda mais quando se refere à questão agrária e à
questão da pecuária, do setor produtivo deste Estado. Eu queria
dizer que eu não pude compartilhar, não pude participar da
Audiência Pública, proposta por Vossa Excelência e o Deputado
Léo Moraes, no Distrito de União Bandeirantes, uma vez que

eu tenho um carinho, um apreço por aquelas pessoas que ali
vivem naquele distrito. Tive na minha vida pública, vida política
um apoio incondicional daquelas pessoas. Desde o início quando
eu fui candidato a Vereador aqui em Porto Velho, até o meu 2º
mandato de Deputado Estadual, sempre tive a participação
maciça da população, dos eleitores de União Bandeirantes.

Queria dizer a Vossa Excelência que esse é um problema,
é um problema que tem em vários outros municípios do nosso
Estado e o que me preocupa mais é saber que o Estado precisa
dar um passo adiante nessas nossas discussões. O Estado, o
Executivo precisa absorver a discussão, precisa trazer um
projeto que venha sanar esses problemas do Estado. Eu
acredito que nós temos duas situações primárias: é o estudo
da segunda, é o relatório da 2ª, a revisão da 2ª Aproximação,
o que, por fim, viria ser a 3ª Aproximação do Zoneamento. E
depois disso, Deputado Lazinho, não se resolveria o problema,
porque aí nós participaríamos de um problema social e agrário.
Nós teríamos ali a solução da área, tornando aquela área uma
área que, no zoneamento, seria uma área de agricultura, porém
o problema das pessoas continuaria. Aí vem a questão da
regularização fundiária, onde eu quero chegar. Dizer que o
Estado precisa se movimentar quanto à questão da revisão da
2ª aproximação e quanto à questão do desenvolvimento da
regularização fundiária, que hoje está precária.

Logo após o seu pronunciamento, eu vou entrar com
um pronunciamento, gostaria que Vossa Excelência participasse
também porque toca nesse assunto que Vossa Excelência vai
falar agora. Então, queria só dizer que foi muito pertinente a
reunião de Vossas Excelências. O senhor é um Deputado
batalhador, oriundo dessa classe, daqueles que têm problema
de terra, aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade
de outras de plantar e cultivar as culturas. Enfim, quero aqui
desejar a Vossa Excelência bom trabalho nisso, mas dizer que
precisamos tomar medidas mais energéticas com relação ao
Executivo Estadual no que ser refere à regularização fundiária
e agricultura naquela questão do zoneamento do Estado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado Jean.
Vossa Excelência sempre contribuiu e contribui muito com a
nossa linha de pensamento, com nosso raciocínio com relação
a esse setor. Então, eu acredito que a gente tem que ir dando
os passos cada vez mais firmes para que a gente consiga
resolver os problemas.

Por último, cumprimentar aqui o Doca, lá da 45, e dizer
que hoje me chegou às mãos um documento da Emater, da
associação e do Sindicato dos servidores da Emater, que
comprova que aquela área onde estão querendo derrubar o
prédio não é do Estado, ela é uma área da União.
Consequentemente, se ela é uma área da União, não vai poder
utilizar para aquilo que estão querendo. Ela foi concedida da
União diretamente para a Associação dos Servidores
Municipais. Esse documento nós já pesquisamos, é o único
documento que existe daquela área. Então, aquela área foi
cedida, Deputado Jean, Deputado Luizinho, diretamente para
a Associação dos Servidores, para a Associação da Emater.

Então, é a questão de se estar imaginando que o Projeto
de derrubar o prédio da Emater, construir estacionamento, ficou
fora de cogitação, porque nós, de minha parte, sou contra. O
Produtor jamais iria ter crachazinho para entrar no CPA. Na
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minha visão, você fazer crachá, tendo que estar com a
carteirinha na mão, você imagina um produtor chegando lá no
CPA para poder discutir e buscar na Emater aquilo que lhe é de
direito. Então, com esse documento que está aqui em minhas
mãos, do Governo Federal, da época, acaba, põe por terra
qualquer iniciativa de querer derrubar, querer transformar aquilo
ali em um estacionamento. Então, só...

O Sr. Jean Oliveira – Um aparte, Deputado?

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

O Sr. Jean Oliveira – Vossa Excelência é do PT e eu sou do
PSDB, e como é que pode dois Parlamentares que pertencem a
partidos extremistas, um em uma posição e o outro em outra,
pensar com tanta consonância, igual nós pensamos. O meu
pronunciamento que eu disse que faria logo após Vossa
Excelência, também seria nesse sentido.

Então, eu quero aqui dizer, por isso que eu presto atenção
quando Vossa Excelência sobe a esta tribuna. Por isso que eu
presto atenção, pelo respeito que tenho, sabendo que Vossa
Excelência é um Deputado de conteúdo. E o que eu diria no
meu pronunciamento sobre a Emater é justamente isso. Não
concordo de demolir um prédio como aquele para transformar
em estacionamento. Enfim, quero dizer que não concordo que
o Governo do Estado faça a demolição de um prédio como
aquele para transformar em estacionamento, justamente por
esse argumento que Vossa Excelência disse, como é que nós
vamos levar a Emater para dentro do CPA? Nós tivemos aqui,
recentemente, o Presidente da Assembleia, o Presidente do
Poder Legislativo Estadual reclamando do atendimento daquelas
pessoas para com os Parlamentares que são, de ofício,
representantes legais. Agora, imagina o pobre cidadão que sai
lá de União Bandeirantes, por exemplo, e vai até a Emater,
Deputado Ribamar, Vossa Excelência que conhece bem essa
realidade como é que pode, chegar ao CPA lá um produtor
rural, um agricultor sujo, com as mãos sujas de terra, que
geralmente é assim, porque ele sai do campo e vai para lá, e aí
você pegar e transferir a Emater, que tem uma identidade,
para um prédio como aquele que é burocrata por arquitetura
mesmo, arquitetonicamente falando é um local burocrata. Enfim,
eu não concordo e comungo com Vossa Excelência.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Dois minutos para
concluir, Senhor Deputado.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Eu só queria aproveitar este momento,
dizer que eu acho que quem teve essa ideia... Não acredito
que o Dr. Confúcio ou a Assessoria do Dr. Confúcio pensasse
nisso. Eu acho que aquele prédio é histórico, é um prédio onde
tem uma história da Emater e com certeza não ia concretizar.
Mas com essa afirmação sua de que foi repassado direto para
a Emater, agora... E gente vê tanta notícia... Nós estamos aqui,
no segundo mandato, lutando para ver uma Emater mais forte,
mas nós estamos encontrando alguma dificuldade, porque

parece que tudo o que podem tirar da Emater, tiraram a
insalubridade, o auxílio transporte, que nós fizemos uma
Indicação, colocamos, está tendo dificuldade em colocar. Um
monte de desculpas, porque a Emater agora se tornou pública.
Então, eu vejo assim, muitas notícias negativas contra a Emater.
E a Emater é um órgão super importante. Aliás, um dos órgãos
da agricultura familiar mais importantes do Estado de Rondônia.

Então, eu quero aqui registrar essa sua preocupação e
contar conosco, porque com certeza eu não acredito que o
Governo do Estado teria pensado nisso. Mas, se pensou, é
bom que já vem uma notícia agora para não ter mais essa
fofoca. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – 0k. Só para encerrar, senhor
Deputado, dizer ao Deputado Jean que o término da energia
não é curto-circuito entre o PT e o PSDB, porque inclusive o
Fernando Henrique Cardoso participou da fundação do PT.
Então, o que existe hoje é uma problemática conjuntural.

O Sr. Adelino Follador – Inclusive o PT já está aceitando o
Fernando Henrique lá.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sem problema nenhum. Eu
quero, senhor Presidente, agradecer Vossa Excelência e só
salientar, vamos pensar com muito carinho sobre a questão
dos apenados que estão hoje cumprindo pena nesse regime
que eu falei, Deputado Edson, eu estive lá dentro e é fantástico.
Eu gostaria da gente poder pautar isso na nossa reunião, e
tentar, a Assembleia, poder contribuir com o Governo do Estado
nessa parte.

Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, senhor
Deputado Lazinho da Fetagro, grande liderança de nossa Casa.
Suspendo a Sessão agora, por prazo indeterminado.

Está suspensa a Sessão, por prazo indeterminado.

(Suspende-se a Sessão às 16h58min
 e reabre-se às 17h41min)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a
Sessão. Ainda no Grande Expediente, com a palavra o Deputado
Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, Deputado Laerte
Gomes, em seu nome cumprimentar todos os demais
Deputados componentes a Mesa, demais Deputados aqui no
Plenário, funcionários desta Casa, população que nos
acompanha pelos meios de comunicação, senhoras e senhores
aqui presente na galeria da Assembleia Legislativa.

Venho nesta tarde de terça-feira, Deputado Laerte
Gomes, falar justamente, inclusive dando sequência da nossa
linha de discurso na semana passada, onde eu utilizei esta
tribuna, onde nós manifestamos o nosso posicionamento
referente à alguns problemas que estávamos enfrentando ali,
Deputado Só na Bença, naquele complexo hospitalar, no
Município de Cacoal, Hospital Regional de Cacoal, no Pronto-
Socorro, e quando às vezes nós utilizamos a fala, é porque
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nós, de fato, entendemos que era o último, um dos últimos
recursos para utilizar. Vossa Excelência sabe o quanto nós somos
leais, primeiramente a Deus, ao povo de Rondônia e também
ao próprio Governo do Estado, até porque no próprio período
eleitoral, pré-eleitoral, que antecedeu, nós já fazíamos a defesa
por entendermos que o melhor caminho era esse, enfim. Porém,
o que nós temos que ter, cada Deputado tem aqui nesta Casa,
é a liberdade de expor a sua opinião, manifestá-la e fazer a
cobrança, porque quando falamos não é simplesmente porque
o Deputado Cleiton ou qualquer outro Deputado aqui quer fazer
a cobrança. É porque, na realidade, o problema está
acontecendo e nós somos a voz daqui, só é o eco daquilo que
já está sendo, acontecendo nas ruas, enfim.

Pois bem, venho aqui a esta tribuna falar do evento
ocorrido na última sexta-feira, no município de Cacoal, que foi
a inauguração, Deputado Laerte, Deputado Ezequiel, Deputado
Dr. Neidson, dos 10 leitos de UTI Pediátrica naquele município.
E eu falo isso porque as pessoas que já passaram na pele por
situações de você, muitas vezes, depender de um serviço de
saúde e você não ter, sabe dizer e entende o que nós estamos
falando. Quando ocorria a solenidade, Deputado Só na Bença,
eu voltava em 2008, no dia 06, dia 07 de novembro de 2008,
quando nós, minha família e eu como a liderança da família,
enfim, como provedor dela, me vi sem nenhuma força, sem a
quem recorrer e pela falta de um leito de uma UTI Neonatal,
Deputado Ribamar, 10 dias depois o meu filho veio a óbito, no
dia 16 de novembro de 2008. E aí eu imaginava e voltava atrás
porque só quem perde, quem passa na pele sabe o que é a
falta de um serviço e nós tivemos a felicidade e a oportunidade
de 07 anos depois estar inaugurando ali naquele município,
naquela região, 10 leitos de UTI no Hospital Regional de Cacoal.
Terminou a solenidade, fui visitar o Pronto-Socorro também e
lá eu pude perceber que aquele esforço que nós fizemos,
Deputado Lazinho, no mês de abril, de maio deste ano, na
votação do orçamento para que pudesse ampliar as condições,
após o Governo ter assumido o Pronto-Socorro em Cacoal,
primeiro por uma provocação da Justiça, mas também por uma
decisão administrativa do Governo do Estado de assumir o
Pronto-Socorro, juntando-se ao Hospital Regional e nós tivemos
a oportunidade de já estarmos iniciando, colhendo os frutos
também plantados já neste ano.

Então, eu pude participar e pude perceber de que outras
famílias, Deputado Luizinho Goebel, não vão passar pelo que a
minha passou, há alguns anos, que é a de você fornecer a
condição de 10 leitos pediátricos. É importante a gente distinguir
leitos pediátricos da UTI Neonatal. Leito pediátrico é do bebê
de 28 dias até 14 anos e a Neonatal é justamente da data do
nascimento até esses 28 dias.

O Sr. Luizinho Goebel – Deputado, me permite um aparte?

O SR. CLEITON ROQUE – Deputado Luizinho, concedo o aparte.

O Sr. Luizinho Goebel – Obrigado, Deputado Cleiton. Quero
parabenizar Vossa Excelência por trazer esta matéria até a
tribuna desta Casa, porque o município de Vilhena foi a primeira
cidade do interior do Estado de Rondônia a receber uma UTI
pública. E lá já foram salvos milhares de vidas. Nós implantamos
a UTI com a ajuda de diversos Deputados de três legislaturas

atrás, que contribuíram com recursos de emendas
parlamentares, mais ajuda do Governo do Estado, recursos
federais e do próprio município, e foi implantada a UTI na cidade
de Vilhena. E mais do que isso, mais uma vez, na Legislatura
passada, os parlamentares também contribuíram com uma
emenda coletiva, onde nós pudemos comprar equipamentos
para implementar a UTI Neonatal na cidade de Vilhena, e que
está em fase de implantação também. E hoje nós vemos aqui
a luta que o senhor tem pela sua região, o Deputado Só na
Bença, toda aquela região, Deputada Lúcia Tereza, e essa
conquista é muito importante. Porque aqui nós votamos muitas
matérias, aprovamos muitos projetos, mas o maior projeto é
em defesa da vida. E eu entendo que a implantação da UTI é
acima de tudo a defesa da vida e principalmente dos nossos
pequeninos. Então, parabéns ao Governo do Estado de
Rondônia; parabéns à equipe da Secretaria de Estado da Saúde
e parabéns, acima de tudo, aos Parlamentares que estão
apoiando e que reivindicaram essa ideia para o município de
Cacoal.

O Sr. Só na Bença – Um aparte, Deputado?

O SR. CLEITON ROQUE – Obrigado, Deputado Luizinho.
Deputado Só na Bença.

O Sr. Só na Bença – Deputado Cleiton Roque, eu quero
parabenizar Vossa Excelência pelo seu discurso, o qual a gente
esteve junto. Nós estávamos lá em quatro Deputados, Deputada
Lúcia Tereza, Deputada Glaucione, Vossa Excelência e a minha
presença também, e me fez lembrar, Deputado, de um dia que
eu estava aqui no meu gabinete, quando recebi, Deputado
Luizinho Goebel, uma ligação de Pimenta Bueno. Um pai de
família, uma mãe desesperada, o seu filho precisando de um
leito neonatal e não conseguia nem em Porto Velho, uma vaga.
E aí, como a gente já conhecia a Clínica Neonatal de Ariquemes,
que é ali da Dra. Luciene, entrei em contato com a Doutora e
ela pegou o número do telefone do hospital, onde estava essa
criança lá em Pimenta Bueno, ligou lá rapidinho e conseguiu a
vaga.

Então, Deputado Cleiton, para nós, ali na nossa região,
é uma satisfação muito grande, é motivo realmente de nós
agradecermos ao Governo do Estado por essa atitude, por esse
carinho, não só por nossa região de Pimenta Bueno, mas para
todas as regiões do Estado de Rondônia, é a preocupação do
Governo. Então, isso para nós é um privilégio muito grande,
quero aqui agradecer a Vossa Excelência por essa palavra, por
esse discurso tão importante, que a nossa população do Estado
de Rondônia precisa estar ciente, Deputado Ribamar, por aquilo
que a gente vem fazendo no nosso Estado.

Então, eu quero aqui agradecer e, através da Doutora,
eu queria até aproveitar essa oportunidade e agradecer à
Doutora Luciene, lá de Ariquemes, que tem salvado muitas
vidas ali e continua salvando vidas naquele lugar. Então, quero
aqui agradecer e lhe parabenizar pelo seu discurso.

O SR. CLEITON ROQUE – Obrigado, Deputado Só Na Bença.
Agradeço Vossa Excelência pela participação. Dizer que quando
eu utilizei a palavra, Deputado Laerte, lá no evento, o Deputado
Só Na Bença estava junto, eu fiz questão, Deputado Dr. Neidson,
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de enaltecer a participação nesta Casa. Porque a Assembleia
só aparece muitas vezes para tomar pancada, para tomar
porrada quando a coisa não dá certo. As pessoas, muitas vezes,
só vêm aqui quando têm um assunto de interesse deles para
acompanhar o dia a dia. E eu, na minha fala, o Deputado Só Na
Bença estava, eu disse o seguinte: nenhuma matéria que trata
de saúde aqui passa mais que cinco, seis dias nesta Casa aqui,
Deputado Adelino, nenhuma matéria, que quando é necessário,
muitas vezes ela chega aqui meia hora antes da Sessão, talvez
durante até a Sessão, Deputado Ribamar, e a matéria recebe
rito especial, o parecer é dado em Plenário e a matéria é
aprovada. E aí é esse tratamento que é importante a gente
pegar e quando fizer um ato daquele, como foi em Cacoal, que
não só o ônus seja divido conosco, o bônus também.

Eu fiz questão dessa fala, de enaltecer e dizer que eu
estou há dez meses nesta Casa aqui, convivendo com os
Deputados Estaduais, e sei que a grande maioria defende a
bandeira, principalmente na sua região, alguns com bandeira
de algumas causas de classes, como é o caso do Deputado
Jesuíno, o próprio Deputado Léo na Segurança Pública, enfim,
o Deputado Lazinho, na agricultura familiar, grande atuação à
frente da Fetagro. Então, é uma Assembleia que ela é composta
para os Parlamentares anteriores, que já vieram de outros
mandatos também com grande desenvoltura, ex-prefeitos, como
é o caso do Deputado Adelino, Deputado Ribamar Araújo, uma
grande atuação. Então, enfim, esta Casa, ela se completa
quando nós temos a liberdade de cada um expor aquilo que
pensa. Falei isso na nossa fala enaltecendo a importância da
própria Assembleia Legislativa em fazer o seu papel. Porque,
como eu disse no começo, dia 06 de novembro 2008, na
qualidade de pai impotente, Deputado Lazinho, sem você saber
o que fazer, eu consegui tirar o meu filho de Pimenta Bueno,
naquela época, para o município de Ariquemes, Deputado
Adelino, inclusive lá na clínica da Doutora Luciene, como o
Deputado Só Na Bença falou, mas meu filho já chegou em coma
profundo e dez dias depois veio a óbito. Então, lá eu pensava:
quantos pais de família não passarão, não terão alternativas,
enfim, e não passarão por aquilo que nós passamos? Enfim,
fiquei feliz, com o sentimento do dever cumprido. E nós temos
ainda muito a fazer pelo nosso Estado, pela população do nosso
Estado. Mas é o primeiro passo, me juntando ali naquela região
aos principais Deputados que atuam ali na região central do
Estado, Zona da Mata, juntamente com a Deputada Glaucione,
Deputado Maurão de Carvalho, Deputado Só Na Bença, com a
Deputada Lúcia Tereza, uma militante da causa também, ficamos
muitos felizes com esse avanço lá.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Deputado, permite-me um aparte?

O SR. CLEITON ROQUE - Deputado Lazinho.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Deputado Cleiton, quando Vossa
Excelência ocupa esta tribuna, com certeza traz temas de suma
importância para o nosso Estado, para esta Casa, para o
Governo, para o povo de Rondônia. Nós, aqui nesta Casa, temos
a responsabilidade de, junto com o Governo, junto com o povo,
construir as melhorias nas políticas públicas que a gente tem
aqui no Estado. E a saúde deve ser independente dos ramos
que nós saímos para cá, seja ele agricultor, seja ele médico,

seja ele policial, qualquer que seja ter como bandeira principal
a questão da saúde. E esse ato do Governo lá em Cacoal mostra
que nós temos que ser cada vez mais perseverantes nesse
ponto. A discussão e o debate sobre a descentralização da
saúde no Estado vêm cada vez mais se fortalecendo nas ações,
nos debates dentro desta Casa, nos debates com a sociedade.
E aí eu quero parabenizar o Governador porque é muito triste,
como Vossa Excelência falou, eu não tive, graças ao meu bom
Deus, não passei pelo problema que Vossa Excelência passou
como pai, mas passei como amigo. No começo desse ano, o
Deputado Anselmo, ex-Deputado Anselmo perdeu um neto e
não perdeu o neto por falta de atendimento. Ele perdeu o
neto porque não é toda a medicina que sobrepõe, aliás,
nenhuma medicina se sobrepõe à vontade de Deus.

O SR. CLEITON ROQUE – É verdade.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Aqui no hospital em Porto Velho, no
Hospital Cosme e Damião, ele foi muito bem atendido. Saiu do
Hospital HCR em Ji-Paraná recomendado para vir para o Cosme
e Damião porque tinha o melhor atendimento e realmente tudo
que pôde fazer. Então, quando você perde assim, você entrega
na mão de Deus. Agora, quando você perde por negligência,
por falta de estrutura, é muito triste.

Então, eu quero pedir cada vez para esta Casa para
que a gente trabalhe como Vossa Excelência tem feito na região
de Pimenta, em todo o Estado, para que a gente tenha a mesma
estrutura que tem em Cacoal, que a gente possa ter lá em
São Francisco, para que a gente possa ter em Jaru, em
Ariquemes, ou seja, em todo o Estado. É um desafio, é um
projeto a médio prazo? É, mas o Estado precisa perseverar
nisso. Parabéns a Vossa Excelência, ao Deputado Só Na Bença
que esteve lá, ao Governo do Estado por estar tentando cada
vez mais melhorar essa pauta, essa ação que é a saúde, e
sem saúde o ser humano não é nada. Então, é o que nós mais
precisamos. Obrigado.

O SR. CLEITON ROQUE – Eu que agradeço a Vossa Excelência,
Deputado Lazinho.

O Sr. Dr. Neidson – Um aparte, Deputado Cleiton?

O SR. CLEITON ROQUE – Deputado Dr. Neidson, o Mão Santa
rondoniense.

O Sr. Dr. Neidson – Parabéns, Deputado, por tocar no tema.
Deputado Lazinho, a questão de UTIs, existem vários requisitos
para que seja montada num determinado município e uma
delas é ter todas as especialidades e todos os tipos de exames.
Então, acredito que colocar UTIs em vários municípios vai ser
um pouco difícil. O que a gente pode trabalhar junto com o
Governo do Estado é que sejam implantadas semi-intensivas,
unidades de cuidados especiais em alguns municípios, como
estou realizando, já tem o projeto, já está lá na SUPEL para
licitar, para colocarem leitos de semi-intensiva lá em Guajará-
Mirim, depois estender para Nova Mamoré. E a gente pode
usar esse mesmo projeto para estender para vários municípios
e o Governo do Estado dando a contrapartida para que possam
treinar as pessoas para, pelo menos, estabilizar esses pacientes
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para que quando tenha vaga em leito de UTI possam ser
transferidos já sem risco de vida. Mas parabéns também pela
explanação e queremos realmente que seja descentralizada
essa saúde que é o que está ocorrendo agora, no momento,
com esse hospital de Cacoal. Porque geralmente estava
centralizado tudo em Porto Velho e o Governo está trabalhando
para tentar descentralizar. E pode contar com a Comissão de
Saúde também, que tem o total apoio. Obrigado.

O SR. CLEITON ROQUE – Agradeço ao Deputado Dr. Neidson
pela elucidação do nosso pronunciamento, que é doutor na
área. É importante também que a população e as pessoas que
nos acompanham entendam que desde março, quando o Estado
assumiu o Pronto-Socorro em Cacoal, ele dividiu a média e
alta complexidade. Dividiu o Estado em dois. De Ji-Paraná para
a região Norte do Estado, as referências são Porto Velho, no
João Paulo, e após a conclusão das obras do hospital de urgência
e emergência que está sendo construído em Porto Velho,
disseram que substituirá o João Paulo, também Hospital de
Base, Cemetron, Cosme e Damião e todas as unidades de saúde
existentes na nossa capital. E de Ji-Paraná, sentido região Sul
do Estado, ali o polo regional de Cacoal com o Pronto-Socorro
que deve ser inaugurado dia 10 de novembro, no mês que
vem, daqui alguns dias e o Hospital Regional de Cacoal
formando o complexo hospitalar naqueles municípios.

E aí parabenizar mesmo, enaltecer o Governador
Confúcio Moura, a equipe da Secretaria de Saúde sob o
comando do Williames Pimentel e do Maiorquim, pelo grande
trabalho que está sendo feito. O Dr. Maiorquim, Deputado Dr.
Neidson, está quase que semanalmente naquele complexo em
Cacoal, dando toda atenção necessária para melhores
atendimentos. Terminando a inauguração, eu fui ao Pronto-
Socorro constatar de fato, ainda esse mês, Deputado Só Na
Bença, Deputado Laerte, iniciam os cateterismos ali no Pronto-
Socorro de Cacoal. E a gente sabe também da demanda que
nós temos no nosso Estado. Parabenizar pelo empenho, exame
de angioplastia, ressonância magnética, a própria tomografia
computadorizada também realizada naquela regional. E a
população não só de Pimenta, Primavera, Espigão, Cacoal, toda
Zona da Mata, todo o Cone Sul rondoniense, Deputado Luizinho,
hoje também boa parte é atendida no município de Cacoal
naquele complexo hospitalar.

Então, ficam aqui os meus agradecimentos e estamos
fazendo a nossa obrigação, isso é fato, é importante que o
Governo, é importante que a Assembleia Legislativa tenha muito
claro, não é favor nenhum, é obrigação. É dinheiro do
contribuinte que está sendo investido lá, está gerando
realmente melhorias lá, está gerando realmente melhorias nas
condições do atendimento, cumprindo nossa obrigação, para
a qual fomos eleitos.

Sei que o meu tempo passa rápido quando nós utilizamos
esse espaço, só quero aqui dizer que eu tenho outro tema
para falar, senhoras e senhores, que trata de mais uma matéria
publicada no Jornal O Estadão de São Paulo, na Folha de São
Paulo também. Eu quero ler aqui o trecho, Deputado Aélcio,
que trata deste assunto que nós debatemos, inclusive hoje, na
Comissão de Indústria e Comércio.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência tem
dois minutos para concluir.

O SR. CLEITON ROQUE – E concluirei, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Só porque eu conheço
esse tema que Vossa Excelência me mostrou, eu gostaria até
de dar uma sugestão a Vossa Excelência, para deixar esse
tema para amanhã que a gente pode debater bastante ele,
devido ao tempo e ter 06 oradores inscritos ainda. Se Vossa
Excelência entender dessa forma, senão, logicamente que tem
a liberdade.

O SR. CLEITON ROQUE – O Deputado Laerte Gomes quando
pede, na realidade o pedido do Deputado Laerte, assim como
de qualquer outro colega aqui, é aceito com toda certeza,
Deputado Laerte. Deixarei para falar sobre esse tema amanhã,
na Sessão de amanhã, atendendo ao seu apelo. Vou falar sobre
a questão da ‘folha de pessoal que excede limites nos Estados’,
apenas dois Estados do país agem na contramão, na maneira
correta, dois Estados do país que diminuem o gasto com pessoal:
Rondônia e o Estado do Rio de Janeiro. Mas falarei sobre isso
amanhã. Que também volto a falar, não é favor, é obrigação,
mas também a grande maioria não está fazendo a sua
obrigação.

Então, deixo aqui a minha fala e atendendo ao pedido
do Presidente em exercício, Deputado Laerte, falarei disso
amanhã. E era só isso que eu tinha para esta tarde. Muito
obrigado pela paciência, Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Obrigado, Deputado
Cleiton, e parabéns por cumprir o tempo regimental. E esse
tema é muito importante, nós vamos poder discutir muito, pois
é muito importante para Rondônia.

Gostaria de agradecer a presença do Prefeito Municipal
de Alto Alegre dos Parecis, Obadias Braz Odorico; gostaria de
agradecer a presença do nosso Vereador do Município de Urupá
do PSDB o Jean, aqui acompanhado de seu pai Lorival; gostaria
de agradecer a presença aqui do Vereador Adelson Pereira
dos Santos, da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis;
gostaria de agradecer a presença também do ex-Prefeito do
Município de Alvorada d’Oeste, o professor Válter, que está
aqui presente, acompanhado do empresário Alvair, do Rafael
e de várias outras lideranças.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pois não, Deputado
Lebrão.

O SR. LEBRÃO – Eu gostaria aqui de registrar a presença do
Válter, o meu grande amigo lá de São Francisco do Guaporé,
que foi Prefeito lá de Alvorada, Vice-Prefeito também de Vossa
Excelência. E o Alvair, que Vossa Excelência pensa que pediu
voto para Vossa Excelência, mas no fundo, no fundo ele votou
no Deputado Lebrão. Muito obrigado pela presença.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Lebrão.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de Ordem, Presidente?
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Enquanto isso, antes
da Questão de Ordem do Deputado Hermínio, o Deputado
Hermínio vai falar e o Deputado Follador é o próximo orador.
Pois não, Deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu queria pedir aqui que, a não
ser que seja aqui que tenha realmente uma importância muito
grande o discurso, mas pedir para os Deputados, ainda tem
seis Deputados inscritos aí, para não usar 20 minutos, a não
ser que seja...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Tem mais um inscrito,
são 7, Deputado Hermínio. Temos uma longa noite pela frente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Dizer que hoje eu estava até com
espírito, porque tem uns Projetos importantes do Governo para
votar, eu estava até disposto a votar com o Governo hoje, mas
eu não vou esperar que o Deputado fique aqui 20 minutos
falando na tribuna porque qualquer discurso aqui, em cinco
minutos tem como você colocar muito bem. Não precisa usar
20 minutos na tribuna, muitas vezes para dar discurso que não
tem essas... Faz como o companheiro Deputado Roque, deixa
para amanhã. Deixa para amanhã de manhã.

O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu quero pedir a compreensão,
Presidente...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vamos acelerar, porque
enquanto a gente conversar aqui o tempo está passando. Vamos
pedir a compreensão.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Deputado Doutor
Neidson.

O SR. DOUTOR NEIDSON – Só registrar a presença aqui do
Vereador Maurício Dibas, lá de Guajará-Mirim, do partido aqui
do nosso Deputado Cleiton Roque.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pois não, Deputado Só
Na Bença, bem rapidamente.

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero aqui agradecer também a
presença do Prefeito de Alto Alegre, dos Vereadores. E concordo
com a palavra do Deputado Hermínio, cinco minutos, dez minutos
dá para falar muita coisa. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Os Deputados estão
dentro do Regimento e as questões estão abertas ainda para
quem quiser se inscrever para falar.

Com a palavra o Deputado Adelino Follador, por 20 minutos,
com direito a apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados. Com certeza eu não vou usar o prazo regimental,
tendo em vista já o espaço que nós usamos aqui na tribuna,
vários Deputados. Mas eu acho que o Parlamento é isso, é
uma maneira, uma oportunidade que o pessoal tem para
defender os Projetos. Quero também cumprimentar todo
pessoal da imprensa aqui presente. Todo mundo está ansioso
para ver as matérias a serem votadas, com certeza nós
estamos preocupados em falar o mais rápido possível. Mas eu
quero aqui registrar, hoje eu estive com o senhor Volpi, que é
o chefe do IDARON, e nós fizemos uma indicação há tempos
atrás e nós conversamos pessoalmente com ele, e graças a
Deus hoje ele veio trazer uma notícia positiva sobre as
máquinas de cartão magnético, crédito e débito, para todos
os escritórios do Idaron do Estado de Rondônia. Uma Indicação
nossa, e nós pedimos que fosse feito o levantamento técnico
e ele me falou que vai ser possível. Hoje, sabendo que quem
vende melancia nas linhas, quem vende qualquer mercadoria
tem um cartão magnético para poder pagar. Por que é que no
Idaron tem que sair da agência do Idaron e ir a uma fila no
Banco e, muitas vezes, nestes municípios pequenos, quando
tem o pagamento do leite, a pessoa fica numa fila para poder
pagar e depois voltar. Inclusive o Idaron atende duas vezes o
pecuarista, o agricultor, porque ele atende, depois ele vai pagar,
depois volta e ele tem que ser atendido de novo, ficar na fila,
no Idaron de novo, principalmente nessa época de vacina é
um problema muito sério.

Então, eu quero dizer, pedi ao Volpi, ele disse que vai
mandar aqui porque vai ter que comprar as maquininhas, mas
aquilo é barato, aquilo é insignificante em função da praticidade
de atender o agricultor.  Então, eu quero dizer que com certeza
me sinto... Foi uma reclamação que eu recebi dos agricultores
e eu fiz uma Indicação, eu estive há uns 15 dias, 20 dias, pedi
que ele levantasse tecnicamente e graças a Deus parece que
as coisas vão acontecer e eu acho que é uma coisa justa que
nós pleiteamos e vai acontecer.

Quero também dizer que sábado nós vamos ter a
Convenção dos Democratas. Todos os Deputados estão
convidados, em Ariquemes, na Câmara Municipal de Ariquemes,
nós vamos fazer a Convenção Estadual dos Democratas do
Estado de Rondônia, onde nós vamos fazer, já elegemos os
municipais, estamos estruturando as convenções municipais
que aconteceram até o dia 30 do mês passado, e este mês,
então, é até o dia 30, tem as Convenções Regionais e depois,
em dezembro, nós temos a Convenção Nacional dos
Democratas, onde nós vamos eleger agora, em Ariquemes,
os delegados para participarem da Nacional. Os Deputados
que quiserem se fazer presentes, convidamos todas as
Comissões do Estado de Rondônia, seja provisória, ou seja
definitiva, já para participar e os amigos que puderem estar
presentes, para nós é uma alegria, uma satisfação.

Quero aqui também parabenizar o Senador Acir pela
iniciativa junto com a FIERO, junto com os Deputados Estaduais
de Rondônia, de Manaus, a bancada, em função dessa
caminhada em favor da 319. Eu acho isso um Projeto muito
importante para Rondônia, importante, sim, para o Amazonas
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também, mas principalmente para Rondônia, porque nós vamos
poder produzir e levar para Manaus. Eu já falei, já conversei
com o Senador Acir várias vezes e nós defendemos nesta tribuna
várias vezes essa abertura da 319, onde em 1977, 1978, 1979
até 1986 nós andávamos de ônibus nessa BR com a maior
tranquilidade e a estrada era boa. E depois simplesmente foi
cortada e o pessoal fala que não pode abrir porque pode ter
impacto ambiental.  Porque daqui a Humaitá não tem risco, de
Manaus para cá, 300 quilômetros, também tinha risco e foi
aberto, Deputado Hermínio. Por que é que só nesses 300
quilômetros tem que interromper o Brasil do Amazonas,
interromper Rondônia de Roraima e de Manaus?

Então, com certeza essa caminhada, essa luta é bem-
vinda e com certeza nós vamos estar juntos, a maioria dos
Deputados aqui já confirmou a presença. E nós temos que ter
uma ação, porque a agricultura familiar, tudo que nós
produzirmos aqui, de noite pode sair daqui e de manhã já está
em Manaus, onde tem mais de três milhões de pessoas para
consumir. Quando eu fui Prefeito, no primeiro mandato, eu
sempre falo, nós tínhamos produtores de tomate e pimentão,
são 13, inclusive muitos mudaram para Iranduba. Iranduba é
depois de Manaus, produzir para entregar, tem uma pessoa
que trabalhava, o Claudemir que trabalhava com a gente lá
em Cacaulândia, produzia e levava no barco, começou a
estragar, aí foi produzir lá em Iranduba. Chegou a ter 150
barracões de verdura e ele falou que se abrir a 319 ele vem
produzir aqui em Rondônia de novo para levar porque o custo
é muito alto. Então, é uma bandeira muito importante para
Rondônia e nós estamos juntos com certeza.

O Sr. Hermínio Coelho – Um aparte, Deputado Adelino?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Deputado Hermínio, por favor.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado Adelino, essa questão da
319, além dessa questão que Vossa Excelência fala de levar a
produção para Manaus, para Roraima e por aí afora, aqui nós
já tínhamos a hidrovia, tudo bem, a hidrovia do Madeira, de
qualquer maneira demora mais de um dia para chegar em
Manaus, mas a hidrovia é até barata. Hoje é até uma das
saídas de muitos lugares, de muitas regiões, a hidrovia quando
ela é bem feita e bem usada ela também é importante. Mas a
319, além dessa questão que Vossa Excelência citou aí, ela
tem uma importância muito grande para Rondônia,
principalmente no setor de turismo, na questão hoteleira, na
questão dos postos de gasolina, porque a única saída por terra
do Amazonas para o restante do Brasil, principalmente para o
Sudeste e para o Sul, só vai ter essa saída. E eu conheço
muita gente de Manaus, por exemplo, que quando vai para o
Nordeste, que quer ir de carro, ele manda o caro até Belém de
balsa, ou então quando quer ir aqui para o Sul, manda até
Porto Velho de balsa para daqui continuar. É lógico que a 319
aberta, o fluxo que vai ter do povo de Manaus, dessa região de
Manaus, até de Roraima que vai, principalmente, que vem da
região Sul e Sudeste do país, que vai passar aqui por Rondônia
e isso deixa todo um resultado, principalmente na rede
hoteleira, o comércio, restaurantes, postos, enfim, é
importantíssimo demais essa 319 para o nosso Estado, toda
essa região ganha, mas Rondônia é quem mais ganha com a
319.  Obrigado, Deputado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, Deputado Hermínio,
dizendo também que o peixe que vai com a balsa, metade vai
peixe e metade vai gelo, para poder aguentar daqui até lá.
Olha a despesa. Você vai carregar água daqui para lá, porque
é quase só gelo no meio dos peixes. Então, com certeza... E
também a verdura estraga muito. A questão do pimentão até
que aguentava, mas questão do tomate chegava lá a maioria
estragada.

O Sr. Aélcio da TV – Um aparte, Deputado?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Aélcio da TV.

O Sr. Aélcio da TV – Quero parabenizar Vossa Excelência,
Deputado Adelino, por ter levantado essa pauta. Inclusive eu
estava inscrito para falar sobre esse tema, já vou declinar, não
precisa mais levantar, mas eu quero reforçar esse, essa
caravana, a importância dessa caravana para o Estado de
Rondônia. Eu acho um absurdo, até fiz esse comentário no
meu programa de televisão hoje, eu acho um absurdo como o
Governo Federal, o próprio Governo brigando com o Governo,
quando eu vejo o IBAMA multando o DNIT por conservar uma
rodovia federal. Então, é coisa que não dá para entender. Você
simplesmente, em nome de uma ideologia, só podemos dizer
isso, você prejudicar mais de... São quase cinco milhões de
pessoas, quando somamos o Estado de Roraima, o Estado do
Amazonas com quase quatro milhões de habitantes que serão
diretamente beneficiados, sem contar o Estado de Rondônia, o
Estado do Acre, que todos poderão abrir esse novo mercado
consumidor gigante que é o mercado do Amazonas,
principalmente os quase dois milhões e meio de habitantes da
capital, Manaus.

Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, reforçar
a importância desta caravana, são 12 Deputados que estarão
participando da caravana, Deputados Federais, Senadores,
empresários, enfim, tenho certeza de que será um marco para
a nossa história e principalmente para o Estado do Amazonas.
A BR-319, que foi inaugurada em 1970, funcionou 19 anos e
hoje está há 26 anos emperrada, sendo barrada o tempo todo,
por causa de licença ambiental, quando, na verdade, não está
sendo implantada estrada nenhuma. A estrada já existe e a
população daquele Estado não pode continuar sofrendo,
principalmente com um custo de vida altíssimo quando se fala
em hortifrutigranjeiros, perecíveis, pela demora daqui até
chegar à capital do Amazonas.

Então, parabéns pela colocação. Vamos continuar juntos,
lutando pela BR-319, pela região Norte e principalmente pelo
Estado de Rondônia, que será o grande beneficiado para escoar
a sua produção para aquele grande mercado consumidor.
Parabéns.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero dizer ao Deputado
Aélcio que se fosse por ideologia, até que teria uma desculpa.
Mas você sabe que essa máfia que se instalou nos barcos na
questão da navegação é que está emperrando. Não é ideologia,
não. Isso é desculpa e nós vimos aí. Se fosse assim, o IBAMA
tinha que se preocupar é ali na Nova Vida, aonde matam
capivara todas as noites, aonde tem pessoas se acidentando
todas as noites. Eu mesmo fui vítima, eu acabei batendo em
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cinco capivaras em uma noite, às duas horas da manhã, de Rio
Crespo à BR-364. O meu carro, o seguro foi buscar. Então, eu
corri risco junto com a família, junto com as pessoas que
estavam junto comigo. O IBAMA nunca se preocupou. Por que
é que ali pode? Porque de Humaitá para cá não tem risco
nenhum de pegar um bicho, de combater flora, uma invasão?
De Manaus para cá que tem trezentos quilômetros, se for
asfaltada, não tem risco nenhum, só tem naquele trecho ali no
meio? É tudo falácia, é tudo balela, são coisas que não têm
fundamentos.

Então, com certeza, nós temos que fazer essa ação para
que aconteça de fato. E Manaus também, o custo de vida vai
baixar no mínimo 30%, porque o custo vai levar muito mais
produtos, automaticamente o custo de vida, além de nós
vendermos bem o nosso produto, também Manaus vai parar,
vai vender, vai se alimentar a um preço bem mais razoável.

Então, quero deixar aqui essas que são as minhas
palavras e deixar aqui registrado, e parabenizar todos os
Deputados que estiverem juntos, parabenizar o Bianco que veio
aqui em nome da FIERO, também incentivar os Deputados para
estarem presentes, juntos com os empresários, nessa ação
tão importante para o Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência ainda
dispõe de sete minutos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A pedido do ex-presidente,
Deputado Hermínio, estou abrindo mão dos sete minutos para
que agilize a Sessão.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns. Com a
palavra, por vinte minutos, com direito a apartes, o Deputado
Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, Deputado Laerte
Gomes, nosso amigo, cumprimento também o Deputado Maurão
de Carvalho, que se encontra à Mesa, assim como todos os
colegas, Deputado Lebrão, Deputado Edson Martins, Deputado
Luizinho, Deputado Adelino e os demais Deputados Estaduais.
Cumprimentar mais uma vez a todos os presentes na galeria.
Não pode ser diferente, na condição de membro da Comissão
de Segurança Pública e Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, não posso deixar de falar e muito menos me omitir
pelos fatos ocorridos dentro da Penitenciária Estadual Urso
Branco, que desde domingo tem enfrentado um motim, uma
rebelião por conta de algumas medidas rígidas, e que na minha
opinião são necessárias, e é bom deixar isso muito claro, do
Diretor do Presídio, que é o Célio, sujeito do qual eu desconhecia,
não sabia do seu trabalho à frente daquele Presídio, e uma das
medidas, por exemplo, é a implantação do Raio-X que inibe e
que coíbe drasticamente a entrada de aparelhos telefônicos
celulares, assim como outros artefatos e também, até mesmo,
drogas. Por conta das visitas íntimas e também, agora, está
sendo cumprido o regulamento e, em detrimento desta atitude
rígida, logicamente gerou a insatisfação, a indignação dos
apenados e que por se sentirem lesados, desde domingo
iniciaram, ou deflagraram um movimento de retaliação pelas
atitudes. E isso acabou culminando em um motim e logo em

seguida uma rebelião, que os rebelados apresentaram para
toda a sociedade, através da ocupação das caixas d’água,
através da apresentação de faixas também nas caixas d’água,
onde eles desfraldaram bandeiras de facções criminosas para
que toda a população, toda a sociedade pudesse visualizar.

E quando tomei conhecimento, na segunda-feira, às
08:00 da manhã, logo depois disso me encaminhei diretamente
ao presídio, onde, de imediato, sofri alguma resistência para
entrar. Porém, sem medir esforços e sem, naquele momento,
temer qualquer ato lesivo à minha integridade, acabei tendo
uma discussão um tanto quanto áspera quanto aos agentes
que na frente faziam a triagem de quem poderia entrar,
Deputado Hermínio, e logicamente, ainda que de forma
respeitosa, eu me impus na condição de Deputado e detentor
das prerrogativas regimentais e legais. Entrei no presídio e lá
fiquei o dia todo. Saí em torno das 19:00, 19:30 horas do
presídio, ontem. E hoje retornei às 06:00 da manhã ao presídio,
que era o horário disposto pela Comissão de Gerenciamento
de Crise, capitaneada pelo Coronel Ênedy, pelo Coronel
Alexandre da COE, pelo Gerente Geral Davi, do Sistema
Penitenciário da SEJUS e pelo Gerente Regional Adriano
Fortunato. E desde ontem nós estávamos em plena negociação.
E digo nós, eu na condição de observador, observador este
que não tem o poder de decidir, mas de acompanhar as
decisões proferidas por esse Comitê. E também chamamos o
Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Juiz da Vara de
Execuções Penais também estava presente, dois Promotores
de Justiça da mesma forma, o Defensor Público Geral também
estava presente. O Defensor responsável pela área criminal,
da mesma forma o Deputado Jesuíno rapidamente também
esteve presente conosco, a Ordem dos Advogados do Brasil e
alguns organismos não governamentais que também se
fizeram presentes a todo esse ato que foi desembaraçado
pela Comissão.

Havia, no momento daquela negociação, dois capitães
da Polícia Militar, com curso, com qualificação suficiente para
tratar dessas diligências nesse momento de dificuldade. Esses
capitães também se comportaram de forma muito adequada
à ocasião, fizeram todas as negociações possíveis com os
líderes dos apenados. E eles trouxeram a reivindicação de
que só entregariam os pseudo-reféns, que eram as mulheres
dos próprios apenados, que não são reféns, estavam lá por
conta e vontade própria, se naquele momento eles demitissem,
exonerassem o Diretor do Presídio.

O Sr. Laerte Gomes (Presidente) – Um aparte, nobre
Deputado?

O SR. LÉO MORAES – Por favor, Deputado.

O Sr. Laerte Gomes (Presidente) – Eu quero lhe
parabenizar pela sua ação como Parlamentar, mas dizer aqui,
em público, a admiração que eu tenho, e cada dia eu tenho
mais por Vossa Excelência. Vossa Excelência  passa por um
momento pessoal difícil, todos nós aqui sabemos, somos seus
colegas, mas Vossa Excelência não abre mão das suas
responsabilidades. Talvez se fosse outro não estaria aqui hoje,
que eu sei o que Vossa Excelência está passando agora, eu
sei a dificuldade e o esforço que Vossa Excelência está fazendo
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para estar nesta tribuna, neste momento. Mas em momento
nenhum, Deputado Lebrão, o Deputado Léo Moraes abre mão
da sua função parlamentar. No momento de crise do Sistema
Penitenciário do Estado, Vossa Excelência lá presente. Hoje
aqui, cobrando, vindo aqui, indo lá seis horas da manhã,
estando presente, mesmo por tudo que nós sabemos aqui o
quanto está sendo duro e o quanto está sendo difícil para o
nosso colega e nosso Deputado Léo Moraes.

Então, meu amigo, Deus dê forças para Vossa Excelência
e Deus cada vez mais te guie da forma que o senhor está, da
forma que Vossa Excelência está indo, com responsabilidade,
mostrando à população que aquela confiança que depositaram
em Vossa Excelência valeu a pena. Porque Vossa Excelência
nos orgulha muito aqui nesta Casa. Parabéns pelo discurso e
muitos mais, parabéns pela sua força de vontade, pelo seu
caráter, pela sua responsabilidade.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado, Deputado Laerte, pela sua
consideração e pelo carinho.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado Léo, um aparte?

O SR. LÉO MORAES - Deputado Hermínio.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado Léo, eu também queria
lhe parabenizar e dizer que eu também cada dia lhe admiro
mais. Isso é importante para o nosso município e para o nosso
Estado, porque hoje nós estamos muito carentes de lideranças
políticas, de políticos que realmente se preocupem com todas
as situações que têm no seu município e no seu Estado.
Por isso, Deputado Léo, o Deputado Jesuíno também, eu
parabenizo Vossas Excelências, porque não é fácil,
principalmente aquele Urso Branco, esse presídio aonde a gente
é maltratada, não pelos presos, maltratados pela direção e
por quem está lá. Eu já fui duas vezes naquele Urso Branco, fui
naquela vez do incêndio que mataram um monte de gente
incendiada lá, quase que me tocaram fogo também. Tratam
mal, não respeitam, não me deixaram entrar. Esse povo do
Governo Confúcio parece que tem um ódio mortal de mim.
Infelizmente, fui lá, não consegui, eu entrei até meio na marra,
meio forçado e sofrendo um monte de coisa da direção, de
agentes e de outras pessoas. Eu só não fui maltratado lá pelos
presos. E também não estou aqui para defender, que preso
também... Eu não estou aqui nem na questão de defender.
Mas parabéns por Vossa Excelência ter intervido. Não é fácil,
porque o próprio povo desta área do Governo eles não são
muito do dialogo, não é fácil. Mas parabéns pela intervenção,
pelo menos para Vossas Excelências estarem lá perto,
representando a Assembleia numa situação que muitas vezes,
muitos de nós, nem lá vamos. É como eu falei, antes eu ia.
Hoje, porque você não consegue, o próprio Governo não abre...
Porque a gente não está lá para atrapalhar, a gente está lá
tentando ajudar o próprio Governo a melhorar todo o sistema
penitenciário. Mas é isso também, Deputado Léo. As palavras
que o nosso Deputado Laerte Gomes citou aqui, fico muito feliz
de ver políticos que nem Vossa Excelência, político jovem,
atuante em todas as áreas aonde for. Sexta-feira teve uma
Audiência aqui no Distrito que é mais de cem quilômetros de
Porto Velho, lá em União Bandeirantes, foi Vossa Excelência
que encaminhou.

Enfim, eu vejo todos os dias Vossa Excelência e o
Deputado Jesuíno bem ativos, participando ativamente da
política do nosso município e do nosso Estado. Parabéns,
principalmente por Vossas Excelências terem intervido lá e ter
ajudado. Parece que até já resolveram, resolveram não, pelo
menos parece que acabou, não sei se já chegou ao fim essa
questão dessa rebelião.

O SR. LÉO MORAES – Muito obrigado, Deputado Hermínio
Coelho. Eu até confesso que fui escolhido Presidente da
Comissão de Direitos Humanos sem ter o real conhecimento
ou pelo menos um conhecimento profundo acerca desse tema.
Todos nós temos o sentimento de humanidade, de amor ao
próximo, sem sombra de dúvidas. Agora, você desempenhar
esse sentimento como um desígnio, como uma função, como
uma obrigação, foi uma novidade. E também admito que
embora muitas vezes iremos remar contra a maré, inclusive
contra a opinião popular, eu não vou me furtar de fazer o que
é a minha obrigação. A minha obrigação é resguardar a
integridade física, seja dos apenados, seja dos agentes
penitenciários, seja também dos policiais militares que lá
estavam cumprindo a sua missão, o seu labor, o sustento da
sua família.

Para dar um encaminhamento até para que Vossas
Excelências tomem conhecimento, logo depois dessa
negociação, eles pediram a exoneração do Diretor Geral do
Presídio, o nome dele é Célio. E, naquela oportunidade, como
observador, eu me manifestei contrário à exoneração do Célio,
porque não cabe, em momento algum, o enfraquecimento do
Estado ante as determinações e os pleitos dos apenados. Esse
diálogo tem que ser feito da forma correta.

Então, deixei muito registrado naquele momento, em
nenhum momento o Secretário de Justiça do Estado de Rondônia
participou dessa discussão. Em nenhum momento o Secretário
de Estado de Justiça do Estado de Rondônia estava na mesa
de negociação. Em nenhum momento deu as caras para
mostrar o que deveria ser feito. E por telefonema, e eu quero
aqui dizer que assim como o Secretário Adjunto mentiu hoje
na Comissão de Constituição e Justiça, o Secretário de Estado
mentiu na televisão, quando disse que ele era contra a
exoneração do Célio, Diretor do Presídio. E peço, se Vossas
Excelências autorizarem, que ele venha aqui nos dizer que é
contra e faça nesse momento uma acareação com o
Comandante de Policiamento da capital, Coronel Ênedy, que
muito bem conduziu as ações com o Coronel Alexandre,
Comandante da COE, e com seus dois borra-botas, o Gerente
Geral Davi e o Gerente Regional Adriano Fortunato. Adriano
Fortunato que é apadrinhado do Secretário Adjunto da Casa
Civil.

Eu quero que eles venham aqui, se Vossas Excelências
me permitirem, e façam essa acareação. Porque a Polícia Militar
do Estado de Rondônia, a Força Tática, o Comando de
Operações Especiais atuaram com maestria, Deputado
Hermínio, sequer tocaram em um apenado. Estabeleceram a
ordem como deveria ser feito e retiraram as mulheres do jeito
que deveriam. E as mesmas observaram a todo o instante, a
todo o instante a contagem dos seus, a contagem dos apenados
que foram para o solário. Eu digo isso porque eu estava em
todo o momento lá. Estava em cima da guarita, estava na direção
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e estava pisando no chão do presídio onde o Secretário também
deveria pisar, onde o Secretário deveria conhecer a realidade.
Ele, por telefone, orientou que se exonerasse o sujeito e depois
vem na televisão dizer que em nenhum momento ele pediu a
exoneração.Isso é uma desfaçatez! Isso é uma
irresponsabilidade, Deputado Luizinho. E Vossa Excelência, na
condição de líder do Governo, leve essa observação para o
nosso chefe maior, alguém que na sexta-feira passada, lá em
União Bandeirantes, o Deputado Maurão de Carvalho lá estava
e o Deputado Lazinho também, eu elogiei e fiz pompas e
circunstâncias para o seu Governador, porque ele é o meu
Governador e ele é o Governador do Estado de Rondônia. E é
alguém que eu admiro e enalteço pela sua visão, por ser um
sujeito empreendedor, mas que não sabe o que acontece muitas
vezes no seu Governo. Ninguém administra e ninguém gere
um sistema prisional brasileiro, que é um sistema deficitário,
defasado, ultrapassado, por telefone celular, Deputado Hermínio.
Ninguém faz isso, é humanamente impossível! E assim ele tem
feito, Deputado Lebrão, Secretário de acolchoado de carteira
não tem vez no sistema prisional. Hoje nós temos masmorras,
seja em Rondônia, Deputado Lazinho, como seja no restante
do país. E aí cabe a nós saber qual o grau de dignidade que nós
queremos imputar a nós como legisladores e a eles como
executores dessa atividade tão importante.

Nós sabemos que aqui não existe pena de morte, aqui
não existe prisão perpétua. Essas pessoas que hoje estão em
condições subumanas, que realmente, no dia a dia, vivem
situações degradantes, essas pessoas voltarão para o seio da
sociedade, Deputado Lebrão, e um dia apontarão a arma para
sua cara, um dia apontarão a arma para a cara do Deputado
Laerte, como eu já tive uma pistola apontada para minha
cabeça. E daí nós lembraremos dessa passagem, porque a
nossa obrigação é ressocializar, talvez não os agentes, mas a
política pública permanente do sistema prisional brasileiro é
para ressocializar.

E eu gostaria de deixar isso muito bem claro, a SEJUS
hoje, às 06:00 da manhã, quando já estávamos concluindo o
processo de negociação, o engenheiro do DEOSP, que está à
disposição da SEJUS, Sávio o nome dele, diga-se de passagem,
um sujeito proativo, dinâmico, deveria estar lá no presídio,
porque esta foi à orientação e a deliberação constada em ata,
que eles assim que conseguissem retirá-los para o solário, fazer
a contagem de um a um, nós precisaríamos fazer alguns reparos
no cofre, que é o isolado, onde nós temos 4 pavilhões de 16
celas e que conseguirá agora, por enquanto, acomodá-los, haja
vista que eles depredaram todo o presídio.

Todo o presídio está interligado, sem paredes, sem celas,
sem nada. E alguns dias demandarão, Deputado Luizinho, para
que eles façam essa reforma, e lógico que eles não vão ficar
na quadra descoberta, ao relento, durante 10, 15 dias. E ele
não estava lá às 06:00 horas da manhã, porque exoneraram,
Deputado Jesuíno, Vossa Excelência estava lá nessa hora,
exoneraram o Célio, que eu também não conheço, mas sei que
é rígido como deve ser, não tinha o Diretor do Presídio às 06:00
da manhã, no momento que nós mais precisávamos, o Gerente
Regional não estava lá e o Gerente Geral também não estava
lá, o Secretário tampouco. Será que é para cumprir horário,
eles têm que estar lá só às 08:00 da manhã, no momento de
crise? Ou quem vai resolver somos nós? Quem que é o ordenador

de despesa? Quem é o Gestor da Pasta? Se acovardou, se
acovardou, Deputado Cleiton Roque, se acovardou. Isso não é
postura de Secretário de Justiça.

Ele que vá para o ar condicionado lá no Comando da
Polícia Militar, que faça um trabalho administrativo, que vá
para a escola, que por muito tempo ele trabalhou, e trabalhou
muito bem, trabalhou muito bem, trabalhou muito bem,
trabalhou muito bem... Ele é o mesmo que foi exonerado da
administração Mauro Nazif. O Deputado Aélcio sabe, o nosso
Deputado. Era Secretário Municipal de Educação, e tão bom
que era que conseguiu ser exonerado pela pior administração
que Porto Velho teve nos últimos anos, de tão competente que
ele é. É um refugo! É um refugo que agora o Governo do
Estado absorve para fazer uma péssima gestão do sistema
prisional rondoniense.

Então, quero deixar vocês em alerta, e gostaria de
sugestionar, de recomendar e sugerir ao Governador do Estado
de Rondônia que exonere e que afaste imediatamente esse
Secretário de Justiça, Deputado Lebrão. E eu gostaria do apoio
de Vossas Excelências, porque contra fatos não há argumentos.
A coisa mais bonita que ele faz é ir diariamente à televisão
falar que ele ganha pouco, porque ele não consegue ganhar o
salário de Secretário. Ele vai falar também, Deputado Lebrão,
que ele não permitiu a exoneração, que ele é um pobre coitado,
que ele veio de origem humilde, Deputado Jesuíno. Eu quero
saber de eficiência, meu amigo. Eu quero saber de
competência. Todo mundo tem a sua cruz e os senhores
carregam as suas cruzes, e eu carrego a minha. Eu carrego a
minha, Deputado Lebrão. O meu fardo é grande, não tenho
problema nenhum com isso. Agora, que ele também carregue
a dele. Talvez seja menos vexatório e menos constrangedor
ele sair enquanto pode, ele reconhecer que não tem capacidade
de tocar a Secretaria de Justiça. E saia pela porta da frente,
que nós vamos entender. Saia pela porta da frente, saia. Ele é
Coronel, vive bem, como ele diz, ele ganha só três mil a mais.
Vem chorar as pitangas aqui na Assembleia Legislativa, aqui é
o muro das lamentações para quem precisa. É para quem
precisa, Deputado Hermínio, não é para o Secretário de Justiça,
não.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado, me concede um aparte?

O SR. LÉO MORAES – Pois não, Deputado Hermínio.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado Léo, só para dizer que eu
assino embaixo junto com Vossa Excelência. E eu não sei o
que é que esse Governador de Rondônia e esse Prefeito em
Porto Velho têm com esses Coronéis. Os Coronéis estão todos
aposentados, velhos, que já deram o que tinham que dar, aí
fica colocando os bichos incompetentes, não estão nem aí. E
outra coisa, Deputado Léo, na semana passada teve o
Conselho, tem um Conselho aqui em Rondônia que acompanha
essa questão do sistema penitenciário de Rondônia. E eles
fizeram várias denúncias aqui na Assembleia da forma com
que é tratado, que os presos são tratados, e o pior é a
corrupção. Diz que tem corrupção até de Viagra, diz que... E
aí eu perguntei para a mulher do Conselho para que os presos
queriam Viagra. E aí ela falou: “Não, porque eles amassam e
fica a farinhazinha, um pozinho e cheira o pó, o Viagra todo
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amassadinho”. Aí eu falei: ‘é para endurecer o cérebro, então’.
Eu até brinquei lá com a moça. É como eu te falei, é uma
safadeza, uma bandalheira.

Quando eu estive aqui no Urso Branco, eu tinha muito
mais medo de gente do próprio Estado do que dos presos que
estavam lá. Uns caras arrogantes, cheios de si, metidos, sabe?
É uma esculhambação, uma esculhambação danada, e é isso,
vivem denunciando direto e não é feito nada. Quando Vossa
Excelência fala do Confúcio, é exatamente isso. Às vezes ele
fica chateado, o Governo acha ruim quando a gente critica o
Governador. Um dia desses o Emerson Castro falou para mim,
mandou uma mensagem: “Hermínio, tu estás...”, não sei a
palavra que ele usou, foi que eu estava desrespeitando, usou
lá na mensagem uma palavra. Bom, falou que eu tinha ofendido.
‘Deputado Hermínio, tu estás ofendendo o Governador Confúcio’.
Aí eu liguei para ele de volta e falei: Mas o que foi que eu falei?
Eu não lembro que eu ofendi o Governador Confúcio. “Não,
você chamou ele de banana, você falou que o Governador de
Rondônia é um banana”. Eu falei: banana é uma fruta tão boa,
não dá para você se sentir tão...

Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, é uma
crítica que muita gente faz ao Governador Confúcio e ele tinha
que acompanhar mais de perto, principalmente os setores
importantes do Governo. E essa situação do nosso sistema
penitenciário de Rondônia, o do Brasil já é ruim, o de Rondônia
é horrível. O Governo tem, sim, que colocar gente lá preparada,
que saiba tratar e que busque melhorar o sistema,
melhorarmos, que não é difícil melhorar. Não melhora porque
coloca gente deste tipo aí, tipo esse Coronel que não está nem
aí.

Mas parabéns pela presença de Vossa Excelência lá foi
muito importante para até que não acontecessem coisas piores,
que infelizmente nessas rebeliões sempre, muitas vezes,
acontecem muitas desgraceiras. E com a intervenção de Vossas
Excelências lá com certeza ajudou e muito. Mesmo o Chefe
maior, principalmente o Secretário, o Diretor que seria a pessoa
que teria que estar à frente, não estava lá, mas com certeza
Vossas Excelências junto com o pessoal da PM, que Vossa
Excelência citou aí, foram muito importantes. Parabéns a todos,
a Vossa Excelência por essa intervenção, pelo trabalho.

O SR. LÉO MORAES – Depois que nós lá entramos, até para
registrar, não teve mais nenhum incidente, não teve mais
nenhuma pessoa violentada, agredida. As quatro que eu vi
com os meus olhos, foi em um momento anterior à minha
entrada. Pessoa ferida no pescoço, uma pessoa ficou cega, a
outra pessoa também foi alvejada no olho e outra na perna.
Eu acompanhei as quatro e vi o atendimento de duas lá mesmo
na Enfermaria, e as outras duas foram de ambulância para o
Hospital João Paulo, uma infelizmente ficou cega.

Eu quero dizer a questão das seis da manhã, que é
importante, que simplesmente eles abandonaram o presídio.
Não tinha mais nenhum Diretor, não tinha mais nenhuma alta
autoridade da SEJUS. A Polícia Militar que teve que conduzir
todo o processo. Isso é importante para que se entenda. E
quero deixar muito claro que esse mesmo Gerente Geral, que
por coincidência também é militar, e é militar do grupo do Cel.
Marcos Rocha, ele é o mesmo que anda perseguindo servidor
no sistema prisional. Ele é o mesmo que fica ameaçando Agente

Penitenciário. Ele é o mesmo que faz relatório e pede demissão
com justa causa para os servidores Agentes Penitenciários. É
bom, Deputado Luizinho Goebel, que Vossa Excelência leve essa
mensagem para o Governador, que certamente ele não sabe.
Ele não sabe o que tem acontecido no sistema prisional. E ele
não sabe da perseguição que esse Gerente tem feito com todos
os servidores do sistema prisional do Estado de Rondônia. Isso
é muito importante que seja esclarecido.

Hoje nos recebemos o Secretário Adjunto, inclusive até
o parabenizei, porque se alguém tem colocado a cara para
dialogar e para receber as críticas ou os elogios, quem tem
feito isso é o Secretário Adjunto. Isso mostra o quão
envergonhado, minimamente, esse Secretário está. E ele não
tem condições mínimas, mínimas de ocupar esse cargo na
envergadura.  Apresentei um Projeto, apresentei um
anteprojeto e apresentei uma Indicação para que cargos de
Gerente Geral e Gerente Regionais sejam ocupados por
membros efetivos de carreira da SEJUS. Assim como tem no
DGPC, Deputado Cleiton Roque, Direção Geral da Polícia Civil é
composta por quem?  É Policial Civil. Comandante Geral da
Polícia Militar é quem, Deputado Jesuíno? É Policial Militar.
Comandante do Corpo de Bombeiro?  É Bombeiro.  E por que é
que na SEJUS o Gerente Geral, não estou falando de Secretário,
por que é que o Gerente Geral e o Gerente Regional também
não é composto por membro efetivo de carreira da SEJUS?
Logicamente que eles também seguem a educação militar. O
Estatuto, muitas vezes, da própria Polícia Militar é advindo do
Exército, mas as instituições militares também regem o sistema
penitenciário e a conduta do Agente Penitenciário.

Então, não existe o porquê dessa discrepância no modo
de atuação dos mesmos e nem no Regimento Interno.

O Sr. Jean Oliveira – Deputado Léo, permita-me um aparte?

O SR. LÉO MORAES – Pois não, Deputado Jean.

O Sr. Jean Oliveira – Eu vou ser breve, até porque nós temos
outros dois Deputados querendo apartear. Mas quero dizer que
um pronunciamento que é aparteado significa dizer que ele
tem público, ele tem ouvinte. Nós estamos aqui ouvindo
atentamente Vossa Excelência fazendo um retrato desses dias,
essas últimas horas que Vossa Excelência viveu em prol do
Estado de Rondônia, fazendo jus à Presidência da Comissão
de Diretos Humanos, a qual Vossa Excelência preside aqui na
Casa. E todo o discurso aparteado pode ter certeza absoluta
que é um discurso que está tocando o Parlamentar que está ali
ouvindo atentamente.

Então, vou ser rápido para dizer, há 90 dias, até mesmo,
diria até um pouco mais, 120 dias, nós tivemos aqui, Vossa
Excelência esteve nesta tribuna e eu fiz um aparte ali debaixo,
dizendo sobre o sistema penitenciário aqui em Rondônia. Nós
estávamos falando justamente sobre essa questão de
ressocialização, comungando nós dois da mesma maneira, que
precisa de um empenho maior para se ressocializar. Até porque
hoje a ressocialização só é feita nas leis, porque de fato a
execução delas não existe. Não existe a operacionalidade do
sistema penitenciário para ressocialização. Não existe. Mas a
gente vê que um Projeto de Lei como esse, que visa dar privilégio
a quem é do sistema, fazendo com que aquele cidadão que é
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agente penitenciário, no exercício da sua função, ele exercendo
ela com êxito, ele pode almejar, no seu íntimo, uma possibilidade
de ocupar um cargo de gerência. Eu acho interessantíssimo e
tem o meu aval, meu apoio. E quero dizer aqui, comungar com
o Deputado Laerte, que foi feliz demais, Deputado Laerte, no
que Vossa Excelência disse do Deputado Léo Moraes, passa
pelo momento ímpar, eu sei disso. E quero dizer que Vossa
Excelência está fazendo um mandato, como disse aqui o
Deputado, cada dia mais nós estamos aqui tendo a honra de
dividir este Parlamento com Vossa Excelência. E quero dizer
que o sistema precisa ser impulsionado, precisa de uma atenção
maior, Vossa Excelência está fazendo o seu papel como
Parlamentar, membro daquela Comissão, e dizer que muitas
ideias do nosso Governador, que Vossa Excelência disse que é
empreendedor, e eu assino embaixo, porém quero dizer que
muitas das coisas que ele pensa, a equipe dele não executa.
Ele não tem condição de ser somente Governador da Justiça,
ou somente Governador da Segurança Pública, ele tem que ser
da Agricultura, da Cultura, do Esporte, Saúde, Educação, enfim,
mas ele tem as pessoas dele para executar que não estão
dando conta do recado.  Então, que se substitua enquanto é
tempo, se substitua enquanto ainda é possível, enquanto nós
temos três anos de mandato para fazer um Governo diferente
na área da Secretaria de Justiça.

Apoio Vossa Excelência, não tenho nada, exatamente
nada contra o Secretário, Deputado Cleiton, Deputado Luizinho,
acho até ele simpático à minha pessoa. Só que aquele cargo
foi feito para quem tem capacidade de fazer uma gestão boa.
Então, apoio Vossa Excelência, quero dizer que a Segurança, a
Secretaria de Justiça precisa utilizar dos mecanismos dela. Na
compensação de Santo Antônio e Jirau, pegaram recurso da
compensação social e ambiental e investiram num elefante
branco que quase ninguém sabe, mas existe uma cozinha
industrial que foi feita para substituir os contratos de alimentação
que são mega milionários, e até hoje não foi utilizada, Deputado
Léo. Foram três ou quatro milhões, não me recordo, na época,
investidos numa cozinha industrial, para dar suporte aos
presídios e até hoje nada disso foi mexido, nada disso foi dado
sequência. Então, comungo com Vossa Excelência e tem meu
apoio.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado, Deputado Jean Oliveira. Agora,
para encerrar, para finalizar, vale registrar que ainda abafaram
outro motim que está tendo na Unidade Socioeducativa da
Avenida Rio de Janeiro. Está tendo, ocorreram agressões, teve
baixa no hospital e foi abafado pela Secretaria de Justiça. Quero
deixar registrado que eu vou lá, eu vou lá à Unidade
Socioeducativa para inspecionar e saber realmente o que
ocorreu.

Quero dizer que desde fevereiro, Deputado Cleiton
Roque, eu tenho pedido, solicitado, pressionado, inclusive me
coloquei à disposição para destinar emendas para que consiga,
de forma imediata, colete, colete balístico, bala, bala antimotim,
rádios HP, iluminação, e nada disso hoje existe no sistema.
Chegamos lá, Deputado Lebrão, pasmem, no presídio Urso
Branco, que hoje faz parte das grandes discussões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, o agente penitenciário
para enfrentar um motim, uma rebelião dos rebelados, ele não
tinha uma bala antimotim, ele tinha uma bala letal, munição

letal, que se ele atira o rebelado morre e ele vai preso e fica
apodrecendo na prisão. É o que eles tinham para evitar o
motim. Eles tinham bala letal e nada mais. Colete? Vencido.
Rádio? É no grito. “Aí da guarita, tá vendo aí, se liga...”. É
assim que eles fazem hoje a segurança nos presídios.

Enquanto isso se patina, escorrega-se, velam, e mais,
o que é pior de tudo, mentem. Falácias jogadas ao vento, e
que não resolvem e não minimizam o problema do sistema
prisional de Rondônia. E digo mais, nós estamos, depois desse
precedente aberto ontem, de demitir o Diretor do presídio,
em detrimento ao pedido dos apenados, nós estamos na
iminência de termos outras rebeliões em outros presídios. E
nós nada mais queremos que gestão, pulso, e cara e coragem
para enfrentar a verdade. Porque um Secretário de Justiça
tem que estar no pátio, ele tem que estar na cela
acompanhando o que acontece. E ele tem que estar no
contingenciamento da crise, e não se afugentar. Ninguém foi
ensinado pelo pai a capitular. Ninguém foi ensinado a colocar
o pescoço à prova para que se esconda a verdade, Deputado
Cleiton Roque.

Então, ele que tenha a hombridade, ele que tenha a
dignidade, ele que tenha respeito à sua farda, à sua caserna e
respeito à sua família e peça para sair, enquanto há tempo e,
ainda, enquanto ele pode sair livre. Enquanto ele pode sair
livre, que o pior ainda está por vir na SEJUS.

Então, eu quero deixar esse alerta, e quero fazer essa
recomendação: Deputado Luizinho Goebel, líder do Governo,
Deputado Cleiton Roque, meu amigo, também vice-líder do
Governo, que se faça a recomendação e que se afaste
imediatamente o Secretário de Justiça, que de conversa ele é
bom, mas de operacionalização e de trabalho prático ele é um
fiasco, ele é uma vergonha para o sistema prisional
rondoniense.

Então, fica aqui, mais uma vez, por gentileza, o meu
alerta e o meu pleito com todos os Deputados Estaduais, e
que também, logicamente, hipotequem o apoio ao nosso
projeto que diz respeito ao gerente geral e aos gerentes
regionais, que sejam de carreira da SEJUS. Peço desculpas
por ter extrapolado o nosso Regimento em quase quinze
minutos. Eu não concordo e eu não costumo fazer isso, mas,
por uma exceção, eu peço desculpas e conto com o apoio de
todos os senhores. Mais uma vez, desculpa a todos o que
estão presentes pelo tempo excedido. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Léo Moraes. Vossa Excelência com certeza tem crédito com
os seus colegas e um tema importantíssimo que Vossa
Excelência trouxe a esta tribuna, e por sinal o colocou muito
bem.

Eu gostaria agora de passar a palavra ao nobre
Deputado Jesuíno Boabaid, pelo tempo de vinte minutos, com
direito a apartes. O de Vossa Excelência é o tempo regimental.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Boa tarde, Presidente, Deputado
Laerte, a todos os Deputados, a imprensa, a todas as pessoas
presentes. Cumprimentar aqui o Deputado Léo Moraes, Vice-
Presidente da Comissão de Segurança Pública, que hoje fez
um discurso que realmente sem rodeios, assim expressou toda
a verdade, infelizmente ou felizmente toda a verdade sobre a
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questão de que quem assume uma pasta deve ter segurança,
deve ter realmente responsabilidade e saber que tem ônus e o
bônus. E como ele bem disse, bem frisou, eu como... Vou falar
sobre a situação do Urso Branco.

Ontem tive duas Audiências Públicas para discutir sobre
a violência contra as mulheres, no período da tarde. E no
período da manhã, a situação dos empreendimentos Minha
Casa, Minha Vida, e outros que tem aí, empreendimentos na
questão habitacional, no âmbito federal e estadual. E eu fui lá
presente, eram umas 15:30 horas aproximadamente. Não, eram
14:00 horas, o Deputado Léo estava lá atuante, esteve
realmente. Eu não presenciei em nenhum momento, aí o
Coronel Rocha presente, vi lá o seu staff, os Diretores. Mas eu
quero deixar uma coisa aqui bem clara, Deputado Léo, eu sei,
como o senhor bem colocou aqui, hoje o sistema prisional ficou
mais fragilizado. Por quê? Porque quem venceu foi mesmo o
crime. A verdade tem que ser colocada aqui, foi o crime. O
crime veio e ditou: “Olha, a partir de hoje quem administra os
presídios vão ser o Comando Vermelho, o PCC, então vamos
afastar o Diretor.” Eu estou entrando nesse mérito quanto à
questão da retirada do servidor que ali estava exercendo o seu
papel constitucional em aplicar o que dita. Não é permitida a
situação do uso de celulares e outras coisas realmente que ele
estava aplicando ali, não é entender que tem lá dos apenados.

E quanto à questão do exercício militar, que ali estava
presente o Comando da COE, o Coronel Ênedy mostrou
realmente a eficiência, eles estiveram presentes. Isso mostra,
aí eu quero que a sociedade, a imprensa noticie e assim o
senhor colocou de forma bem clara, quem esteve presente ali
foram os militares e só saíram de lá, ainda se encontram lá
presentes, acredito que ainda se encontram presentes, estão
ali na defesa, na manutenção da segurança e da ordem, fazendo
o seu papel constitucional.

E aqui eu quero propor, que eu vou propor um Voto de
Louvor coletivo para todos os presentes. Inclusive vou propor,
porque o Deputado Léo Moraes não pode propor para ele
mesmo, vou propor para todos os presentes nessa atuação,
que estiveram ali, todos os policiais militares, todas as pessoas
que tiveram participação nesse evento que gerou essa situação
ali dos presidiários. Mas eu quero deixar também, como eu
disse pela manhã, e aí, como Vice-Presidente dos Direitos
Humanos, o crime, como diz, ali são escolas, o cara entra ali
com uma formação, se era ladrão de galinha, já sai com a
formação, no mínimo, de assaltante de banco. Mas eles
também, foram eles que depredaram aquele presídio, foram
eles que deram causa ao sistema. O Governo deve ter políticas
também voltadas para a ressocialização, deve ter. Mas só que
a gente não vê isso, a gente não vê. O que vê, joga 06 anos,
cumpre 1/3, aí vai fazendo a dosimetria da pena, o cara cumpre
lá, se não reverem a pena dele, fica lá até 06 anos, no total.
Têm casos que está até com pena vencida. E não traz nada de
benefício para aqueles que foram condenados.

Então, a gente defende, sim, uma pena justa, a gente
defende também que o Governo analise, modifique esse modo,
faça uma mudança quanto à questão de... Colocar empresas,
incentivos, isso a gente tem que começar a acompanhar. Só
que infelizmente quebraram o presídio, vocês vão ver quanto
será o custo desse estrago, do que foi quebrado. Como bem
disse o Deputado Léo Moraes, está tudo depredado lá, está

tudo em estado miserável. E aí vamos ver quantos milhões vão
ser gastos. Se fosse para gastar um milhão, vai pedir cem
milhões para a reforma lá. Isso aí gera também um benefício,
com certeza.

Então, eu quero dizer, o Coronel Marcos Rocha, ele é
Coronel da Polícia Militar, o Deputado Léo se sente dessa forma
porque ele esteve presente acompanhando, como expôs de
uma forma bem clara a questão dele, deveria, sim, o Secretário
estar acompanhando de perto essa situação de crise. Um policial
como ele, oriundo da caserna, era para ele estar acompanhando
desde o início ali. Porque quem era para falar ‘adentra, não,
volta’, quem dá todas as regras é a SEJUS. Para que é que ele
é Secretário? Então era para estar presente. Quanto a isso eu
quero deixar que sou totalmente favorável a essa questão e
comungo com essa ideia.

Mas eu quero também ressaltar, ele já esteve presente
aqui e encaminhou todos os projetos. Foi falado sobre a questão
do HT, foi falada a situação do armamento, foi falada uma
série de coisas dos presídios. Já estão, sim, sendo encaminhadas
algumas ações que eram necessárias, antes era só conversa
fiada, só balela, mas já está sendo encaminhado, já está sendo
feito. Inclusive eu estou com todos os processos, quem tiver,
porque eu fiz um Requerimento, foi aprovado, quem tiver e
quiser ter acesso, e vou disponibilizar os processos licitatórios,
a questão do colete, a questão do HT, a questão dos
armamentos, a questão das reformas dos presídios já estão
sendo feitas. Mas é o papel dele, é o papel dele como Secretário.

Agora, eu não comungo de que o Secretário da pasta se
afaste, fique por telefone intermediando uma situação de crise.
Que o Urso Branco, todo mundo sabe que ele é uma bomba
relógio, não só o Urso, todos os presídios, de âmbito nacional,
são locais que a qualquer momento podem explodir e gerar
chacinas e assim sucessivamente. Então, a gente vai falar sobre
isso, eu não vou até me delongar.

Então, eu comungo com a ideia que seja, sim, que o
Governo analise. Aí eu peço a quem de direito, à bancada do
Governo, ao líder do Governo, que leve a mensagem ao
Executivo, para o Executivo verificar essa situação, porque,
como bem está alertado, não vai ser o primeiro, nesses 04
anos, nem vai ser o último. Poderá ter mais situações graves
no sistema prisional. E vamos também fiscalizar, que é o papel
também que cabe à Comissão de Segurança Pública fiscalizar
o sistema prisional. E eu vou ver, foi falada também aqui a
situação dos menores do Socioeducativo também temos que ir
in loco verificar essa situação que é muito grave. Se está tendo
rebelião porque está sendo dada a devida publicidade? Tem
que apurar e dar as devidas publicidades.

Eu agora vou, eu ainda tenho um tempo razoável, falar
sobre a situação das promoções de situações dos Policiais
Militares. Já é a 4ª reunião que eu participo e a última foi com
as Associações de Policiais Militares, cerca de 10 Associações,
onde as promoções dos Policiais Militares, que direitos
constitucionais, garantias que devem ser respeitadas e que
foram prometidas na época de campanha pelo Governo
Confúcio Moura e não vêm sendo ainda acatados. Ou seja,
deveria já, o Governo do Estado de Rondônia, encaminhar para
esta Casa um Projeto de Lei onde iria garantir a ascensão
funcional de forma regular.
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Eu quero entrar na situação de promoção, é porque a
promoção é o modo de beneficiar essas pessoas. Os militares
são adestrados, eles são treinados para isso, e eles não podem,
de forma alguma, vedações ainda constitucionais, manifestar,
por exemplo, sua indignação, a sua insatisfação. Porque,
infelizmente, não é dado o direito de manifestação de
pensamento a estes. Infelizmente ainda não. Estamos vivendo
aí uma Constituição de 1988 que dá essa garantia, mas lá, aos
Militares, tira. É um conflito que não entendemos. Foi hoje para
a reunião o Subchefe da Casa Civil, que também foi Militar, que
foi Deputado, Ezequiel Neiva, e aí ficou marcado para mais 20
dias eles analisarem para fazer um estudo, para depois chegar
a apresentar essa possível alteração na Lei de Promoção de
Policiais Militares. Policiais esses que levam, em média, 20 anos
para garantir duas promoções: promoção de Cabo e Sargento.
E quando, e quando tem ainda vaga. Quando não, vai morrer
soldado, velhinho e fazendo aquilo que era, exemplo até de um
Oficial. Porque têm locais aonde não existem Oficiais que são
comandados por Sargentos, até Cabos. Certa feita, eu estava
sendo ouvido, porque o Policial Militar prende, ele é ouvido
pelo Delegado, ele participa de uma sindicância e ainda tem
que ir em Juízo, o Juiz tem que perguntar tudo aquilo que foi
falado no Boletim de Ocorrência. E aí o Juiz, salvo engano, é
hoje Desembargador Valdeci Castellar Citon, ele perguntou:
“O senhor, sua patente?” Eu falei: ‘- Soldado’. “Soldado?” ‘- É,
Soldado’. “Mas Soldado comandando viatura?” ‘– É, Soldado,
para o senhor ver como está a situação da Polícia, o soldado
comandando viatura’. Porque eles entendiam que Sargento,
Sargento é que tem, na Diretriz Operacional 06 diz lá que:
excepcionalmente o Soldado e o Cabo poderão comandar
viaturas. Só que por não ter recursos, no caso, Sargentos em
quantitativo certo, o Soldado vai comandar a viatura. Mas
pergunto se é remunerado como Sargento. Não. Não ganha
nada mais para isso e deveria, que no meu entendimento é um
desvio de função. É desvio de função. Eles acumulam ainda a
função de comandar policiamento, GBs, que são grupamentos,
ainda comanda. Então, a promoção, vou pedir novamente.

Aí eu vou tirar neste mérito das promoções que o Governo
tem várias matérias aqui que estão tramitando, que eu fiz um
Requerimento que está dentro do nosso Regimento, que é um
direito do Parlamentar requerer informações quanto à questão
dos remanejamentos, e aí vem falar: Não, Deputado, o senhor
tem que... Vamos... Olha só o final, de uma forma sorrateira
ele coloca um monte de valores de cada origem: SEDAM, Emater,
aí coloca lá alguns e fala: Não, vamos mandar para lá esse
montante de 33 milhões, que aí os Deputados...” É, se tem
muito vai ter uma pressão de todas as partes. Só que eu quero
dizer que isso é um modo de muito ardil, muito baixo. Tem que
especificar.

Eu vou, em respeito aos meus nobres pares, que até o
presente momento não chegou a devida informação, e o Projeto
não deveria, chegou em parte, se chegou, chegou em parte,
que até o presente momento a minha vista. Em respeito, porque
tem servidores que ficarão prejudicados da Emater, ninguém
está aqui para prejudicar servidor. Nenhum Depurado aqui pensa
ou prejudica qualquer servidor. Qualquer coisa a gente vai abrir
mão, eu vou abrir mão no momento agora, oportuno, do meu
Requerimento para aprovar esse Projeto. Mas eu quero deixar
claro, novamente, ao senhor George Braga, Secretário do

SEPOG, e os demais Secretários, e o próprio, a COTEL, que
todos os Projetos de Remanejamento, Redução,
Suplementação venham informando para onde vai, como será
pago, tudo, que esta Casa tem no seu artigo 46 da Carta
Constituinte Estadual, esse dever e o poder de fiscalizar a
questão contábil do Estado. Isso é um direito nosso de
fiscalizar, de atuar, e neste momento, infelizmente, não está
sendo respeitado, não está sendo respeitado.

O Deputado Léo disse aqui, eu quero falar em questão
de respeito, que lá no Urso Branco ele foi adentrar,
perguntaram: “Não, primeiro eu vou pedir para o Diretor se
você pode adentrar”. Vejam, vejam aonde está o nosso
respeito, viu, Deputado Ezequiel, ele ia pedir para o Diretor, as
prerrogativas dele como Parlamentar, ele representava a
Assembleia Legislativa de Rondônia, foi barrado, seria barrado,
ele seria barrado, só que, “não, eu não vou ficar calado aqui,
não, eu vou entrar”. E foi a mesma coisa comigo: “Oh, o Senhor
vai para onde?”, Eu olhei e falei: “Não, eu não estou acreditando
que estão fazendo isso comigo, não.” Eu falei: Eu sou Deputado
e eu estou aqui como Presidente da Comissão de Segurança
Pública para ver a situação dos militares que ali estão sendo
empregados”. Porque também nós temos que ver a segurança
funcional dos policiais e os agentes que ali se encontravam
presentes, de todos. Então, eu fui lá também colaborar e
corroborar com aqueles que estavam presentes. E ali eu entrei,
acompanhei, conversei com todos, participei de uma pequena
rodada lá e vim embora. Já tinha uma boa conversação e vim
para Audiência Pública.

Então, olha o respeito que nós temos. Aí eu vi o Ministério
Público chegando. O Ministério Público chegou aí todo mundo
abriu a porta: “Meu Deus do céu, lá vem o Promotor”. Eu não
entendi isso, eu não entendo isso. Eu não entendi por que o
Ministério Público já vai entrando e nós, nós Deputados
Estaduais, legitimados pelo voto, pelo sufrágio, que aqui vem
falar que a democracia é isso, que o poder emana do povo e
àquele que é dado o poder deve representar o povo. Não, o
Ministério Público, eu vi a hora do cara desmaiar. O senhor é
Promotor? – Sou. Então, o senhor...

Que é isso, gente? Tem que acabar com isso. Não vamos
permitir, já não é a primeira vez, lá dentro do João Paulo II,
que tem o Coronel Caieiros também que proibiu, proibiu que
também adentre. Foi falado aí também que ele, certa vez, o
Deputado Léo, parece que eu e o Deputado Léo, que a gente
já teve uma situação dessas lá no Hospital João Paulo II
também. Ele: “Não, o senhor não vai entrar aqui, não”. Eu
falei: - Mas por que é que eu não vou entrar? “Não, o senhor
não é Deputado aqui”. Veja só: “E já tem determinação do
Diretor que o Senhor não vai entrar”. Eu tive que novamente
falar: - Não, se o senhor não me deixar entrar, o senhor vai
ter que ser preso, porque eu estou aqui na minha prerrogativa
como Parlamentar e eu vou fiscalizar, sim, se for necessário,
esse Hospital. Tem várias denúncias aqui e eu quero averiguar.
Mas eu adentrei, no diálogo a gente adentrou. Então, é isso
que está acontecendo, está se invertendo, a todo o momento,
os papéis, ou seja, parlamentar...

E outra coisa que eu quero dizer, daqui uns dias, e aí eu
não vou dizer, o Deputado, o Parlamento Estadual vai ser uma
extensão do Gabinete do Governador. Vai ficar assim, vai ser
uma extensão do Gabinete do Governador, infelizmente é isso
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que está acontecendo. O Governador fala: Olha, faz tal coisa.
O Governo fala: Faz tal coisa, aí acata. Não, então para que
então ter Deputado? Já faz logo a fusão, o Poder não é mais
Poder Legislativo, fica o Governo, aí coloca 24 Secretários. Isso
aí é uma ideia, ficam 24 Secretários para administrar Rondônia.
Pronto, acabou. Era para ser independente, e esta Casa deve
ser independente, independente de bancada ou não, ‘a’, ‘b’, ‘c’
ou ‘d’, mas o que eu vejo a cada momento, igual eu tive
recentemente uma discussão que ocorreu aqui, que em todo
momento a gente está pensando nas garantias para os
Deputados, ninguém está aqui, inclusive a gente está vendo aí
agora nesse exato momento, que em conversação o Projeto
está sendo deferido e vai ser colocado em discussão e
aprovação. Aí ficaram com raiva, magoado, porque a gente
estava pedindo que fosse deferido e respeitado os prazos
regimentais. Eu falei de uma forma tranquila, convicta, expliquei
e depois entenderam e foi aprovado, graças a Deus.

Mas é assim, às vezes, eu jamais, como eu quero deixar
claro, eu vou prejudicar Parlamentar. Sou parceiro, sou
realmente companheiro aqui, a gente tem que comungar, cada
um tem suas demandas, tem suas atuações e todos aqui, eu
vejo aqui, se for para votação em benefício do Estado, ninguém
aqui vota contrário, mas também não podemos de uma forma,
como era antes, todos os pareceres eram aqui, eram aqui em
Plenário. Não, a gente tem que buscar, respeitar as Comissões,
respeitar o papel constitucional dos Deputados.

Então, é isso que eu defendo aqui e sempre vou defender
essas garantias, que somos nós, e prova tanto que, como eu
disse anteriormente, a cada dia vai se evoluindo, vai se
evoluindo e o respeito vai se perdendo, o respeito vai se
acabando: “Ah, não, porque ali é um ninho de pessoas sem
valores nenhuns”. Então, eu fico magoado quando eu vejo:
“Ah, Deputado é mais um ladrão”. Eu já ouvi isso, isso é fato,
me envergonha isso. E eu não sou ladrão, não. Eu vejo meus
pares aqui, nós estamos trabalhando. Criou uma cultura que
todo o político é envolvido em maracutaias. Gente, tem gente
de bem aqui, sim. Tem gente que comunga, sim, em busca de
melhorias para o Estado. Agora, é inaceitável, quando fala isso
para mim, eu já venho, independente de qualquer coisa, se eu
vou ser criticado ou não, e não deveria nem... Eu falo, é um
pensamento, e neste momento que eu estou aqui usando a
tribuna eu tenho as minhas imunidades, eu tenho esse meu
direito de falar e de me expressar.

E aí eu quero falar também quanto à questão, aqui é um
minuto e trinta, eu não posso me delongar porque tem um
prazo regimental de vinte minutos. Ontem vieram aqui, teve
duas Audiências, falaram da Delegacia e aí vamos amanhã...
Foi uma convocação, vão estar todos, eu quero convidar todos
que tiverem interesse, a partir das 14:00 horas, o Chefe da
Casa Civil, Secretário de Segurança, SEPOG, vão estar aqui
presentes para discutir Leis e, na oportunidade, quem tiver
interesse para falar sobre segurança, eu acho que é o momento
para a gente participar e dialogar. Que é o cumprimento de
uma Lei, a Lei nº 509, e agente pode se aprofundar mais ainda
em algumas questões de ordem e de segurança. O momento
é esse. Dizer que já atingiu o tempo, quarenta e seis segundos,
que eu estou ainda, infelizmente, entristecido por conta de
uma retirada de uma pessoa que eu falava sempre que causaria
um prejuízo enorme para o Estado, que foi a retirada da Doutora

Quílvia. Todos os projetos que ali estavam, a questão de
regularização fundiária, que era o Título Já, estão parados e
até o presente momento ninguém me trouxe, me apresentou
as questões das demandas, os encaminhamentos e os
seguimentos das ações.

E agora o Estado, novamente, e o cidadão rondoniense,
aquele que deveria ter o seu direito do seu título, no caso, da
sua escritura pública, não terá. Então, serão mais quatro anos
que o povo ficará enrolado e enganado. Então, era só isso que
eu tinha para falar. Muito obrigado.

(Às 19 horas e 14 minutos o senhor Laerte Gomes
passa a presidência ao senhor Adelino Follador)

O SR. LÉO MORAES – Pela ordem, Deputado Adelino,
Presidente. Apenas para cumprimentar, elogiar e parabenizar
o Deputado Jesuíno Boabaid, registrar a sua participação no
Presídio Urso Branco. E também, logicamente, como ele já
mencionou, parabenizar e na verdade fazer uma menção
honrosa, muito satisfeito com o trabalho da Polícia Militar, toda
a Polícia Militar, Comando Tático, COE e o próprio Comando
através do Coronel Ênedy, desempenharam as sua funções com
brilhantismo, eles sim que passam dificuldades.

O Coronel da COE estava falando, Deputado Adelino,
que eles andam com aquela indumentária de choque, são trinta
quilos que eles carregam. Eles ficaram um dia e meio sem
dormir e tomando água quente, que foi o que nós ficamos lá
durante um dia e meio, a única coisa que tinha era água natural,
quando muito davam uma geladinha. Então, parabéns a toda
Polícia Militar, em nome do sempre Policial Militar Deputado
Jesuíno Boabaid.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com certeza, a
Polícia Militar faz um grande trabalho no Estado de Rondônia.
Encerrado o Grande Expediente, passemos às Comunicações
de Lideranças. Não há oradores inscritos. Passamos à Ordem
do Dia.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, tem Comunicações
de Lideranças ainda aí. Eu vou abrir mão. Eu só gostaria de
comunicar e convidar aos nobres Parlamentares, colegas, as
pessoas aqui presentes e as que estão nos assistindo em casa.
Na próxima quinta-feira, nós teremos, a partir das 9:00 horas
da manhã, no Plenário da Assembleia, onde iremos tratar sobre
as crises nos municípios. Nessa Audiência estarão presentes,
em uma parceria com a Associação Rondoniense dos
Municípios, vários, acho que mais de trinta Prefeitos já
confirmaram presença, vários Vereadores do Estado todo. Seria
importante a participação dos nossos colegas Deputados, para
nós podermos debater a crise que assola os municípios
rondonienses.

Obrigado, senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Passemos à
Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda à
leitura das Proposições recebidas.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das Proposições recebidas.



12 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 189 4130Pág.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

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Altera e revoga dispositivos da
Constituição Estadual.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO LÉO
MORAES. Acrescenta dispositivo ao artigo 81 da Lei
Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Suspende a execução do artigo 2º
da Lei Complementar nº 625, de 20 de julho de 2011, que
“Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 61, de 21 de
julho de 1992”.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID. Susta a decisão parecer prévio nº 14/
2015 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
publicado no Diário Oficial nº 1008, de 07/10/2015.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à
Mesa Diretora que seja realizada Audiência Pública, nesta Casa
de Leis, no dia 12 de novembro de 2015, às 18:30 horas, com
a finalidade de debater a imediata contratação dos agentes
penitenciários que se encontram em fase de conclusão da
academia de formação.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à
Mesa Diretora que seja encaminhado Voto de Pesar aos
familiares do Dr. Pedro Zeballos, dentista de carreira, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 18 de outubro de 2015, em Guajará-
Mirim.

- REQUERIMENTO COLETIVO DOS DEPUTADOS EDSON
MARTINS E OUTROS. Requer ao Governo do Estado de
Rondônia que encaminhe para esta Casa de Leis Projeto de Lei
que visa redenominação do cargo de Datiloscopista Policial,
constante no artigo 1º, IX, da lei nº 1.044, de 29/01/2002,
para Perito Papiloscopista.

- REQUERIMENTO COLETIVO. Requer à Mesa, na forma
regimental, o encaminhamento de cópia deste requerimento
ao líder da Bancada Federal de Rondônia, que visa hipotecar
apoio em favor da PEC (454/2009), que cria a carreira de Médico
do Estado no Sistema Único de Saúde (SUS).

- REQUERIMENTO DE AUTORIA COLETIVA DA COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. Requer à Mesa
Diretora que seja aprovado e encaminhado Voto de Repúdio
por parte desta Casa Legislativa contra ato violento praticado
pelo COE – Comando e Operações Especiais e Polícia Rodoviária
Federal, no dia 21 de setembro de 2015, quanto à manifestação
pacífica dos moradores do Bairro Renascer, na Cidade de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica
a necessidade de abertura de estrada que dá acesso ao Distrito
de Nazaré pela BR-319, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO.
Indica ao Governador do Estado a possibilidade da
Estadualização da Estrada da “Linha C-50”, entre os municípios
de Buritis e Monte Negro.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para a SEDUC
– Secretaria de Estado da Educação, a necessidade de reforma
completa das instalações elétricas da Escola São Luiz, Bairro
JK II, em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para a SEDUC
– Secretaria de Estado da Educação, a necessidade de reforma
completa das instalações elétricas da Escola Presidente
Tancredo de Almeida Neves, Bairro Caladinho, em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para a SEDUC
– Secretaria de Estado da Educação, a necessidade de reforma
completa das instalações elétricas da Escola Jânio da Silva
Quadros, Bairro Mariana, em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para a SEDUC
– Secretaria de Estado da Educação, a necessidade de reforma
completa das instalações elétricas na Escola Mariana, Bairro
São Francisco, em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para a SEDUC
– Secretaria de Estado da Educação, a necessidade de reforma
completa das instalações elétricas da Escola Capitão Cláudio
Manoel da Costa, Bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Estácio de Sá, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Vila Rios, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Policial Gusmão, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Ribeirão Preto, Bairro Cuniã, nesta Capital.
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 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na
Rua Transamazônica, Bairro Cuniã, nesta Capital.

 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Marineide, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Chapada dos Parecis, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Estela, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na
Rua Machado de Assis, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Osvaldo Calisto, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Mariluz, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Jequié, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Medianeira, Bairro Cuniã, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Carbe, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Tapes, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Santa Vitória, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Maria Natmaer, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Elvira Johnson, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Guaraí, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Adaildo Feitosa, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Barbados, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Manoel Félix, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Produção, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Antilhas, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Vanda Esteves, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Fonte Nova, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Frederico de Freitas, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Francisco Braga, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Santa Cecília, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Eliezer de Carvalho, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua César Guerra Peixe, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Osvaldo Lacerda, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Santiago, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Celebridade, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Liberdade no Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Aparecida no Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Livramento, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Caçapava, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Cruz Alta, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Piratini, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua São Gabriel, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Camaquã, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
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Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Novo Hamburgo, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Livramento, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Capão da Canoa, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta
Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Marajó, Bairro Fortaleza/Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Piaba, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Tucunaré, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Curimatã, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Jatuarana, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Piraíba, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Pirarara, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Pacu, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Beco Ceará, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Mandi, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Dourado, Bairro Lagoa, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de reconstruir uma ponte
sobre o rio Leitão, na linha 128, próximo ao Zé da Ponte, no
município de Presidente Médici.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de reconstruir a Ponte da
Linha 48, Km 15, no Município de Alvorada d’Oeste/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construir uma galeria
pluvial na BR-364, com Rua Francisco Benites, no município de
Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente pela
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Canto Grande,
entre Avenida dos Imigrantes e a Estrada da Penal, no Bairro
Aponiã, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente pela
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Luís de Camões,
entre a Rua Daniela e a Avenida Mamoré, no Bairro Aponiã, no
município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente pela
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Joaquina, entre
Av. dos Imigrantes e a Estrada da Penal, no Bairro Aponiã, no
município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente pela
necessidade de pavimentação asfáltica da Jerônimo de Ornelas,
entre a Rua Daniela e Avenida Mamoré, no Bairro Aponiã, no
município de Porto Velho.



12 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 189 4134Pág.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

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto à SEDUC pela necessidade
de atender à solicitação da Escola Estadual de Ensino Médio e
Fundamental Padre Mário Castagna, que necessita de reforma
do prédio, no município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto à SEDUC pela necessidade
de atender à solicitação da Escola Estadual de Ensino Médio e
Fundamental Herbert de Alencar, que necessita de reforma do
prédio, no município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente pela
necessidade de atender à solicitação da Casa do Ancião São
Vicente de Paula, reforma geral na estrutura física e na parte
elétrica do prédio, no município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Vila Nova, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Santa Cruz, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua América, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na
Rua Paissandu, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Guarani, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Flamengo, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Portuguesa, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Atlanta, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Clementina de Jesus, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Pouso Alegre, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Nogueira, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Beira Sul, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Quincas Borba, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Corumbá, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Adoniran Barbosa, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
da Rua Henrique Valente, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Marte, Bairro Três Marias, nesta Capital.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Alto Brasil, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Zenilos Nascimento, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
Rua Rodrigues Alves, Bairro Três Marias, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica
ao Governo do Estado, com cópia a SEJUS e SEDUC, a
necessidade urgente de que seja enviado a esta Casa de Leis
o Projeto de Lei que “dispõe sobre a gratificação concedida
aos Professores pelo efetivo exercício da docência em Escolas
Estaduais e/ou CEEJA que atende jovens e adultos privados de
liberdade nas unidades prisionais do Estado de Rondônia”.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica
ao Governo do Estado de Rondônia, c/c para à SEAGRI, da
importante necessidade de criar ou renovar programas que
venham subsidiar a aquisição de adubos e sementes para os
agricultores inscritos nos programas de aquisição de alimentos
- PAA e PNAE.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica
ao Governador do Estado, c/c à Secretaria de Segurança do
Estado, ao Centro de Apoio Operacional Criminal – CAOP e ao
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da
necessidade de realização de capacitação dos profissionais da
área de segurança pública, assistência e saúde nas temáticas
e eixos de enfrentamento à violência doméstica nas áreas
urbana e rural do Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual junto ao Departamento de Estrada de
Rodagem – DER a necessidade de manutenção asfáltica nas
ruas Foz do Iguaçu, Helenite Ferreira de Souza, Helena de
Andrade e Av. Paraná, no município de Buritis.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual junto ao Departamento de Estrada de
Rodagem – DER, a necessidade de manutenção asfáltica nas
ruas de acesso e vias internas do aeroporto do município de
Ariquemes.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA.
Acrescenta dispositivo ao Regimento Interno.

Lidas as matérias, Senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Neste momento,
vou proceder, nos termos regimentais, à verificação de quórum.
Peço aos Senhores que registrem a sua presença.

Solicito aos senhores Deputados que estiverem na Casa,
que registrem a presença, pois nós temos projetos para votar,
precisa treze votos.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM

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

Total de 16 Deputados presentes

Já deu quórum. Solicito ao Senhor Secretário que
proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – Senhor
Presidente, conforme as normas do Regimento Interno,
alteradas nos últimos dias, gostaria de apresentar a Vossa
Excelência para submeter ao Plenário a inclusão da pauta do
Projeto de Lei 137/2015, de autoria do Poder Executivo, que
aportou a esta Casa sob a Mensagem 151, que autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, imóvel pertencente
ao Estado de Rondônia para o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente dos Recursos Naturais – IBAMA.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Se não tiver
nenhuma objeção, já está incluído na Ordem do Dia.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, o Regimento diz o
seguinte, ninguém está colocando oposição, não é matéria de
urgência. No caso, como o senhor é o líder do Governo, o
senhor vai ter que justificar apenas a questão da prioridade do
projeto, da tramitação do projeto, quais são os motivos
necessários da inclusão, apenas isso. E o pleno, no caso, vai
decidir. Apenas isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Vamos deliberar
e depois a gente coloca para justificar.
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O SR. JESUÍNO BOABAID – Não. Tem que primeiro justificar.
Primeiro justifica.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Jesuíno e demais pares,
aqui trata-se de um terreno que é ainda de poder do Estado de
Rondônia, mas que há muitos anos foi cedido ao IBAMA, no
qual o IBAMA, há décadas, construiu uma estrutura física. É
aqui na Avenida Jorge Teixeira, que praticamente todos os
Deputados conhecem e que hoje está passando por
investimentos do Governo Federal e que depende, então, da
legalização dessa área, ou seja, de fato a transferência do
Governo do Estado para a União.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em votação o
Requerimento do líder do Governo, Deputado Luizinho Goebel.

O SR. JEAN OLIVEIRA – A votação é simples?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Votação simples.
Os Deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

Está aprovado e está incluindo a matéria na Ordem
do Dia de hoje.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS.
Requer à Mesa Diretora que seja encaminhada Moção de
Repúdio por parte desta Casa de Leis contra o ato violento
cometido pelo COE – Comando de Operações Especiais e pela
Polícia Rodoviária Federal, no dia 21 de setembro de 2015,
contra a manifestação pacífica dos moradores do bairro
Renascer, na cidade de Porto Velho.

O SR. LÉO MORAES – Pela Ordem, senhor Presidente?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. LÉO MORAES – Por gentileza, aí teve um erro formal
que o Repúdio é contra a Polícia Rodoviária Federal. A COE,
como nós vimos no vídeo, não foi truculenta e não afrontou os
direitos dos moradores. Então, é contra a Polícia Rodoviária
Federal. Esquece a COE. Vossas Excelências viram no vídeo
que a COE nada fez contra os moradores.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Mas está escrito
aqui. Deputado Léo, o senhor não queria alterar então? Porque
aqui está...

O SR. LÉO MORAES – Pode ser. Foi um erro da Comissão.
Pode ser, porque a COE não deve...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Vamos deixar
para amanhã isso?

O SR. LÉO MORAES – Pode ser. Só faz a alteração. Manvailer,
por gentileza, faça essa alteração. Obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Próxima matéria,
senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora que seja encaminhado Voto de Pesar aos familiares
do Dr. Pedro Zeballos, dentista de carreira, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 18 de outubro de 2015, em Guajará-Mirim.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Dr. Neidson. Os Deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora que seja realizada Audiência Pública nesta Casa de
Leis, no dia 12 de novembro de 2015, às 18:30 horas, com a
finalidade de debater a imediata contratação de agentes
penitenciários que se encontram em fase de conclusão da
academia de formação.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Léo Moraes. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 194/15 DA MESA DIRETORA. Concede complementação
salarial à servidores da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 194/15, de autoria da
Mesa Diretora.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. HERMÍNIO COELHO - Eu peço para o Secretário ler
novamente o caput, que não deu para entender nada.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Concede a
complementação salarial aos servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Mas ele não falou isso não. Ele
falou diferente, em chinês. A não ser que eu...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em votação. Os
senhores Deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
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O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR 027/15 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 165.  Altera a denominação da Superintendência
Estadual de Promoção da Paz – SEPAZ, e dá nova redação à
Lei Complementar 827, de 15 de julho de 2015.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 027/15
do Poder Executivo/Mensagem 165. É votação nominal. O painel
está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 13 votos favoráveis e 03 votos contrários,
está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 032/15 DA MESA DIRETORA. Altera
a tabela 5 do anexo I da Lei Complementar nº 730, de 30 de
setembro de 2013. Com emendas.

(Às 19 horas e 38 minutos o senhor Adelino Follador
passa a presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 032/15.
Esse Projeto é um Projeto da Corregedoria e nós estamos
reduzindo cargos lá na Corregedoria. Valores e cargos da Casa,
redução de cargos.

Votação nominal. O painel já está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 18 favoráveis, está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI 181/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 186. Autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por
anulação, até o montante de R$ 33.224.111,88, em favor das
Unidades Orçamentárias Superintendência de Gestão de
Suprimentos, Logísticas e Gastos Públicos Essenciais –
SUGESPE, Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC, Polícia Civil – PC, Fundo Estadual de Saúde
– FES, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental –
SEDAM, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária,
Desenvolvimento e Regularização Fundiária – SEAGRI, Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
– EMATER e Fundo Penitenciário – FUPEN.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto já
se encontra com parecer. Ele tinha pedido de vista do Deputado
Jean e do Deputado Jesuíno.  Eu vou colocar em votação o
parecer do Deputado Marcelino Tenório.

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

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de Lei 181/15 autoria do Poder

Executivo. Para discutir, primeiro o Deputado Jean e depois
Deputado Jesuíno.

O SR. JEAN OLIVIERA – Presidente, eu só quero dizer que
um das razões de a gente ter pedido vista desse Projeto é
porque esta Casa já está cansada da manobra da Secretaria
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de Planejamento de utilizar de subterfúgio da Lei para poder
fazer no bojo desse Projeto premiar de forma ampla, não só
esse, mas vários outros que passaram por aqui.

Por infelicidade do destino, o Projeto em qual nós tivemos
o mérito de debruçar por ele e analisar melhor, é um Projeto,
um remanejamento para atender a Emater, para atender a
Saúde, para atender a Polícia Civil, para atender a mídia
institucional do Governo, enfim, todos são lugares muito
importantes. Importante porque, para começar, a saúde é
indiscutível e o que depender desta Casa, tem feito muito para
colaborar com a Saúde. Da mesma forma a Emater, é pela
vigésima vez que esta Casa salva o servidor da Emater em
chagar ao final do mês, colocar o cartão e tirar dinheiro, porque
se não fosse por esta Casa, talvez o emateriano não
conseguisse receber o salário no final do mês.

Então, eu quero aqui, Presidente, dizer que por esse
motivo eu estou declinando do meu Requerimento de pedido
de informação, porque se trata de uma coisa de urgência.
Também dizer que a mídia institucional do Governo é importante,
não pela função de divulgar os atos do Governador e da equipe,
não. Mas porque a mídia traz também outras situações que o
Governo depende dela para poder trabalhar. Enfim, quero dizer
que estou declinando ao meu Requerimento, onde solicito
informações mais precisas para atender essas pessoas.

Nenhum remanejamento, eu quero dizer aqui, é de
nenhuma importância, Presidente, todas têm importância.
Porém, artimanha, eu, como Parlamentar, estou falando agora,
eu, Deputado Jean, talvez os demais possam discordar do meu
pensamento, mas eu enquanto Deputado, não concordo com
esse tipo de subterfúgio à Lei, dessa artimanha.

Por isso, senhor Presidente, para acabar com esse tipo
de situações, propus aqui um Projeto de Resolução onde dá a
Vossa Excelência, Presidente, a atribuição de não aceitar Leis
que venham aqui no sentindo de remanejamento com mais de
uma unidade orçamentária no bojo do Projeto. Ou seja, se vier
um Projeto aqui com três, quatro unidades orçamentárias num
único Projeto, esse Projeto vai ser prejudicado, basta Vossa
Excelência se recusar a aceitar aqui na Assembleia Legislativa.
Isso nos protege e faz com que o Executivo jogue às claras
com este Parlamento.

Então, fica aqui o meu manifesto dizendo que nós, em
momento algum, fomos contrários ao Executivo. Em momento
algum, nem Deputado de oposição, eu que sou situação. Agora,
não me dou por convencido numa situação que quer enganar,
parece que quer enganar este Parlamento. Então, eu quero
dizer aqui que em momento algum fiz isso com intenção de
prejudicar, mas também não vou ficar aqui como um bobo da
corte, aprovando sob a artimanha do Secretário de
Planejamento.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Jean, eu só queria saber
o seguinte: esse Projeto de Resolução que Vossa Excelência
citou aí, eu acho que isso não fica bem. Eu acho que tem que
ser direto, tem que fazer a Lei para o Governo, porque ele
pode mandar separado e a Assembleia aprova todos, que não
fiquem dependendo, senão o abacaxi fica nas mãos do
Presidente. Só vai gerar para algumas... Aí a maioria vai querer
que o Presidente inclua na pauta, aí a minoria não vai querer.
Só vai criar, Presidente, uma situação para Vossa Excelência

que não tem necessidade. É melhor colocar a Lei onde obrigue
o Estado, Deputado Laerte, mandar para Assembleia todos
esses remanejamentos individuais para cada unidade
orçamentária, manda um projeto.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deixa-me justificar isso aqui,
Presidente. Também não concordo de que essa situação fique
sobre os ombros do Presidente. Não é essa minha intenção.
Acontece que não existe outro mecanismo a não ser esse. E
quando eu estou me referindo aqui a remanejamento para
uma única unidade orçamentária, eu não estou dizendo aqui
somente do Poder Executivo, eu estou falando de todos os
Poderes, todas as unidades orçamentárias, de todas as
instituições da administração pública.

E é o único mecanismo, senhor Presidente, que nós
temos para poder evitar esse tipo de brincadeira com a
Assembleia, é o dispositivo criando a alínea ‘h’ no artigo 14 do
Regimento Interno, onde fica claramente escrito: “deixe de
receber proposições que versem sobre o remanejamento
orçamentário a mais de uma unidade orçamentária,
determinando a sua imediata devolução ao autor”, ou seja, o
Poder que é o autor do Projeto. Fica acho que bem justificado
aqui, e eu acho que é cabível esse Projeto de Resolução, uma
vez que resguarda a todos nós.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, para discutir
ainda, senhor Presidente? Senhor Presidente, está em
discussão ainda?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Se o
Deputado Jesuíno ceder ou, se não, depois, Deputado Laerte,
com a palavra.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sim, sim. Pode falar, Deputado
Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, só dizer o que o
Deputado Jean falou, e o Deputado Jean tem razão no que diz
respeito à questão desses Projetos virem todos num bojo só,
Deputado Hermínio, tudo num bolo, e aí, eles colocam alguma
coisa que gera comoção. A semana retrasada, pedimos da
Saúde, eu pedi vista, no meio tinha um Projeto do Hospital do
Câncer de Barretos. Aí o pessoal do Câncer veio para cá, e a
gente que é sensível às causas, acaba abrindo mão. Hoje
colocou a questão da Emater, a questão mídia institucional do
Governo, que é justa, e também da mesma forma no montante
de trinta e três milhões de reais.

O que nós defendemos aqui não é o plano de aprovar
ou não, que vai aprovar, Vossa Excelência falou muito bem,
vai aprovar. O que nós queremos aqui é que tramite nos prazos
das Comissões. O que nós defendemos é que as Comissões
permanentes da Assembleia, Deputado Jesuíno, funcionem
regularmente, Deputado Léo. É isso a nossa defesa. Ninguém
está aqui contra ou não ao remanejamento ou qualquer outra
coisa que seja, que vota. Todos foram votados e todos foram
aprovados. Uma coisa que o Governo não precisa reclamar é
desta Casa, que tem aprovado tudo que quer.

Agora, o mínimo que a gente pode fazer, Deputado Jean,
e Vossa Excelência, eu tenho certeza que é sua preocupação,
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é tramitar, é tramitar esse Projeto no prazo regimental nas
Comissões. Porque o que está acontecendo, às vezes se busca
lá, eu sei que o Presidente tem sofrido, às vezes, pressão nesse
caso, Presidente, mas precisamos fazer as Comissões
realmente, desta Casa, trabalhar e funcionar. Então, acho que
o Governo tinha que ter um pouquinho mais de planejamento,
para não fazer essas pegadinhas que tem feito aqui
constantemente com esta Casa.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só quero agradecer ao Deputado
Jean por ter retirado esse pedido de informação, tanto quanto
ao Deputado Jesuíno por entender da urgência e da necessidade
da aprovação dessa matéria. Eu cito como exemplo hoje, o
Prefeito de Vilhena, o José Rover. Ele tem um convênio da
manutenção dos 10 leitos de UTI na cidade de Vilhena, e quem
repassa o recurso é o Governo do Estado, através da SESAU. E
nós, não aprovando essa matéria hoje, automaticamente o
Governo está impedido de fazer esse repasse. E isso
atrapalharia, e muito, lá na ponta o serviço prestado à
comunidade, porque há uma iminência de paralisação dos
serviços pelos terceirizados que mantêm o funcionamento das
unidades de UTI na cidade de Vilhena.

Outra questão que eu já quero antecipar, Deputado Jean,
que nós recebemos aqui o pedido do Executivo para que, diante
dessa proposta sua que foi apresentada hoje e não se deu
tempo de discutir, do Governo analisar, então, ele, o Executivo
pede que a bancada rejeite essa matéria.

Portanto, eu aconselharia a Vossa Excelência, para não
prejudicar a matéria no dia de hoje, o senhor retirasse até que
possa se discutir melhor essa matéria, porque entendemos
que pode ser uma matéria importante e benéfica tanto para o
Parlamento quanto para o Governo. Mas é uma decisão do
Governo e que nós então fazemos esse encaminhamento.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Espera aí, espera aí, Agora é
minha vez. Eu não entendi, eu não entendi. É a do Requerimento
do Deputado Jean, a propositura dele? A alínea ‘h’?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Não, o Deputado Jean, duas
situações, uma é a respeito do remanejamento. Essa então
está ok. Ele já retirou o pedido de informação que era, não é,
Deputado Jean? E que então está apto à votação, que é o Projeto
181. E aí agora, nós recebemos um...

O SR. HERMÍNIO COELHO – O que Vossa Excelência não quer
que vote, Deputado Luizinho?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas o Deputado Jean apresentou
isso aí, vai tirar apresentação, é isso?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Não, é outra matéria, outra matéria.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Nós estamos
discutindo o Requerimento. Ele vai apresentar depois, porque
está fora de ordem, não pode apresentar, Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Já foi lida.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O
Requerimento é depois, ele só citou o Requerimento porque
ele vai apresentar. Agora, nós estamos em discussão do Projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O Projeto, eu não entendi, por
isso que ele falou sobre a questão. Presidente, eu tenho
respeito, não sou aqui, respeito questão de Governo. Mas o
que eu sempre falo é o desrespeito com esta Casa. O Regimento,
no seu artigo 179, e aí o Secretário Legislativo pode falar, eu
fiz um Requerimento, tem mais de dez dias. Desde que adentrou
nesta Casa, essa matéria que está tramitando de trinta e três
milhões, foi lido o Requerimento pedindo informações ao
Governo quanto a essas situações de redução, majoração de
verbas, para onde ia e como ia.  E até o presente momento
não houve resposta sobre essa situação. E aí eu quero que
seja cumprindo o Regimento. E o Regimento diz, no artigo
179, “que os Requerimentos de informações mencionarão as
autoridades a quem serão dirigidos, importando crime de
responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de
dez dias, bem como a prestação de informações falsas, serão
encaminhadas pelo Presidente da Assembleia ao Governador
do Estado...”. É isso que eu falo, Deputado Jean, eles não
encaminham a resposta. E aí foi falado, Deputado, Deputado
não, Subsecretário Pimentel, todo Projeto de Remanejamento
da Saúde já vem com todas as informações inerentes. Inclusive
eu já vi, ele manda com cópia tudo, juntou, anexou para onde
vai, como vai. Mas, infelizmente, algumas pastas, alguns
Secretários insistem em manter essa situação, em manter essa
não informação.

Então, eu peço nesse exato momento que seja já aberta,
de plano, o descumprimento do artigo 179. Eu vou retirar, eu
vou retirar. Eu vou retirar em respeito aos pares que aqui se
encontram, em respeito às pessoas que são servidores, que
poderão ficar realmente sem essa situação salarial. Mas os
demais, que são oitos Requerimentos que se encontram aí, se
tiver, eu não retiro mais. Eu não retiro e aí não tem... A gente
tem que começar preservar a questão funcional desta Casa.
Então, é isso que eu peço para Vossas Excelências. É somente
isso, é o meu pedido agora de retirada.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Jesuíno, por retirar o requerimento, vendo a
importância desse Projeto que atende não só uma Secretaria,
mas são várias.

Passo aqui a palavra ao Deputado vice-líder, Deputado
Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Agradecer o entendimento dos
Deputados que fizeram o Requerimento em conjunto na Sessão
passada, Deputado Jesuíno e o Deputado Jean. E dizer que eu
concordo, essa correção vai acontecer, de que o Governo,
quando encaminhar o projeto para cá, já venha justamente
discriminando aonde vai ser aplicado o recurso desse
remanejamento. É importante que nós saibamos também de
que quando você elabora um orçamento, naturalmente você
faz uma previsão do que vai acontecer no ano subsequente. E
você tem metas para cumprir de maneira quadrimestral. Por
exemplo, você não cumpriu a meta de arrecadação, tem aqui
um monte de Prefeitos, já foram Prefeitos e hoje são Deputados
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Estaduais, quando você não atinge uma meta durante o
quadrimestre, durante os acompanhamentos bimestrais, enfim,
você fica com orçamento contingenciado e você tem que ir
liberando no decorrer do exercício, conforme vai tendo o alcance
na receita, enfim, nessa projeção. Porque quando você elabora
um orçamento, você faz uma projeção. Você não tem a certeza
de que você vai arrecadar.

Mas aí dizer que eu também concordo de que o Governo,
Deputado Luizinho, ele precisa encaminhar para cá, quando
vem uma peça, uma alteração orçamentária, nada custa, por
quê? Porque é tudo transparente. Está claro, que esses 33
milhões não tem ninguém rasgando dinheiro e não tem nenhum
recurso sendo mal aplicado. Se tiver, é obrigação nossa, no
compromisso de nossas funções, denunciar, execrar quem foi
que fez isso aí. Não tem mais nenhum menino achando,
brincando com coisa pública, não. Porque se tiver, nós sabemos
o lugar que vai. Aqui a coisa é séria. Às vezes parece um
montante vultoso, e é um montante vultoso quando nós vemos
uma cifra de 33 milhões, mas quando você vai lá, ticar centavo
por centavo, naturalmente passa por diversos órgãos de controle
e as falhas que podem ocorrer, e eventualmente podem ocorrer,
às vezes uma própria má intenção, por parte de um agente
público, ele vai ser punido de maneira exemplar, como tem
sido ao longo desses anos aí.

Mas eu concordo, Presidente Maurão, Deputado Luizinho.
Nós precisamos, Deputado Luizinho, cobrar novamente. Na
semana passada, após o pedido de vista, eu pedi para o
Secretário Subchefe da Casa Civil, Ezequiel Neiva, encaminhar
para cá, não custa nada você passar alguns minutos na frente
do computador, através da SEPOG ali, discriminado aonde vai
ser aplicado cada um dos itens que está lá, seis ou sete unidades
orçamentárias, para justificar e inclusive que alguns Secretários
os valores são mais vultosos, venham aqui na Casa, prestem
esclarecimento, tragam documento, como aconteceu naquele
caso da Secretaria de Saúde, Deputado Jesuíno. E depois
daquele episódio, todos os Projetos de Remanejamento que
chegam na Casa aqui, chegam com a justificativa.

Então, somente, cabe esse melhor ordenamento por parte
do Executivo que acontecerá e também, nesta Casa, eu
agradeço aos Deputados pelo entendimento de votar essa
matéria importante, não para o Executivo, mas para o povo do
Estado de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda para
discutir o Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV – Presidente, eu queria fazer um
comentário rápido. Porque nesse primeiro semestre, sempre
que tem remanejamento, eu comento sobre esse assunto. Que
o Governo encaminhou um Projeto de Lei para que nós
autorizássemos um remanejamento de 20%, já que ele tinha
direito em apenas 10%. E, naquela oportunidade, lá dentro da
nossa Comissão na qual eu, o Deputado Cleiton Roque e mais
cinco Deputados fazemos parte, lá da Comissão de Orçamento
e Finanças, nós achamos por bem que não íamos mais assinar
esse cheque em branco, até porque a gente queria acompanhar,
caso houvesse superávit ou déficit ou coisa parecida e para
que a gente pudesse acompanhar de perto o Orçamento, para
não deixar esse remanejamento livre, no orçamento de sete

bilhões, um remanejamento de 20% é um bilhão e quatrocentos
milhões. A gente achou que naquela oportunidade setecentos
milhões era um número razoável e que tudo fosse, passasse
pelo nosso conhecimento.

Então, esse remanejamento é fruto daquilo que a gente
acabou exigindo que o Governo, a Secretaria de Planejamento
nos informasse de todos esses remanejamentos. Então, por
isso também, eu fiz o compromisso, já que eu fui o relator
daquela matéria, que toda vez que chegasse aqui eu faria
minha parte, na maior brevidade possível. Eu queria apenas
saber para onde estava sendo remanejado. Por isso, o Projeto
tem meu apoio e terá sempre quando houver remanejamento.

Obrigado, Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda em
discussão.  Com a palavra o Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só para esclarecer aqui o que o
líder falou. Eu apresentei um Projeto de Resolução que vai
tramitar nas Comissões, Deputado Luizinho. Vai tramitar nas
Comissões e, de verdade, eu acho que a bancada, que na
verdade não existe bancada definida como é definido no
Congresso Nacional. A Assembleia aqui é definida a bancada
porque as pessoas têm afinidade com a forma de o Governador
Confúcio Moura governar. Porque se falar que alguém aqui
tem alguma Secretaria, algum cargo importante, ninguém tem.
Aqui todos nós trabalhamos em comum acordo com o
Governador para ajudá-lo, porque queremos Rondônia para
frente. Então, a bancada não vai funcionar desse jeito.

Muito bem falou o vice-líder, Deputado Cleiton Roque,
se for para poder fechar os olhos aqui e aprovar, eu tenho
certeza que os Deputados não vão fazer isso. Até porque eu
me incluo como bancada, mas que fique claro que eu não sou
contrário ao remanejamento, agora, desde que venha unidade
por unidade orçamentária distintamente e não dessa forma
que está vindo. Não sou contra remanejamento, mas sou
contrário a essa artimanha que é de uma única pessoa, que
todos nós sabemos que é o Secretário de Planejamento.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Maurão, eu só queria
dizer o seguinte: muitas vezes votar da forma que é votado o
remanejamento aqui, o Deputado Aélcio da TV poderia... Nós
tínhamos que dar logo era 100% de remanejamento para o
Governo.  Que diferença?  Só para dar mais trabalho?  Gastar
papel? Não faz nem diferença nenhuma.  Mas, de qualquer
forma, é como eu falei, o ruim dessa história toda, eu só vejo
uma coisa negativa aí, é porque sempre eles usam em dizer
que se a gente não votar rápido vai morrer gente no João
Paulo ou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e a desgraça
vai cair nas costas da Assembleia. O ruim é isso. Não tem
necessidade disso. O Governo tem aqui 99%, já tem até eu,
até eu já estou votando a favor desse Governo. Aí para que
essa... Não precisa disso.

Mas quando eu vejo o Deputado Jesuíno, muitas vezes
é mal entendido aqui, o Deputado Jesuíno tem lutado sempre
aqui para fortalecer mais a Assembleia. Às vezes eu tenho
raiva de gente desse Governo e do próprio Governo, não é por
ele me tratar mal, não, porque eu não quero que ele me trate
bem mesmo não, eu nunca procurei, nunca quis ser tratado
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bem pelo Governo. Mas é da forma que ele trata a maioria dos
Deputados aqui, que faz tudo pelo Governo, e da forma que
Vossa Excelência citou muito bem aqui, Deputado Jean. A gente
não vê, a não ser que seja bem feito o toma lá dá cá aqui,
porque a gente não vê realmente nada aqui que não seja
republicano o relacionamento dos Deputados com o Executivo.
Por isso... E também de concordar com o nosso vice-líder,
Deputado Cleiton Roque, dizer que realmente o dinheiro na
mão desse Governo não corre perigo nenhum, o Governo é
muito probo e não corre nenhum risco.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação.
Em primeira Votação o Projeto de Lei nº 181/15.  Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Aprovado.  Vai a segunda discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 137/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 151. Autoriza
o Poder Executivo a transferir, mediante doação, imóvel
pertencente ao Estado de Rondônia para o Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto
de Lei 137/15 se encontra sem parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento. Membro da Finança, quem é? Deputado
Jean para emitir parecer pela Comissão.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, o Projeto de Lei
137/15, autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de
Rondônia para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais – IBAMA.

O projeto já consta parecer da CCJ favorável, e parecer
da Comissão... Não consta aqui, não. Eu me recordo que o
Deputado Aélcio da TV também relatou sobre esse projeto.
Enfim, senhor Presidente, depois nós vamos, depois o Deputado
Aélcio também foi relator desse projeto na Comissão.

Presidente, o projeto é um projeto como qualquer outro,
rotineiro, é de importância para o órgão federal IBAMA, e nós
somos de parecer favorável ao projeto de autoria do Executivo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
o parecer do Deputado Jean de Oliveira. Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 137/

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

Aprovado. Vai a segunda discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – PROJETO
DECRETO LEGISLATIVO 028/15 DO DEPUTADO SÓ NA BENÇA.
Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia
ao Senhor Confúcio Aires Moura, Governador do Estado de
Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O Decreto
Legislativo 028/15 já está com parecer favorável. A votação é
nominal. O painel já está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 18 favoráveis, está aprovado.
Vai ao Expediente.

Eu queria agradecer a presença do Sindicato da
Imprensa, o Dr. Campanari, a Lubiana, o representante que
me foge o nome, da Bandeirantes, do SBT, toda a imprensa
aqui, que nos prestigia no Plenário. Portanto, obrigado aí pela
vossa presença. Fiquem à vontade. Esta Casa é de vocês.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de ordem, senhor
Presidente?

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

O SR. HERMÍNIO COELHO - A justificativa eu não tinha pedido,
mas o Deputado Airton veio falar para mim que até o final do
ano eu iria apresentar esse projeto, dando o Título de Cidadão
Honorário do Estado de Rondônia ao Dr. Confúcio Moura, mas
o Só na Bença já tomou a frente. É dizer o seguinte, é lógico
que eu não ia apresentar jamais, não tinha como eu apresentar.
Mas dizer o seguinte, nem tanto pelo Governo, pelos quatro
anos do Confúcio. Talvez, da forma como ele governou o Estado,
ele nem mereça isso. Mas como médico, como empresário,
como cidadão, até como Deputado Federal, é lógico que o Dr.
Confúcio merece, sim, o título de Cidadão Honorário, como
outros que vieram para Rondônia e contribuíram de uma forma
ou de outra, e merecem esse título. E tem muita gente ainda
que merece e a gente vai, ao longo do tempo, homenageando
pessoas que contribuíram e contribuem ainda com o
crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda
pegando um aparte aqui na fala do Deputado Hermínio, como
ele disse aqui no início que não tem oposição, na verdade são
projetos que às vezes nós debatemos e nem sempre
concordamos. Mas parabenizar o Deputado Só na Bença pelo
título oferecido ao nosso Governador do Estado. E como o
Deputado Hermínio falou, o Dr. Confúcio tem uma folha prestada
neste Estado, Deputado Lebrão. Foi Prefeito por dois mandatos;
foi Deputado Federal, por dois mandatos, três mandatos.
Governador de Rondônia por 02 mandatos; Secretário de Saúde,
foi quem implantou o SUS no nosso Estado. Então, é justo esse
Título de Cidadão, e vai deixar história.

Amanhã ou depois, ele está deixando a política, mas está
deixando uma história, está deixando a marca neste Estado.
Eu creio que não é nessa próxima eleição que ele vai deixar, eu
penso que ele vai ainda mais um mandato, talvez outro, mas
ele vai deixar uma história marcada, uma ficha de serviço
prestado para o Estado de Rondônia. Portanto, parabéns. Muito
justo o Título Honorífico do Dr. Confúcio, Governador, hoje, do
Estado de Rondônia. Muito bem colocado aqui pelo Deputado
Hermínio por reconhecer o trabalho, o serviço prestado como
homem público, o Dr. Confúcio, hoje Governador de Rondônia.

Eu só queria fazer uma correção, ouvindo aqui a fala, os
elogios e justamente eu acabei não votando. Eu queria deixar
nos Anais o registro do meu voto favorável ao Título de Cidadão
ao Dr. Confúcio Moura. Pedir para fazer a correção, colocando
o meu voto favorável ao Título de Cidadão.

Então, com 19 votos favoráveis, fica aprovado o
Projeto de Decreto Legislativo 028/15.

Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor Presidente?

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

O SR. ALEX REDANO – Questão de Ordem, senhor Presidente?

O SR. CLEITON ROQUE – Questão de Ordem, senhor Presidente?

O SR. EDSON MARTINS – Questão de Ordem, senhor
Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Vou conceder
para o Deputado Laerte, depois o Deputado Adelino, Deputado
Alex, depois o Deputado Cleiton, depois o Deputado Edson
Martins.

O SR. LAERTE GOMES – Eu fui relator desta matéria na CCJ.
Primeiro, eu quero parabenizar o Deputado Só na Bença pela
iniciativa, Deputado. Nós fomos o relator na CCJ e demos o
parecer favorável, junto com todos os nossos colegas Deputados
que fazem parte da Comissão. E como o Presidente muito bem
colocou, independente de cor partidária, de ser oposição ou
situação, nós estamos homenageando hoje o cidadão Confúcio
Moura, que tem uma história, Deputado Edson, grandiosa no
Estado de Rondônia. Seja como médico, seja como Parlamentar,
seja como Prefeito, seja como Governador, ele tem a sua história
construída ao longo de anos, de décadas e décadas aqui no

Estado de Rondônia. Logicamente, como todos nós, temos
nossos acertos, os nossos erros, mas isso se discute no dia a
dia.

Então, eu gostaria aqui de, como eu relatei esse projeto
na CCJ, gostaria também aqui de dizer que eu acho que a
homenagem é justíssima pela grande folha de serviços
prestados que o senhor, nosso Governador hoje, mas aqui o
cidadão que está recebendo hoje esse Título de Cidadão
Honorário Rondoniense não é o Governador, é o cidadão
Confúcio Aires Moura, e eu acho justo, senhor Presidente,
essa homenagem que faz a esse cidadão que todos nós
sabemos que contribuiu muito com o nosso Estado de
Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Eu quero também parabenizar o Deputado Só na Bença por
essa iniciativa. Dizer que o cidadão Confúcio Moura merece.
Eu defendi nas Comissões e disse que conheço o Confúcio
desde 1977. Ele chegou em 1976 em Ariquemes, eu cheguei
em 1977, quando ele morava lá no Marechal Rondon ainda,
solteiro ainda, não tinha ido buscar a esposa dele, aliás, tinha
casado, mas não tinha vindo a Dra. Alice. E a gente, ele
hospedava, tratava das pessoas dentro da igreja, muitas vezes,
porque não tinha local. Depois, era o único médico que atendia
as minerações.

Então, nós vimos o trabalho do Dr. Confúcio como cidadão
e depois foi Deputado Federal, entrou na vida pública, foi
candidato a prefeito de Ariquemes, na época não teve êxito.
Eu fui candidato a vereador junto com ele e tive êxito e nós
temos uma caminhada em conjunto na região. E com certeza
ele tem uma história que merece esse título, sem dúvida
nenhuma, como cidadão. Eu sei que na política tem muitos
questionamentos, mas quem é perfeito neste mundo? Então,
eu votei com o maior prazer esse Título para o cidadão
Confúcio Moura. Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Deputado
Cleiton e depois o Deputado Edson Martins.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, também
discutindo o Projeto, só quero cumprimentar o Deputado Só
na Bença pela iniciativa. Parabenizar pela atitude e me juntar
a Vossa Excelência nessa homenagem ao nosso Governador.
Como está havendo aqui o posicionamento de cada Deputado,
eu acho que nessa hora não tem cor partidária, não tem
situação, não tem oposição, é de fato você homenagear
alguém que tem sim contribuído com o nosso Estado,
primeiramente como um cidadão, como um homem que veio
para cá ajudar a construir este Estado.

Então, de maneira justa, está sendo concedido esse
Título de valorização também para as pessoas que aqui passam,
o peso da responsabilidade sobre os ombros, seja de um
Vereador, seja de um Secretário Municipal, de um Prefeito, de
um Deputado Estadual aqui, que nós estamos vivendo na pele
e sabemos aqui o que cada um de nós, muitas vezes, carrega
sobre os nossos ombros, as responsabilidades, as cobranças.
Agora, você imagina também a condução de um Estado, da
proporção do Estado de Rondônia, não é?
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Então, é legítima a propositura de Vossa Excelência,
Deputado Só na Bença. Com certeza sou favorável, primeiro
por ser de iniciativa de Vossa Excelência e depois também por
estar homenageando o nosso Governador, o Governador
Confúcio Moura, que nós também admiramos, além de
Governador, como homem, como pai de família, como cidadão
rondoniense que é e ama de fato este Estado e é de coração e
a gente sabe disso.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, Questão de Ordem. Eu
gostaria de parabenizar também o Deputado Só a Bença por
esse Título tão merecido. O reconhecimento a um cidadão,
talvez num momento tão questionado como Governador, nós
políticos com certeza somos questionados em todo momento.
Mas temos que reconhecer o trabalho, há décadas e décadas,
do Governador Confúcio Moura, como médico, médico de
garimpo inclusive, por muitos anos que foi. E eu tenho certeza
que esse Título é muito realmente merecido.

E eu até gostaria, se tivesse condição dessa homenagem
ser estendida à Dra. Alice que também é uma pessoa séria, é
uma pessoa que às vezes participa até pouco da política. Eu
estive lá no Hospital São Francisco, agora recentemente, a
Dra. Alice estava lá consultando as pessoas, também há
quantos anos prestando esse trabalho. Esse Título, podem ter
certeza, por mim ou por qualquer outro Deputado, mas com
certeza, se nenhum Deputado oferecer um título dessa
natureza, de cidadã também, eu com certeza vou oferecer
esse Título à Dra. Alice pelo reconhecimento do trabalho
prestado. Há quantos anos?

Esses dias eu, o meu querido amigo, Deputado Ezequiel
estava em uma conversa com o Governador, quando o Deputado
Ezequiel, dizendo para o Governador que lembrava que quando
ele era muito criança, sei lá, dois aninhos, três aninhos, quando
o Governador pegava ele no colo e brincava com o Deputado
Ezequiel. Eu não sabia que o Deputado Ezequiel Júnior era de
Ariquemes. E o Deputado Ezequiel disse que o Governador
Confúcio pegou ele, quando muito criança, e colocou no colo,
consultava, brincava. Tão bonitinha a criancinha, não sei se
ele estava peladinho na hora, ou se estava de roupa, mas o
Deputado Ezequiel... O Governador Confúcio com essa conversa
íntima, os dois. E o Deputado Ezequiel não é tão jovem assim,
já passou dos trinta, então com certeza são muitos anos aí de
trabalho prestado, e por isso esse reconhecimento.

Por isso, deixo aqui, Deputado Só na Bença, esse
reconhecimento. Parabéns a Vossa Excelência e a todos os
Deputados aqui, que tiveram realmente esse reconhecimento
ao cidadão Confúcio Moura desse trabalho prestado ao povo
de Rondônia. Meus parabéns e muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, também queria fazer
uma breve manifestação...

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Eu estou na frente.

O SR. LÉO MORAES – Peço perdão, eu vou ter que sair agora,
Deputado Ezequiel. Só também para fazer um pequeno relato
a respeito do Confúcio Moura. Dizer que ele é um sujeito ímpar,
é humano e de uma nobreza inestimável. Então, nada mais
justo, nada mais salutar do que receber essa maior honraria

deste Poder Legislativo, ainda que, até estava conversando
com um colega, acho que o Deputado Cleiton Roque estava
aqui ao meu lado, de repente num momento derradeiro do
mandato ter esse reconhecimento, que eu acho que o colocaria
num patamar, na apoteose que tanto merece pela pessoa e
pelo ser humano que o Confúcio Aires Moura é e representa.
Tantas vezes, das poucas vezes que falei com ele, todas as
vezes ele relatava dos atendimentos que fazia embaixo das
barracas de lona, sem ter o mínimo de condições, e lá fazia
das mais variadas cirurgias. E são vários os contos e causos
que eu espero que um dia ele transforme num livro, que será
uma grande obra literária para o Estado de Rondônia.

Então, logicamente, parabéns ao proponente, Deputado
Só Na Beça, parabéns a todos os nossos colegas e, lógico,
parabéns ao nosso Confúcio Aires Moura. Então, está de
parabéns.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Agora,
Deputado Ezequiel Júnior, justificando aí ainda quando criança...

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Quero aqui, Presidente,
cumprimentar o Deputado Juracy Barbosa - nosso amigo
Deputado Só Na Bença -, parabenizar ele por trazer essa
propositura à discussão e a votação aqui no Plenário desta
Casa de Leis e, claro, dizer que essa é uma homenagem justa
ao primeiro médico da Cidade de Ariquemes, um dos primeiros
médicos do Estado de Rondônia.

Eu nasci em Ariquemes no ano de 1973, e na época o
Dr. Confúcio chegou lá no ano de 1976. Então, eu ainda era
criança e eu fui crescendo, tive a minha infância sempre em
contato com ele, posteriormente com a família dele. Eu nasci
no bairro em que ele chegou e se instalou naquela época, ali
na cabeceira do aeroporto, no Bairro Marechal Rondon, que
hoje é na esquina ali com a BR-364. E durante a minha
adolescência e infância, eu pude conhecer o lado humano deste
grande homem público, que como já foi falado, foi Deputado
Federal por três mandatos, Prefeito de Ariquemes duas vezes
e Governador agora no segundo mandato.

O lado humano dele, muita gente em Ariquemes teve
uma doença grave curada ou teve uma vida salva pelo Dr.
Confúcio e quem tinha dinheiro era atendido e quem não tinha,
naquela época, também era atendido. É importante a gente
deixar isso bem claro, que esse homem tem uma história. Ele
não se elegeu Deputado Federal três vezes e Prefeito de
Ariquemes, o povo de Ariquemes conhece ele, conhece a
história dele, e agora o povo de Rondônia também está
conhecendo.

Então, Deputado Só Na Bença, parabéns pela sua
propositura e é sem dúvida nenhuma uma das homenagens
mais justas que esta Casa dá a esse cidadão, que volto afirmar,
foi o primeiro médico da cidade de Ariquemes. Uma pessoa
com um coração humano, uma pessoa que sempre colocou o
bem-estar da população em primeiro lugar. E quando o médico,
independente de recursos financeiros, ele atendia a todos sem
distinção. Parabéns, Deputado.

O SR. AÉLCIO DA TV – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
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O SR. AÉLCIO DA TV – Presidente, eu queria, nesta
oportunidade, parabenizar o Deputado Só na Bença pela
brilhante iniciativa de homenagear, não só o Governador do
Estado, mas o cidadão Confúcio Aires Moura. Governador
porque, não o Governador porque ser Governador, você acaba
agradando, desagradando muitas pessoas, isso é natural. Mas
em 1988, dia 21 de julho de 1988, eu mudei para Ariquemes,
fui morar em Ariquemes. E logo em seguida eu tive a
oportunidade de conhecer a família da minha esposa e eles
sempre foram muitos amigos do Dr. Confúcio, Dra. Alice. E
pela amizade que eles tinham, eu tive o privilégio de, no meu
casamento, ter a presença do hoje Governador do Estado.
Participei naquele ano de 1988, já que foi o ano que eu mudei
para lá, intensamente na campanha eleitoral, na qual o Deputado
Adelino Follador foi eleito Vereador. E, naquela oportunidade, o
Dr. Confúcio foi candidato a Prefeito e perdeu a eleição para o
Amorim.

Então, o Dr. Confúcio tem duas derrotas de 1988 e 1992
para Prefeito. Mas logo em seguida ele foi eleito Deputado
Federal e tem uma história muito interessante, principalmente
como médico, como pessoa honrada, como pessoa querida pelos
amigos. Chega para o meu sogro, para a minha sogra, para
qualquer um da família do meu sogro e fala mal do Dr. Confúcio
para você ver. É uma confusão, porque eles conhecem o Dr.
Confúcio desde que mudaram para Ariquemes. Falar para o Dr.
Confúcio que eu voto na sua indicação, não para o Governador,
mas para o Dr. Confúcio. O Dr. Confúcio, médico lá do Hospital
São Francisco; o Dr. Confúcio esposo da Dra. Alice; o Dr. Confúcio
amigo do meu sogro, da família do meu sogro.

Então, parabéns, justa homenagem. O Dr. Confúcio é
uma pessoa respeitada e merecedora dessa homenagem.

Parabéns.

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

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

O SR. LEBRÃO – Agora, nem sei pela Questão de Ordem, já
que o nosso Presidente está um tanto quanto distraído.
Parabenizar mais uma vez o Deputado Só na Bença pela
propositura, valorizando sem dúvida nenhuma, não os trabalhos
somente do Dr. Confúcio Moura, mas sim a pessoa que dispensa
qualquer tipo de comentário.

Todos nós conhecemos a pessoa do Dr. Confúcio Moura,
que sem dúvida nenhuma merece todos os elogios, como foram
feito aqui por todos os Deputados que compõem o Parlamento
do Estado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com a
palavra o Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, não poderia
também deixar de enaltecer e elogiar a iniciativa do colega
Deputado Só na Bença. Tive o privilégio de estar junto com o
Governador quando ele era Prefeito, os dois mandatos que o
Confúcio foi Prefeito, eu fui Vereador na Câmara de Vereadores
de Ariquemes. E tive o privilégio de conviver com ele
politicamente e também pessoalmente.

É uma grande pessoa, tem uma mente brilhante, muitas
vezes podemos até discordar politicamente, mas o Confúcio
tem uma qualidade, ele é essencialmente uma pessoa
democrática, ele ouve todos e usa como atributo a democracia.
Então, mais uma vez, Deputado Só Na Bença, parabéns por
essa brilhante iniciativa.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Deputado
Alex, que também é lá da cidade de Ariquemes, também deve
ter passado pelas mãos lá do Dr. Confúcio. Tem a palavra o
Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Eu gostaria de parabenizar aqui o
Deputado Juracy, o Só Na Bença, também pela propositura e
acredito que todos os Deputados já tenham falado também
realmente o que o Dr. Confúcio representa hoje também no
nosso Estado, além de ser o Governador, a pessoa que ele é.

Eu estive em alguns locais, viajando já com ele,
acompanhando e aprendi muitas coisas, até a forma de lidar
com as pessoas. Então, eu acho que é merecido esse título e
parabéns também, Juracy, Deputado Só Na Bença, pela
propositura. Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVAHHO (Presidente) – Eu quero
aqui parabenizar o Deputado Só Na Bença, mais uma vez, foi
o Título Honorífico mais aparteado e mais elogiado aqui. Então,
parabéns pelo projeto que foi apresentado por Vossa Excelência.
E com certeza, realmente, como o Deputado Hermínio falou já
no início, que pessoas que prestaram e que trabalharam pelo
povo como o Dr. Confúcio, merecem aparte de todos os colegas
desta Casa. Aqui, iniciado pelo Deputado Hermínio que
reconheceu o trabalho da longa história prestada do Dr.
Confúcio. Então, merece aí com certeza elogio de toda esta
Casa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Deputado
Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Como eu sempre digo,
independente aqui, o que eu vi hoje, meu Deus, foi realmente
aparteado por todos. A gente tem que analisar o currículo. Eu
fui o primeiro a analisar, o relator foi o Deputado Laerte, eu
pedi para analisar e ele tem um currículo realmente invejável.
Mas aqui, então, a pessoa do Dr. Confúcio Moura, a gente não
pode adentrar nesse mérito, a questão de Governo é uma
outra situação.

Então, por isso que a gente sabe separar muito bem,
Deputado Hermínio, isso aí é fato. Quem dera um dia, se eu
ainda tiver vida também, poder ter um título, receber um título
e todos que contribuíram com o povo de Rondônia. Então, a
gente, de certa forma, colaborou, foram três mandatos, é
Governador do Estado, é Governador do Estado e então merece.

Agora, a questão da governança, da questão da
administração é outro ponto. Então, o Deputado Só Na Bença
propôs essa matéria, é de comum acordo de todos. Então,
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era isso que eu poderia falar nessa tarde quanto à questão do
mérito do Dr. Confúcio. Pessoa, então, é sim, tem currículo e
merece. A gente já deu tantos Títulos Honoríficos, analisando
realmente de uma forma, tirando todas as questões aí, no
caso, os amores e paixões, a gente tem que analisar o currículo.

Então, é digno de merecer realmente esse Título
Honorífico que foi proposto pelo Deputado Só Na Bença.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente Maurão, dizer o
seguinte, porque eu também, o Governo do Confúcio, eu jamais
daria homenagem. Para mim o Confúcio... Mas como cidadão
e por toda história que ele tem no Estado, não tem como a
gente votar contra. Agora, como Governador, principalmente
no primeiro mandato dele, jamais eu daria título para o Governo.
Mas para o cidadão Confúcio Moura não tem como a gente
votar contra. Seria até - como é que chama? Como é que se
diz? - Não é nem injusto, mas não seria, - qual a palavra que
usam? - Também não é ético, é outra palavra que fugiu agora.
Não seria, não seria legal votar contra. A palavra que fugiu é
‘deselegante’. Seria deselegante se eu votasse contra a
homenagem ao Confúcio. Mas é como eu falei, deixando claro
aqui que como Governador eu não dou título nenhum para o
Confúcio.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, o Deputado Hermínio duas
vezes usou a Questão de Ordem para falar do Governador
Confúcio Moura. Parabéns, Deputado Hermínio.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Próxima
matéria, senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Requer à
Mesa, nos termos do parágrafo único do artigo nº 199 do
Regimento Interno, que seja dispensado Interstício Regimental
para apreciação em 2ª discussão e votação do Projeto nº 137/
15 e também do Projeto nº 181/15.
Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
e votação o Requerimento de autoria do Deputado Luizinho
Goebel, de dispensa de interstício. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – Encerradas
as matérias, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia, passemos às Comunicações de Parlamentares.
Não há oradores inscritos.

O SR. LAERTE GOMES – Eu estou inscrito aí, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu pedi ao
Deputado Laerte, Deputado Aélcio que devido ao horário, para
que eles abram mão. Deputado Lebrão retira? Deixa para
amanhã, Deputado. Deixa para amanhã, Deputado Laerte,
amanhã nós teremos mais tempo.

O SR. AÉLCIO DA TV – Não, eu já declinei.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Já passou das quatro horas, então a
gente pede...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O Deputado
Laerte abre mão.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco uma
Sessão Extraordinária para apreciar em segunda discussão e
votação as matérias aprovadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 20 horas e 34 minutos)

ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 21 de outubro de 2015

Presidência dos Srs.
Lazinho da Fetagro - Deputado

Adelino Follador - Deputado
Airton Gurgacz - Deputado
Laerte Gomes - Deputado

Maurão de Carvalho - Presidente

Secretariado pelos os Srs.
Lebrão - 1º Secretário

(Às 9 horas e 10 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), Hermínio Coelho (PSD), Jean Oliveira (PSDB),
Jesuíno Boabaid (PT de B), Laerte Gomes (PEN), Lazinho da
Fetagro(PT), Lebrão (PTN), Leo Moraes (PTB), Maurão de
Carvalho (PP), Ribamar Araújo (PT), Rosângela Donadon
(PMDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Glaucione (PSDC), Lúcia Tereza (PP),
Luizinho Goebel (PV) e Marcelino Tenório (PRP).

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) - Havendo
número legal, sob a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 56ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.

Solicito o Senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.

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

(Às 09 horas e 25 minutos o Senhor Lazinho
daFetagro passa a Presidência ao

Senhor Adelino Follador)
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O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão a
Ata que acaba de ser Lida. Não havendo observações, dou-a
por aprovada.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura do
Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 322/2015 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período
de setembro/2014 a agosto/2015.

02 – Ofício nº 008/2015 – Juiz Federal Dimis da Costa Braga,
comunicando que devido a compromissos forenses ficou
impossibilitado de comparecer à Audiência Pública do dia 05/
10/2015, relativa a reconstrução da BR 319.

03 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira,
justificando ausência na Sessão do dia 14 de outubro de 2015.

Está lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Passemos às
Breves Comunicações.

Por cinco minutos, sem apartes, o Deputado Airton
Gurgacz, Deputado por Ji-Paraná.

O SR. AIRTON GURGACZ – Bom dia, Deputado Adelino,
Presidente neste momento; Senhores Deputados; a imprensa
aqui presente, nossos colegas Deputados, o pessoal da nossa
plateia.

Queremos comunicar que amanhã em Ji-Paraná, nós
vamos inaugurar uma escola de ensino médio de tempo integral,
padrão MEC, que nós teremos todas as salas de aula para 420
alunos, tempo integral até porque é Padrão MEC, é a 1ª escola
do interior do Estado. Já foi inaugurada uma na capital e, então,
nós vamos amanhã, às 15 horas, com a presença do Governador.
É uma Emenda do Senador Acir e também do ex-deputado
Euclides Maciel que foi a Brasília, enquanto Deputado, pedir
que essa escola fosse construída lá em Ji-Paraná. É uma iniciativa
padrão PDT, padrão MEC, que as escolas procurem dar aula de
tempo integral. Então, amanhã às 15 horas estaremos lá
também, junto com o Senador, o ex-deputado Euclides Maciel
e também autoridades lá, o nosso prefeito que cedeu o terreno,
viu Deputado Edson Martins, uma escola de 1º mundo, porque
é padrão MEC. Então, é segunda, foi inaugurada uma aqui na
capital esse ano e teremos essa escola também inaugurada lá.

Também começou em Ji-Paraná, um Projeto piloto de
asfalto nas linhas vicinais, um projeto piloto, também uma
iniciativa do Senador Acir Gurgacz, onde nós vamos asfaltar 12
quilômetros na linha Itapirema para fazer um teste. Se
aprovado, será, com certeza, feito em todo o Brasil, mas começa
por Rondônia esse Projeto. O Senador, o Acir é Vice-Presidente
da Comissão de Agricultura, também já foi Prefeito de Ji-Paraná
e conseguiu lá uma verba de dois milhões, onde o DER do
nosso Estado está fazendo serviço de terraplanagem; a

Prefeitura fazendo o serviço de artes, que são pontes, bueiros
e a parte de alagamento também, fazendo aterros e são 12
quilômetros. Este ano, começou agora, sexta-feira, esse
trabalho. Deve ser concluído aproximadamente 01 quilômetro
e o restante da obra ficará para o ano que vem, porque o
recurso chegou agora no final da época da chuva, mas eles
vão trabalhar até a hora que der. Então, certeza que eles não
conseguem porque seria uma demagogia nossa estar aqui
dizendo que vai fazer serviço na época da chuva. Tem muita
dificuldade, principalmente no nosso Estado que se chove muito
dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Mas a verba está
garantida, está depositada lá na Caixa Econômica em Ji-Paraná,
pela Prefeitura.

Então, ficamos felizes porque Ji-Paraná, o Estado de
Rondônia consegue iniciar um Projeto Piloto que esperamos
que der certo. Temos certeza que dará para também ser feito
em todo Brasil. Tivemos também, nos passaram, nós pedimos
para que a reforma do nosso Shopping Cidadão de Ji-Paraná...
E ontem nos passaram, hoje cedo nos passaram umas notícias
não muito boas lá do nosso Shopping Cidadão. Está com vários
problemas, lâmpadas queimadas, PABX queimado e até falta
de papel toalha. A Diretora Nair está de férias. Existe um Projeto
de reforma desde 2013, mas até esse momento nada foi feito.
E eu também, em maio fiz um pedido de reforma daquele
Shopping Cidadão, que é um prédio antigo, tem mais de 20
anos, que era antigamente do BERON. Então, a gente fez essa
solicitação aqui ao nosso Governo do Estado para que se possa
fazer a reforma e que se consiga dar um atendimento decente
a nossa população de Ji-Paraná, que é a 2ª cidade do Estado
e que nós estamos lá sem ar-condicionado, sem lâmpadas,
sem PABX, sem papel toalha, sem papel sulfite. Então, a
situação do nosso Shopping está degradada, vamos dizer.
Portanto, nós fazemos também esse apelo.

Queremos também, estivemos participando da
Fecomind, em Ji-Paraná, na semana passada, começou na
quarta-feira, lá com o Presidente Hugo que fez uma bela de
uma Feira. Havia sido, estava parada essa Feira, e eles voltaram
a fazer depois de anos.

Então, uma Feira que teve mais de 100 expositores da
indústria e do comércio, onde se consegue movimentar a nossa
cidade nesse momento de crise, onde o comerciante e o
industrial podem colocar as suas mercadorias para serem
vistas pela população para vender. Porque só assim, mostrando
e fazendo marketing das nossas mercadorias, é que a gente
consegue vender e sair dessa crise que aqui em Rondônia não
chegou ainda, está muito fraca. Até fomos juntos com o
Deputado Laerte, fomos lá condecorados com um prêmio, o
Governador Confúcio, o Senador Acir, Deputado Marcos
Rogério, outras autoridades também, o Prefeito Jesualdo
também contribuiu muito. Então, a gente quer parabenizar o
Hugo da Topcon, o Presidente da ACIJIP, toda a sua Diretoria,
pelo trabalho feito lá dentro da nossa Fecomind, no nosso
município. E que a gente vê a geração de emprego que dá, a
geração de movimento na nossa cidade quando nós tivemos
essas mais de 100 pessoas, 100 empresas expondo. Então, é
de grande valia, e solicitamos a ele que continue fazendo, não
pare mais, que todo ano faça essa Feira. E no ano que vem
nós também vamos ajudar com uma Emenda para que ela
possa acontecer e não haja desânimo, porque nós precisamos
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ter os nossos comerciantes e industriais prontos para atender
a nossa população, gerando riqueza para o nosso Estado e
para os nossos municípios.

Então, era isso que eu tinha nessa manhã para colocar
aqui para todos. Convido o pessoal todo para a segunda-feira,
a BR 319, Deputado Adelino, Deputado Lebrão, Deputado Edson,
Deputado Doutor Neidson, Deputado Ribamar Araújo, também
para comparecer conosco, para abrir esse novo mercado, que
esperamos que se dê muita, muita coisa boa, porque em
Manaus, todas as mercadorias chegam via aérea, chegam de
avião, por isso é muito caro. Portanto vai beneficiar também o
povo do Amazonas. Nós seremos muito beneficiados com a
nossa produção, mas o Amazonas também terá benefícios
porque as mercadorias chegarão mais baratas lá para aquela
população.

Era isso que tínhamos nesta manhã.
Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com certeza
Deputado Aírton, é muito importante essa caminhada, e com
certeza nós já discutimos ontem. Os Deputados que puderem
ir vai ser uma missão importante.

Eu quero registrar a presença também do João da
SUCAM, Presidente da Câmara Municipal de Seringueiras.

Passo a palavra agora ao Deputado Edson Martins, por
cinco minutos, sem Apartes.

O SR. EDSON MARTINS – Senhor Presidente, Deputado Adelino
Follador, Deputado Lebrão, que secretaria os trabalhos neste
momento, Deputado Aírton, Deputado Ribamar, Deputado
Doutor Neidson, senhoras e senhores, a imprensa.

Eu gostaria, a princípio, de registrar a presença aqui
também no plenário da Casa, do Vereador Walter do Município
de Primavera, que é o Presidente da Câmara, meu parceiro,
meu aliado. Agradeço Walter, por Vossa Excelência que
realmente me ajudou muito lá no município de Primavera de
Rondônia. E também lá do município de Urupá, Vereador, meu
aliado do meu partido e meu grande amigo e companheiro ali
do município, registrar e agradecer a presença; também o
João da SUCAM, Vereador do município de Seringueiras; o
Gonzaguinha, assessor do Senador Acir Gurgacz, e todas as
pessoas que estão na galeria.

Eu quero parabenizar o Deputado Aírton que acabou de
falar, pelo seu grande trabalho, Deputado Aírton, atuação nesta
Casa brilhante e também como Vice-Governador que foi,
anunciando recursos juntamente com o Senador Acir para a
Educação. Sabemos que a Educação é a base de tudo, e nós
ficamos felizes quando vemos pessoas com essa qualidade do
Deputado Aírton, do Senador Acir, investindo na Educação.

Nós estivemos em Brasília na semana passada, o Doutor
Neidson até falou ontem aqui, o ‘Doutor Mão Santa’ de Guajará-
Mirim, o Deputado Dr. Neidson que é médico, ouviu Deputado
Dr. Neidson, eu tenho certeza que a sua mão santa salvou
muitas vidas já e me deu a honra de acompanhar Vossa
Excelência em Brasília, na semana passada, quando estivemos
no DNIT. Uma Audiência muito produtiva com o Diretor Geral
do DNIT, cobrando a recuperação da rodovia de Porto Velho a
Guajará-Mirim, que inclusive, amanhã eu pretendo fazer esse
trajeto de Porto Velho a Guajará-Mirim. Gostaria de convidar

todos os Deputados aqui presentes, que pudessem estar ali na
entrega de ambulância, ali no município de Nova Mamoré.
Vossa Excelência está convidada, e amanhã, às 9 horas, vamos
estar juntos com o Secretário Pimentel. Possivelmente o
Governador também estará ali em Guajará-Mirim, entregando
02 ambulâncias, 290 mil, que foi Emenda nossa para atender
ali o município de Nova Mamoré, que está com o hospital já
pronto ou quase pronto, para atender para melhor atender a
população do Município de Nova Mamoré e daquela região. E
nós vamos estar lá, se Deus quiser, amanhã entregando essa
ambulância.

Então, gostaria de deixar aqui registrado também, nessa
Audiência lá em Brasília com o Deputado Dr. Neidson, nós
estivemos também cobrando a recuperação que o Vereador
Roberto também muito interessado, o trecho de Ouro Preto a
Ariquemes, que realmente está muito danificada a BR, com
buracos, causando muito acidentes. E ali, naquele momento,
nós cobramos e o Diretor Geral do DNIT nos garantiu que nos
próximos dias estará assinando a ordem de serviço para que a
empresa possa priorizar e recuperar, fazer uma recuperação
imediata naquele trecho de Ouro Preto a Ariquemes, que é
realmente o trecho que está precisando dessa recuperação
mais urgente. E também anunciar, Vereador Roberto, lá o trecho
de Urupá, a BR-473, que o DER, que nós tivemos cobrando, e o
Edinaldo que é o residente do Município de Ouro Preto, me
ligou na sexta-feira, e disse que estaria essa semana iniciando
com a equipe ali, a recuperação da BR-473, também aquele
trecho de Ouro Preto Teixeirópolis/Ji-Paraná que está precisando
realmente urgente de uma recuperação e também a Rodovia,
a RO que liga Urupá a Mirante da Serra, que também ele
anunciou, que é uma cobrança nossa já há alguns dias. E ontem
me disse que estaria com as máquinas, iniciando o serviço de
Urupá, sentido Mirante da Serra, que é a recuperação ali da
RO que liga Ouro Preto a Mirante da Serra. Então, nós temos
que parabenizar o DER, na condição de Diretor Geral.
Parabenizar o Cel. Caetano pelo trabalho que realmente vem
prestando ao Estado de Rondônia e o nosso reconhecimento
ao Governador do Estado que tem realmente se esforçado o
máximo para que possa realmente dar solução aos problemas
mais emergentes do nosso Estado.

Então, deixo aqui minhas palavras e agradeço ao
Presidente por este momento e, se Deus quiser, na próxima
segunda-feira, como anunciou o Deputado Airton, numa missão
muito importante... Sabemos da importância da Rodovia 319
para Rondônia e Amazônia. É esse trecho em torno de 800
quilômetros que liga Porto Velho a Manaus e nós vamos fazer
esse trajeto de ônibus, a pé ou de caminhonete. Eu tenho
certeza que vai ter algum trecho que vai precisar, às vezes, até
fazer baldeação, ir a pé, mas nós vamos realmente percorrer
esse trajeto junto com o Senador Acir, o Senador Raupp e
Deputados Federais e Estaduais, nessa caravana. E, se Deus
quiser, essa rodovia, em breve, será uma realidade para escoar
produção, para o transporte, tanto da agricultura quanto a
indústria, haverá integração de Rondônia com a Amazônia,
Porto Velho à Manaus. Seriam essas as minhas palavras.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Encerradas as
Breves Comunicações, pessemos ao Grande Expediente.

Por 20 minutos, com Apartes, o Deputado Laerte Gomes.



12 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 189 4148Pág.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

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e
senhores Deputados, público que está aqui presente, aos amigos
internautas que estão em todo o Estado de Rondônia assistindo
agora a nossa Sessão... O que me traz aqui hoje, Senhor
Presidente, a esta Tribuna, são alguns temas que nós
consideramos de relevância e importância ao nosso Estado. Eu
recebi agora, em nosso gabinete, a visita do Prefeito Abadias e
do Vereador Adelson e ontem também, da mesma forma, nós
recebemos ligações do município de Alto Alegre dos Parecis,
aonde a reclamação é única, a RO 490 que liga, que faz a
ligação até o município de Alto Alegre dos Parecis. Eu tenho
sempre visto aqui, o Deputado Jean cobrando também essa
RO e eu não poderia ser diferente. Está em péssimo estado e
inclusive, Senhor Presidente, com uma ameaça de as pessoas,
Deputado Lebrão, interromperem lá a BR, trancarem a BR pela
falta de manutenção e conservação daquela RO.

E a gente, tem sempre dito aqui, e elogiado as ações do
DER, que de fato têm avançado muito, principalmente nas
parcerias com os municípios, mas também temos cobrado
sempre aqui, que o DER, Deputado Edson, ele deixa de fazer a
sua obrigação de casa, para fazer as parcerias, que são
importantes. Ninguém está aqui questionando as parcerias que
o DER tem feito, mas eu aprendi uma coisa, que antes de
cuidarmos da casa dos outros, nós temos que cuidar da nossa
casa. E é isso que o DER precisa fazer. Precisa primeiro cuidar
das suas ROs, daquilo que é sua obrigação, daquilo que é o
seu dever, Deputado Lazinho, para depois buscar ajudar os
parceiros. E tem que ajudar, mas primeiro tem que cuidar do
seu dever e da sua obrigação. Inclusive, mais tarde, o coronel
Caetano está viajando, eu ia até conversar com ele, fazer uma
visita ao DER, mas ele precisa tomar uma providência. Toda
semana chega uma reclamação aqui das nossas ROs. É a RO
que liga ao Distrito de Estrela de Rondônia, é a que liga Ji-
Paraná a 429. Fizeram um tapa-buraco, mas a RO não está
boa, é a que liga ao Vale do Paraíso, é essa de Alto Alegre.
Então, é preciso fazer alguma coisa. É preciso que o DER volte
suas atenções para o que é de sua obrigação, a recuperação e
recapeamento das ROs que são pavimentadas em nosso Estado.

Dizer também, Senhor Presidente, antes de entrar no
assunto principal o qual me traz a esta Tribuna, quero dizer
amanhã de manhã, a partir das nove horas, nós vamos ter
aqui uma grande Audiência Pública, sobre a crise nos municípios.
Nós deveremos ter aqui muitos Prefeitos, vários Vereadores,
Secretários de Governo, e vamos debater a crise na
municipalidade, principalmente do Estado de Rondônia.

Hoje, a gente tem observado que além de ter conversado
com muitos Prefeitos e andado no Estado, que as gestões
municipais passam por uma dificuldade muito grande, por uma
crise muito grande. Aqui nesta Tribuna nós já debatemos muito
isso, muitas vezes, e agora chegou o momento dessa Audiência
Pública, e amanhã, nós daremos voz e vez aos Prefeitos e
Vereadores, junto com a AROM, na parceria com a AROM, para
que nós possamos ouvir os problemas que os gestores
municipais estão atravessando, e que são muitos, são muitos.
Ontem mesmo, eu recebi de Alvorada d’Oeste, Deputado
Adelino, reclamações de que não tinha médico no hospital, estão
sem merenda escolar nas escolas, as máquinas, Deputado
Airton, paradas por falta de óleo diesel. Então, a gente se
preocupa com isso, porque são as pessoas que pagam o preço,

é o cidadão. A gente sabe, isso é público, quem passou por
Prefeitura sabe, que hoje infelizmente essa tripartite que nós
vivemos no pacto federativo só beneficia a União, Deputado
Lebrão, só beneficia o Governo Federal. Os municípios, sua
filha é Prefeita, sabe, que fique com o resto. Eu não conheço
o Brasil, aonde é o Brasil? Aonde é Rondônia? A gente conhece
os municípios, Deputado Aélcio. Conhece Porto Velho que é o
único ente da Federação que de fato existe, aonde as pessoas
vivem, aonde os problemas existem e onde os impostos são
arrecadados. Mas infelizmente, volta algo em torno de
dezessete, dezoito por cento só, do que é arrecadado para os
Municípios. Então, eu acho, que nessa Audiência Pública
amanhã, nós vamos ter a oportunidade de debater bastante
esse tema. Há alguns dias nós já trouxemos aqui nesta Tribuna,
a questão das isenções que o Governo Federal fez, do IPI, da
linha de veículos, da linha branca, e o que causou de prejuízo
aos municípios... Porque quando ele fez isso, ele tirou o dinheiro
dos municípios, não foi dele, ele tirou a parte dos municípios.
Foram bilhões e bilhões de reais, no município de Porto Velho,
se não me falha a memória, foram mais de 250 milhões de
reais, Deputado Aélcio, que perdeu com as isenções de 2008,
e até hoje o Governo Federal proporcionou com a parte dos
municípios. O município de Ji-Paraná, quase 50 milhões de
reais.

Então, nos preocupamos com isso, e amanhã nós vamos
ter oportunidade, nessa grande Audiência Pública, de debater
esse tema, à exaustão. Dizer, senhor Presidente, que
verdadeiramente o que nos traz a esta Tribuna hoje, é essa
preocupação com a segurança pública, aliás, com a
insegurança que vive hoje o município de Ji-Paraná. Nós temos
tido nos últimos dias, Deputado Lebrão, nos últimos meses,
uma onda de assaltos, de invasões de casas, de roubo em Ji-
Paraná, que há muito tempo não se via. As famílias de bem,
os trabalhadores, as pessoas que pagam impostos, as pessoas
que fazem a cidade acontecer, já não têm mais a segurança
de sair de casa, já não tem mais a tranquilidade de sair de
casa, e quando voltar, encontrar a casa como deixou. E o pior,
agora o método lá, esperam no portão, entram junto e
assaltam, amarram, levam carro, levam jóias, quando não
acontece alguma tragédia de ceifar a vida de alguém. Então,
nós precisamos que a nossa Secretaria de Segurança Pública...
Nós sabemos a dificuldade financeira, nós sabemos o momento
que vive, mas a segurança tem que estar na prioridade. O
mínimo que o Estado pode fazer é dar segurança aos seus
cidadãos e a gente espera que a Secretaria de Segurança
olho com atenção, isso acontece no Estado todo, mas Ji-Paraná
agora, esse mês, Deputado Lazinho, virou uma epidemia,
assaltos, invasões de casa, sequestro para roubar carro, para
roubar casa, e precisa se fazer alguma coisa. Nós estamos
falando aqui da segunda maior cidade do Estado de Rondônia.

O Sr. Adelino Follador (Presidente) – Um Aparte, Deputado?

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador (Presidente) – Ontem, lá em
Ariquemes, teve um assalto e as pessoas se esconderam dentro
do banheiro. Às 05 horas e 20 minutos da tarde, a funcionária
do posto de gasolina, uma menina de 18 anos, com medo, se



12 DE NOVEMBRO DE 2015Nº 189 4149Pág.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

escondeu e o bandido falou: “ou você abre aporta ou atiro”.
Atirou, acertou no peito e veio a falecer. Então, é uma
insegurança muito grande, com certeza, Deputado. Também
para nós é uma preocupação, Deputado Laerte, muito grande.
Há insegurança, não só na área urbana como a área rural.
Inclusive lá em Ariquemes foi pego uma quadrilha que estava
pegando motos, trocando por drogas na Bolívia, essa semana.
E vendiam descaradamente, a droga, trocavam drogas por
motos e carros ali em Ariquemes. A Polícia está agindo.

Eu quero parabenizar a Polícia pela quantidade que tem
a Polícia Militar, quantidade de policiais e a Polícia Civil, eles
estão fazendo o possível. O problema é que falta estrutura,
faltam condições também para poder incrementar, e mais
homens. E nós estamos muito preocupados com a questão de
Ji-Paraná, na região do Vale do Jamari, é muito crítica também,
quero aqui deixar registrado. E parabenizar o tema, Deputado
Laerte.

Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado pelo  o Aparte Deputado,
nosso Presidente Deputado Adelino. Quero dizer que
reconhecemos que as dificuldades que a Secretaria de
Segurança tem um quadro de servidores abaixo do que precisa.
Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento da população
de Rondônia muito grande e não tivemos o mesmo crescimento,
Deputado Lazinho, no efetivo, tanto da Polícia Militar quando
da Polícia Civil, a gente sabe disso. Se nós formos analisar, nós
temos um efetivo de 15 anos atrás, se cresceu, foi muito pouco,
e o Estado cresceu muito. Mas o cidadão quer, no mínimo,
pelos impostos que paga, ele quer, no mínimo, segurança, no
mínimo ter a tranquilidade, Deputado Aélcio, de sair de casa e
de poder chegar, dos seus filhos saírem de casa e poder chegar.
E hoje nós estamos percebendo essa dificuldade, falo aqui
especificamente do município de Ji-Paraná. A intranquilidade,
a insegurança das pessoas, da população de Ji-Paraná hoje, é
muito grande, é muito grande. E antes era nos bairros mais
distantes, hoje é no centro da cidade. Estão fazendo isso no
centro da cidade. Então, imagina a audácia, como já está.

Então, a gente espera que a Secretaria de Segurança
tome providências. Nós esperamos que o nosso Secretário, e
nós confiamos plenamente no Comandante da Polícia Militar
de Ji-Paraná, no Delegado Regional, nos Delegados, em todos
os servidores da Polícia, para fazer um trabalho efetivo de
investigação, de ronda, até porque, Deputados, na maioria das
vezes são sempre os mesmos, é sempre o mesmo grupo, é
uma quadrilha que faz isso. Então, para poder prender e que a
Justiça também, prende, e depois solta, Deputado Lazinho. Bota
uma pulseira daquelas, solta e eles continuam fazendo a mesma
coisa.

Então esperamos, a gente cobra aqui da Secretaria de
Segurança que tome posicionamento sobre isso que nós
estamos falando aqui nesta Tribuna, quanto a essa insegurança
que se vive hoje, a preocupação e o medo que vive a população,
a sociedade de Ji-Paraná. Eu mesmo estou aqui hoje e a minha
família está lá em Ji-Paraná e eu fico preocupado porque eu
não sei, Deputado Aélcio, o que pode acontecer, Deputado Alex.
Nós não sabemos o que pode acontecer. Então, nós ficamos
preocupados, e esperamos que a sociedade ji-paranaense
tenha, no mínimo, por parte do poder público, a segurança, a
tranquilidade de poder ir e vir, que é um direito de todos nós.

Então, nós deixamos aqui as nossas palavras, cobrando
do Secretário de Segurança, do nosso Governador, dos chefes
de Corporações, tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil,
mais ainda, que eu sei que eles já fazem um esforço muito
grande, mas que dê uma atenção diferenciada nesse momento,
principalmente nesse momento que vive esses roubos, assaltos,
sequestros que estão acontecendo no município de Ji-Paraná.
Nós precisamos de uma solução e uma solução imediata.

Então, senhor Presidente, do mais eu queria reforçar o
convite a todos os Deputados, se puderem estar presentes
aqui amanhã, nós temos Deputados que representam todo o
Estado de Rondônia, e com certeza cada Deputado poderá estar
com seus Prefeitos, com seus Vereadores ouvindo as
reclamações e as reivindicações dessas lideranças municipais.
Eu queria cumprimentar aqui o Wesley, nosso companheiro
que está ali, cumprimentar aos amigos que estão aqui presentes
e agradecer senhor Presidente, a atenção dos nobres senhores.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Também por vinte
minutos, com Aparte, o Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres Deputados,
agradeço a permissão do uso da Tribuna e serei breve. Gostaria
de fazer um agradecimento, Senhor Presidente, ao Comando
Geral da Polícia Militar em especial ao Coronel kisner. Uma
questão muito polêmica e também delicada, que é a questão
dos jovens que estão fazendo academia da Polícia Militar e são
Adventistas do 7º Dia, que é a Igreja a qual eu sou membro, e
tivemos algumas dificuldades. Temos 14 jovens que são
adventistas, e eles, num primeiro momento, foram obrigados
a ficar no sábado, a continuar com o curso. Mas teve a
sensibilidade do Comando Geral e foi feito uma reunião, foi
dispensado o sábado aos jovens adventistas. E essas mesmas
aulas, os mesmos trabalhos ou punições, eles farão no domingo
ou no decorrer da semana, em vez de sair às 19 horas, vão
ficar até às 23 horas. É um sacrifício, mas todos ficaram muito
contentes com a decisão. Então, eu venho aqui usar a Tribuna
para parabenizar e agradecer o Comando Geral da Polícia Militar,
por essa sensibilidade com os membros da igreja Adventista,
meu muito obrigado.

Obrigado, senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) -  Com certeza
Deputado Alex Redano. Também, amanhã nós temos a
Comissão de Esportes, nós temos uma Audiência Pública aqui,
o Deputado Laerte, tem outra aqui no plenário, amanhã, vai
ser bem movimentada, às 09 horas, vai ser lá nas Comissões,
lá no plenarinho.

(Às 09 horas e 56 minutos o senhor Adelino Follador
passa a Presidência ao Senhor Airton Gurgacz)

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Prosseguindo,
vamos agora chamar Deputado Adelino Follador, no Grande
Expediente, vinte minutos, com Aparte.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Airton, Presidente
desta Sessão, Deputados aqui presentes, população aqui
presente. Deram-me uma notícia agora, Deputado Aélcio da
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TV falou que foi cassada a multa, a intervenção que houve na
319, Deputado Airton. Valeu a pressão do Senado Federal,
principalmente do Senador Acir. Não tinha lógica essa suspensão.
Então, nós temos que parabenizar a Bancada Federal, que
conseguiu intervir junto ao IBAMA para poder evitar, mais uma
vez protelar uma obra tão importante para o Estado de Rondônia,
mas principalmente para Manaus, para o Brasil também.

Eu vim, hoje, a esta Tribuna, para falar sobre uma
Indicação que nós fizemos ontem, e já foi construída essa
conversa com o Governo, vem conversando já desde a
legislatura passada, na época, quando nós aprovamos o Plano
de Cargos e Salário da Educação, ficou para contemplar. Mas
aí no Projeto que veio, não foi contemplado. Na época, a
Deputada Epifânia era a relatora, e ela negociou com o Governo,
porque o Governo mandaria outro Projeto logo em seguida para
consertar esse equívoco, mas não foi feito. E agora o Governo,
parece que já construiu junto com a categoria, junto com os
Professores essa justiça, e esperamos, fizemos uma indicação
para que o Governo mande o mais rápido possível. Mandei
para SEJUS e para SEDUC, a necessidade urgente de que seja
envida a esta Casa de Leis, o Projeto de Lei, que dispõe sobre
a gratificação concedida aos Professores pelo efetivo exercício
da docência nas escolas estaduais, ou CEEJA, que atende jovens
e adultos, privados de liberdade nas Unidades Prisionais do
Estado de Rondônia. O que significa isso? Os Professores que
dão aula dentro dos Presídios, Deputado Airton, eles recebiam
uma gratificação, mas todo ano tinha que renovar. Essa
Comissão que analisava, até hoje não se reuniu mais e,
praticamente há 02 anos não recebendo essa gratificação. E o
que tem mais perigoso do que o professor dentro da sala de
aula lá dentro do presídio? Ficar dentro de uma cela, muitas
vezes, aliás, muitas vezes não, sempre a cela fechada. E ele
tem que se colocar à disposição lá num local insalubre, num
local perigosíssimo e não receber nada por isso. As escolas
que estavam, que estão funcionando dentro dos presídios até
que recebem, mas a maioria no Estado de Rondônia, creio que
Ji-paraná também, Ariquemes principalmente, todos os
municípios, o pessoal é lotado no supletivo, no CEEJA e trabalha
no presídio. E eles não são contemplados porque a escola não
é dentro do presídio, é injustiça. É uma injustiça aos professores,
porque eles estão trabalhando de dia, de manhã, de tarde, eu
não sei se de noite, também. E trabalham lá dentro, auxiliando,
dando aula para as pessoas, que os agentes penitenciários
trazem para sala de aula.

Então, eu quero dizer que é uma reivindicação muito
justa. Inclusive, se não puder pagar o retroativo, mas que seja
dado o mais rápido possível e que o Governo do Estado, já
houve, tem um Projeto já discutido com a categoria e parece
que já está, praticamente, feito um consenso e eu gostaria que
mandasse o mais rápido possível para que a gente aprove nesta
Casa e faça justiça com essa categoria de professores.

Então, essas são minhas palavras.
Também queria destacar, amanhã tem uma Audiência

sobre o futebol. E já confirmou, o ex-deputado Heitor Costa,
que é Presidente da Federação está lá em Brasília, mas ligou
confirmando que vai estar presente amanhã, que vai chegar a
tempo. Também o Vice-Governador confirmou a presença,
também ele quer ajudar o esporte de Rondônia. A maioria dos
clubes do Estado de Rondônia já confirmou a presença. A

imprensa envolvida no esporte também, a maioria já confirmou.
E nós temos que planejar melhor o futebol profissional no
Estado de Rondônia. Nós corremos risco de o ano que vem,
Deputado Alex, de ter só um triangular ou quadrangular, porque
os outros clubes quase todos estão com problema. Então, cada
clube vai trazer a situação que ele se encontra, aí vamos estudar
uma maneira... Nós vimos aí que o Acre conseguiu ajudar o
futebol, Roraima conseguiu ajudar o futebol, Amapá conseguiu,
o Amazonas conseguiu e nós precisamos também. O esporte
faz parte do Brasil, faz parte de Rondônia. Esporte é saúde,
esporte é lazer.

Então, além de incentivar o futebol amador, nós temos
que ter futebol profissional também, para incentivar, para que
o pessoal do futebol amador também se estruture e participe
desse... Então, essa indicação, que foi subscrita inclusive com
o Deputado Alex, foi subscrita pelo Deputado Saulo, Deputado
Léo Moraes, Deputado Airton também, que nós convidamos
para participar, todos os Deputados que se puderem fazer
presentes acho muito importante. Embora, no mesmo
momento tenha uma Audiência do Deputado Laerte aqui nesta
Casa. Nós temos no plenarinho, e outra aqui no Auditório desta
Casa. A Audiência aqui é muito importante, onde vai discutir o
assunto dos municípios. Se eu puder também participar, para
mim vai ser uma satisfação.

O Sr. Laerte Gomes – Um Aparte, Deputado?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Laerte.

O Sr. Laerte Gomes – Primeiro, parabéns pelo tema que
Vossa Excelência traz, quanto a questão do futebol, tanto
amador, quanto profissional do Estado de Rondônia que hoje
está capengando. Dizer que a nossa Audiência aqui, na próxima
terça-feira, sua participação, é lógico que tem essa reunião,
essa Audiência no plenarinho, mas a sua participação aqui
para nós é importantíssima devido à experiência que Vossa
Excelência tem, por ser 3, 4 vezes Prefeito, gestor público, e
gestor aprovado como Vossa Excelência sempre foi,
competente. Então, vai ser muito importante.

Mas dizer, Deputado Adelino, o futebol profissional
realmente precisa de apoio, porque o futebol movimenta a
cidade, ele movimenta os jovens, movimenta as pessoas,
movimenta as famílias. Mas nós temos que ver também, olhar
que nós temos que mudar. Aqui na Federação de Futebol de
Rondônia nós temos um Presidente que está 15, 20 anos, já
se intitulou, Deputado Airton, quase que dono da Federação.
Precisa renovar, gente. Precisa mudar.

Nós estamos vivendo um momento no Brasil, é a FIFA,
no futebol mesmo, na CBF que eles estão mudando, limitando
reeleições, mudando, as coisas vindas à tona e Rondônia
também precisa fazer a mesma coisa. Eu acho que um dos
grandes culpados do futebol de Rondônia estar hoje no chão,
na lona, é essa continuidade de 15, 20 anos no poder de uma
pessoa só.

Então, eu acho que é necessário aí esse movimento
que a Assembleia tem feito, que Vossa Excelência tem feito,
quero parabenizar Vossas Excelências e toda Assembleia, eu
acho que é o momento de nós puxarmos isso junto com os
clubes de futebol. Se querem apoio, vamos ajudar, vamos dar
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apoio, vamos cobrar mudanças fortes, vamos cobrar mudanças.
Acho que é o novo momento que a gente está vivendo. Nós
não podemos aceitar que um Presidente esteja há 15, 20 anos
aí em uma Federação de Futebol e não mostrou nada. Aliás, o
Futebol só decaiu. O Futebol há 15 anos, 12, 15 anos atrás em
Rondônia, Deputado Cleiton, era muito mais forte. Nós tínhamos
times fortes, Deputado Aírton. Tinha o Ji-Paraná, tinha Pimenta,
tinha o Ariquemes, tinha o Ouro Preto que tinha time
profissional.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Porto Velho tinha vários times.

O Sr. Laerte Gomes – Porto Velho... hoje nós estamos
restritos a quatro, cinco, seis times de futebol. Eu tenho certeza
que esse é o momento que a Assembleia também pode
contribuir muito, com mais essa ação que é o futebol
profissional do Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, Deputado Laerte.
Nós queremos agora, há uma investigação da FIFA em nível
mundial, e já está sendo apurada essa questão. Mas hoje nós
temos que tentar juntar as forças, ver o que é que a Federação
tem disponível, o que é que o Estado, os municípios podem
fazer legalmente. Ninguém está pedindo para fazer nada ilegal,
mas nós temos meios de fazer a coisa legal e incentivar o
esporte. Então, nós temos que juntar, a investigação está sendo
feita agora em nível nacional. Inclusive, hoje mesmo, o
Presidente da Federação está depondo lá na CPI do Romário.
Então, se tiver culpa vai responder, eu acho que vai vir à tona
a situação que tem. Mas hoje nós temos que... Não adianta
jogar pedra. Eu acho que nós temos que juntar as forças para
tentar fazer alguma coisa para resgatar. E até nos aproximar
melhor dos clubes para conhecer a realidade. Se a gente fica
longe, acontece muitas vezes, o Heitor está sendo reeleito toda
hora é porque alguém está votando nele. Então, nós temos...
se ele está lá, não é só porque ele quer, é porque alguém quis.
Então, nós temos que nos aproximar e participar mais de perto
para podermos dar opinião.

O Deputado Alex Redano também que é um dos que
assinou para ter essa Audiência...

O Sr. Alex Redano – Deputado, o senhor me permite um
Aparte?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Com a palavra, Deputado.

O Sr. Alex Redano – Obrigado, Deputado Adelino Follador.
Fiz questão de assinar essa tão importante Audiência, estamos
convidando também vários amigos esportistas para fazer
presença. Tomei a liberdade, Deputado Adelino, de formatar
uma pauta para a reunião. Até passei para o Cerimonial, e
com alguns itens elencados. A questão deste valor que excede
setecentos e poucos mil reais que vem para a Federação, no
que está sendo usado esse valor, uma prestação de contas
também aqui para o Estado. Porque o que nós vimos no dia a
dia, praticamente todos os Deputados aqui recebem visitas do
pessoal do esporte, do pessoal do futebol, pedindo ajuda para
pagar inscrição de um campeonato realizado pela Federação.
O mínimo, Deputado Adelino, seria não cobrar essas taxas de

arbitragem, de inscrição, é uma maneira de ajudar o futebol
profissional.

Então, sempre estamos recebendo visitas, pessoal
fazendo rifinha para poder pagar juiz, para poder pagar
inscrição, para poder pagar transporte. E eu penso que esse
valor de setecentos e poucos mil reais que vem para Rondônia
seria para usar para isso, para fomentar o futebol de Rondônia.

Então, eu vejo que será muito importante, será um marco
essa Audiência, principalmente pela presença da pessoa do
Presidente Heitor Costa. E, segundo consta, são 25 anos de
Presidência, 25 anos. Vamos pegar umas dicas, umas aulas,
para saber como ele faz para sempre ser reeleito, passar aqui
para nós, os Deputados. Obrigado, Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, Deputado Alex,
nós vamos ter oportunidade de questionar o Presidente Heitor.
Com certeza ele deve trazer um relatório, tem o pessoal, o
Diretor também de Futebol de Rondônia, que é o que mexe
direto com os clubes, também vai estar presente, eu acho que
é o senhor Natal. Então, com certeza essas pessoas vão
esclarecer. Mas o objetivo nosso é traçar, nós convidamos em
função... essa Audiência Pública surgiu daquela do Deputado
Léo Moraes, que foi feita sobre o futebol amador, e surgiu essa
ideia que eu dei para poder trazer as partes interessadas para
poder construir, com o objetivo de melhorar o futebol no ano
que vem.

Então, vamos perseguir, nessa reunião, essa meta. Não
adianta, também, xingarmos uns aos outros, que nós vamos
sair mais desgastados, mais separados, ainda. O objetivo dessa
reunião é tentar trazer, juntar as forças, juntar o Governo do
Estado, juntar a Assembleia Legislativa, juntar as Prefeituras
também, depois para participar e as pessoas interessadas da
Federação para ver o que é possível, o que é que eles podem
contribuir, o que nós podemos contribuir, para que a gente
construa para os Clubes saberem, quando começa o
campeonato, que orçamento eles vão ter, como é que eles vão
planejar, contratar os times.

Eu quero também registrar que se não fosse a Eucatur
patrocinar o transporte, não teria nem os três, quatro times
participando, hoje. Aliás, eu tenho certeza que se a Eucatur
tirar o patrocínio, no ano que vem eu acho que não vai ter
ninguém participando.  Então, com certeza, isso nós vamos ter
que discutir também.

O Sr. Airton Gurgacz (Presidente) – Deputado, um Aparte?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Deputado Airton, com a palavra.

O Sr. Airton Gurgacz (Presidente) – Parabéns, Deputado,
pela colocação que Vossa Excelência está colocando neste
momento. E quando falamos de esporte, sabemos do sofrimento
dos clubes no Estado. Se tirarmos o transporte, tem mais de
20 anos que a Eucatur faz o transporte e nunca cobrou, se
tirar o transporte, não tem campeonato.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Imagina sair de Guajará-Mirim,
jogar em Vilhena, pagar o transporte, o clube já não consegue
nem pagar o juiz, imagina como é que vai ficar.
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O Sr. Airton Gurgacz (Presidente) – Está muito caro o
quilômetro rodado. A gente sabe disso e a Eucatur continua
ajudando.  Então, porque o esporte é uma forma de ajudar a
nossa juventude, de tirá-los dos caminhos ruins, da droga e
tal, de todas essas coisas ruins que nós sabemos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A parte social.

O Sr. Airton Gurgacz (Presidente) – A parte social.  Se
tiver problema na Federação, o Brasil está sendo passado a
limpo. Então, como o nosso Presidente já está em Brasília,
depondo na CPI lá do Romário, vamos ver o que é que acontece.
Também acreditamos que as Federações Municipais tenham
eleito ele por 25 anos.  Então, de repente não apareça, não
tem chapa que concorra com o ex-deputado Heitor Costa.

Queremos também registrar a presença do Maritaca.
Também parabenizar aqui pela notícia que Vossa Excelência
está dando sobre a 319, que o nosso Deputado Aélcio da TV
trouxe, onde foi derrubada a multa do Ibama e que vai liberar
o DNIT para fazer esse trabalho. Então, esse movimento do
Estado de Rondônia, dos Deputados, do Senador Acir, da
Bancada Federal, do comércio em geral, isso está beneficiando
e vai beneficiar muito o nosso Estado.

Eu queria também registrar a presença da Vereadora
Todinha, Vice-Presidente lá da Câmara de Presidente Médici,
do Vereador Carrara, também da Câmara de Presidente Médici,
do Vereador Gerson Paulino, Presidente da Câmara Municipal
de São Francisco do Guaporé.

Obrigado, Deputado Adelino.

O SR. Cleiton Roque – Deputado Adelino, me concede um
Aparte?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não, Deputado Cleiton
Roque.

O Sr. Cleiton Roque – Só para eu elogiá-lo, principalmente
pela lucidez das suas palavras nos vários temas abordados.
Dizer que esta Casa, pelas suas palavras, pelo posicionamento
dos demais Parlamentares demonstram o comprometimento
com a sociedade rondoniense, com o desenvolvimento deste
Estado nessa bandeira da 319, que economicamente será muito
bom para o setor produtivo rondoniense, num primeiro momento
hortifrutigranjeiro, poder exportar a produção do nosso Estado
para o Amazonas, Deputado Airton, já adentrando no mercado
consumidor de mais de dois milhões e meio de habitantes que
é Manaus, enfim, nos municípios do entorno.

Da mesma forma da CBF, a questão da Federação
Rondoniense de Futebol, só que aí, na linha que o Deputado
Airton falou, a Federação Rondoniense de Futebol é uma
entidade de direito privado, na realidade...

O Sr. Airton Gurgacz (Presidente) – Privado.

O Sr. Cleiton Roque – São os clubes que elegem. Enfim, eles
têm o direito e a liberdade de se organizar e escolher o rumo
melhor para eles. Mas enfim, muito importante à propositura
de Vossa Excelência, dos demais Deputados. Vou estar presente
amanhã, prestigiando a iniciativa de Vossas Excelências,

acompanhando e vendo no que nós podemos contribuir porque
temos que ter essa preocupação. Verificar o que nós podemos
contribuir para que de fato o futebol profissional... Porque a
partir do momento que você der uma atenção ao futebol
profissional, você também provoca uma reação lá na ponta,
nas divisões de base, no amador, enfim, tudo isso.

Então, parabenizo Vossa Excelência pelas brilhantes
palavras que está falando nesta manhã de quarta-feira.

Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Obrigado, e com certeza,
Deputado Cleiton Roque, grande Deputado, que vem se
destacando na Assembleia Legislativa. Parabéns pelo seu
trabalho.

Então, queremos deixar essas palavras hoje e dizer que
para nós é um prazer mais uma vez estar aqui nesta Tribuna
para prestar conta do nosso trabalho.

Obrigado.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado,
Deputado, pelas suas colocações.

Passemos a palavra, no Grande Expediente, por 20
minutos com Apartes, ao nobre Deputado Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Cumprimentar o Presidente em
exercício Deputado Airton Gurgacz, demais componentes da
Mesa, Deputados aqui no plenário, funcionários desta Casa,
mais uma vez, público que nos acompanha pelos veículos de
imprensa, as pessoas que estão aqui na galeria da Assembleia
Legislativa, em especial o Vereador lá de Seringueiras, o João
da Sucam, nosso companheiro de partido, Deputado Lebrão,
lá do município de Seringueiras da sua 429, cumprimentando
o Deputado Lebrão, também.

O Sr. Lebrão – Aproveitando também, dentro da sua fala e
agradecendo o espaço, registrar a presença e agradecer ao
Gerson Paulino, esse grande Presidente da Câmara Municipal
de São Francisco, juntamente com sua esposa. Sejam bem-
vindos. Nos sentimos honrados com a sua presença e com a
presença de todos aqueles que ocupam espaço hoje na galeria
desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. CLEITON ROQUE – Obrigado, Deputado Lebrão.
Sr. Presidente, quero registrar nesta manhã que,

atendendo um convite nosso, a Presidente do Iperon, a Dra.
Regiane, esteve no nosso gabinete agora pela manhã, onde
nós tratamos de alguns assuntos. Dentre eles a necessidade
de o Estado criar condições para que os processos de
aposentadoria sejam tramitados, sejam concluídos com a maior
rapidez possível. Tive esse contato com os dirigentes do Iperon
e levantando, Deputado Laerte, Deputado Neidson, alguns dos
problemas encontrados pelos órgãos que são responsáveis
pelas aposentadorias, para concluir o processo de
aposentadoria. Na realidade, hoje, nós vivemos um processo
de informatização, mas precisamos acelerar essa situação. A
maioria das informações, dos históricos ainda é no papel, nos
arquivos no interior do Estado, que às vezes demora meses e
meses, anos e anos para se concluir um processo de
aposentadoria.
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Eu tenho relato de servidores que deram entrada à
solicitação, há três, quatro anos e o processo não foi concluído.
Precisamos evoluir, temos alguns Estados da Federação que o
processo de aposentadoria, após a entrada até a conclusão,
acontece em quinze dias. E essa responsabilidade, Deputado
Adelino, Deputado Airton, não é só do Iperon, é principalmente
do setor de recursos humanos das Secretarias, onde as
informações que são juntadas nos autos, muitas vezes são
falhas, muitas vezes são imprecisas. Então, é necessário que
o Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento,
através da Superintendência de Assuntos Estratégicos, porque
esse é um assunto de extrema importância e estratégico para
que o Estado, tome tento, se situe, se informe sobre esses
problemas que nós estamos enfrentando. Entendo que esse
tem que ser um dos temas debatidos na AGIR que é onde
acontecem as rodadas de negociações, onde são esclarecidos
os principais... onde são debatidos os principais problemas
enfrentados por todo o Governo do Estrado. E um dos
problemas é esse, servidor que já cumpriu o seu tempo no
serviço público tem o direito de aguardar a sua aposentadoria,
de ter uma maior agilidade por parte do Poder Público. Então,
nós encaminhando cobrança junto a Superintendência de
Administração de Recursos Humanos do Estado, junto aos
Recursos Humanos de cada Secretaria para que nós possamos
fazer uma ação em conjunto e resolva esse problema que os
servidores têm encontrado, principalmente nos processos de
aposentadorias. Então, nós fizemos encaminhamento, hoje,
com a Presidente do Iperon, e estamos atentos a essa situação,
tenho acompanhado algumas demandas na Secretaria de
Educação do Estado, na própria Polícia Militar, enfim, na própria
Polícia Civil, e se estende em praticamente todas as Secretarias
do Governo do Estado e é preciso que a gente avance bastante.

Precisamos reconhecer as melhoras que têm acontecido
gradativamente. Mas esse é um ciclo que nós temos que
avançar, não dá para ficarmos ainda perdendo tanto tempo,
trazendo tanto transtorno àquelas pessoas que já cumpriram
o seu papel estabelecido na legislação, já cumpriram o seu
tempo de serviço e agora merecem, de maneira justa, gozar
da sua aposentadoria.

Senhoras e Senhores Deputados, quero abordar outro
tema também aqui, que vem sendo já pauta de jornais
tradicionais em nível Nacional. É o “Estado de São Paulo”, é “O
Estadão”, é o “Correio Brasiliense”, é a Globo News, são todos
os jornais televisionados estão atentos também a essa situação.
Estão atentos a atenção que os gestores públicos estão dando
para os Governos de maneira em geral, seja ele municipal,
estadual, ou Governo Federal. As pessoas estão atentas a
números, se cada governante está fazendo o seu dever de
casa, se está cumprindo o seu papel num momento de
dificuldade em que vive, não só o Brasil, mas no mundo. Todos
nós estamos vendo o que está acontecendo no planeta. Temos
visto países ir a falência, ir a bancarrota, como é o caso da
Grécia, um país que praticamente está sucumbindo à crise
financeira, levantando realmente a um caos a sociedade
daquele país.

E o Brasil precisa estar atento, os números que chegam
através dos Institutos não são animadores. A informação que
tivemos na semana passada, que esse ano o Brasil deve recuar
seu crescimento econômico em 3% e a mesma previsão para

2016. Os Governos estaduais naturalmente, a grande maioria
dos Estados também tem visto a sua arrecadação cair, e muitos
deles não conseguindo cumprir as suas obrigações com folha
de pagamento dos servidores. Mas alguns temas têm chamado
atenção. Na semana passada a Folha de São Paulo publicou
que a chiadeira de vários Estados reclamando da crise vai numa
atitude contrária desses próprios governantes, que acarreta
aumento de gastos com pessoal. E elencou diversos Estados,
dentre eles, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso,
Paraíba, Distrito Federal, Pernambuco, Santa Catarina, Alagoas,
Minas, entre outros. Todos esses Estados, neste momento de
dificuldades, elevam os seus gastos com pessoal, e apenas
dois Estados da Federação agem na contramão dessa situação
de maneira acertada, de maneira correta. E na Matéria da
semana eram dois Estados: o Estado do Rio de Janeiro e o
Estado de Rondônia.

Eu quero justamente enaltecer essas atitudes que muitas
vezes ela é antipopular, gera crítica, principalmente por parte
do servidor público, por parte das pessoas que estão até
mesmo mais próximas do Governo, mas ela é acertada neste
momento, ela é correta neste momento. É um momento de
ajuste, é um momento de atenção e se nós mantivermos essa
posição, Deputado Dr. Neidson, Deputado Airton, Deputado
Adelino, Deputado Laerte, nós, com certeza, quando esse
momento passar, e vai passar, é fato, virão novos momentos
de desenvolvimento para a economia brasileira, será retomado
sim o crescimento. Já passamos por momentos até mesmo
piores do que estamos passando, do que vivemos hoje, quanto
as questões financeiras do País.  Nós vamos sobrepor tudo
isso, mas é importante que no momento de crise de dificuldade
o gestor tenha maturidade, o conhecimento e a convicção de
que a maneira correta de agir é da maneira com que o
Governador Confúcio Moura e a sua equipe está tomando nessa
questão que trata de gastos com pessoal, nesse cuidado, nesse
zelo. Mas ontem saiu também outra Matéria no Estadão, não é
o Estadão de Rondônia, é o Estadão de São Paulo. Eu quero,
Deputado Laerte, passar aqui os dados dessa Matéria. O título
da Matéria diz o seguinte: “Folha de pessoal excede limites
nos Estados”. “O fato de, em média, os Estados e o Distrito
Federal estarem gastando com o funcionalismo mais do que a
Lei de Responsabilidade Fiscal, considera o limite prudencial
para esse tipo de despesa e demonstra que nem a gravidade
econômica pela qual passa o País, não foi suficiente para forçar
os governantes adotar as providências que a situação exige. É
notório que, com a quebra de receitas tributárias decorrente
da redução da atividade econômica, a proporção das despesas
com pessoal tende a aumentar. Nem assim, porém, os
governantes procuram reduzir esses gastos por meio de
medidas permitidas pela legislação, como corte de funcionários
não estáveis ou terceirizados e suspensão de novas
contratações. O resultado não poderia ser diferente do que foi
aferido pelo Estadão Dados. Nos 12 meses, encerrados em
agosto, os 26 Estados e o Distrito Federal gastaram, em média,
46,75% de sua receita líquida corrente com a folha de
pagamento. Isso significa que estão, em média, acima do limite
prudencial de 46,55% definido pela LRF, fato que não ocorria
desde 200 e que exige providências imediatas. Seis governos
estaduais ultrapassaram o limite máximo de 49% estabelecido
pela LRF: Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso, Paraíba,
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Distrito Federal e Pernambuco. Outros cinco Estados, Santa
Catarina, alagoas, Minas Gerais, Pará e Amazonas, já gastam
com pessoas mais de 48% de sua receita. Sete, entre eles,
São Paulo, estão no nível prudencial. Em situação regular,
somente Paraná, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rondônia
estão abaixo desse limite prudencial. “Sete Estados recorreram
ao aumento do ICMS, mas nem assim alguns estão conseguindo
equilibrar suas contas. O Governo de Minas Gerais, por exemplo,
propôs um orçamento com déficit de R$ 8,921 bilhões, mesmo
tendo aumentado impostos. Esse quadro faz prever que a
parcela que os Estados darão para o resultado das contas do
setor público em geral será mínima ou, na pior das hipóteses,
eles concorrerão para aumentar o déficit. Resta saber se, depois
de decorrido o prazo de dois quadrimestres que os Estados
têm para ajustar suas contas. O Governo federal, terá força
para suspender as transferências voluntárias da União e proibir
as operações de crédito para aqueles que continuarem gastando
com o funcionalismo mais que o limite estabelecido pela LRF”.

O Sr. Laerte Gomes – Um Aparte, Deputado?

O SR. CLEITON ROQUE – Concedo Aparte ao Deputado Laerte
Gomes.

O Sr. Laerte Gomes – Nobre Deputado Cleiton Roque, primeiro
me desculpar porque Vossa Excelência fazia esse discurso
ontem e eu estava na Presidência, Deputado Adelino, e pedi
que fizesse hoje porque é um discurso importante. Isso, para
Rondônia, é um, em nível nacional a gente tem que sentir
orgulho. Nosso Estado ainda está nos trilhos. Então, é um
discurso da maior importância que Vossa Excelência traz a esta
Tribuna. Rondônia hoje está dentro da LRF, dentro dos limites
prudenciais, nós ainda temos uma certa folguinha. Mas também,
Deputado Cleiton, a gente tem que elogiar a gestão, que vem
fazendo nesse sentido especificamente, do atual Governador
Confúcio Moura. O momento que Brasil viveu um momento bom
de crescimento, Rondônia cresceu muito mais, enquanto
diversos Estados estavam já com crescimento quase zero,
Rondônia crescia 8, 10, 12% ao mês. Agora que começou a
dar uma equilibrada no crescimento de receita. Então, nós
temos que parabenizar as políticas públicas que o Governo vem
fazendo nesse sentido, da gestão firme, eficiente na questão
da arrecadação. O Wagner, Secretário de Fazenda, uma pessoa
do quadro, eu acho que o Governador acertou em colocar o
Wagner como Secretário junto com o adjunto, que é uma pessoa
do quadro, conhece como ninguém, como funciona a máquina
de arrecadar do Estado. Então, eu acho que o Governador está
de parabéns nesse sentido.

Mas dizer também, que nós tivemos, Vossa Excelência
falando aí essa questão de aumento de impostos, o brasileiro
está tão revoltado... Acho que essa é a palavra certa, Deputado
Cleiton Roque, de pagar tanto imposto neste País, de pagar
tanto imposto, que ele não aguenta mais pagar imposto,
Deputado Adelino. Nós temos que arrumar alternativas. Tenho
certeza que o Governador, com inteligência que tem, as coisas
estão começando a apertar, por quê? A nossa receita parou de
crescer como vinha crescendo e as despesas crescem
automaticamente, de um ano para o outro, se você não der
aumento nenhum, Deputado Adelino, cresce 4%, 5% as

despesas, isso é natural. Então, eu acho que nós temos que
arrumar alternativas, cortar gorduras, cortar gastos, já vem
fazendo isso, inclusive com eficiência. Se precisar diminuir
Secretarias, cortar cargos comissionados, até chegar a última
possibilidade de nós termos que aumentar impostos aqui, eu
espero, eu tenho certeza que o Governador, inteligente como
é, vai tomar essa atitude.

Mas nós temos que, aqui neste momento, referendar
esses dados que saíram. E isso aí, Deputado Cleiton, está saindo
constantemente, tanto na Folha de São Paulo, como no Estado
de São Paulo e isso para Rondônia é um motivo de alegria
para nós, sabermos que nós temos um Estado que está
cumprindo a LRF, um Estado que tem responsabilidade fiscal.
Então, eu parabenizo Vossa Excelência por esse discurso.
Amanhã mais uma vez, com Audiência Pública, nós vamos
ouvir muito isso aqui, Deputado Adelino, que os Prefeitos estão,
na sua maioria, acima do seu limite prudencial, Vossa
Excelência com a experiência que tem, vai estar presente com
certeza, vai poder discutir isso também, e a gente tem que
achar os meios. Os meios, quais são? Cortar gordura, cortar
tudo, cortar tudo para se enquadrar.

Então, eu quero parabenizar aqui o Governador, a
Secretaria de Fazenda, toda a equipe, por esses dados que
realmente nos deixam felizes e contentes. Parabéns, Deputado
Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Eu que agradeço. E também,
Deputado Laerte, dizer que ontem, tranquilo, entendemos a
situação e hoje estamos aqui, Vossa Excelência é um Deputado
que tem meu profundo respeito e admiração, por aquilo que
Vossa Excelência representa, foi gestor público, foi Prefeito
por dois mandatos, sabe como é a questão municipal. É
municipalista por natureza, desta Casa, sem sombra de dúvida,
é maior defensor dos Prefeitos, dos municípios, preside a
Comissão de Assuntos Municipais e lá faz um grande trabalho.
Então, com certeza é nosso companheiro.

O Sr. Adelino Follador – Deputado, um Aparte?

O SR. CLEITON ROQUE - Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Parabenizá-lo, Deputado Cleiton
Roque, por esse seu pronunciamento, parabenizar também o
Deputado Laerte por falar nessa mesma conjuntura. Mas
também quero fazer uma observação, parabenizar o
Governador, parabenizar o Wagner, que é um funcionário de
carreira. O Governador acertou colocar uma pessoa que tem
noção do que está fazendo, conhece as finanças do Estado de
Rondônia, e sabe gerenciar a questão financeira.

Mas eu estou me preocupando porque, às vezes, para
cumprir essa meta, sacrifica a população. Por isso que está
faltando policiais, não pode contratar civis, militares, nós temos
presídios parados, porque não pode contratar mais agentes
penitenciários. Nós temos hospitais sendo construídos, como
é que vão colocar, como é que vão contratar? Vai ter que
contratar. Então, essa Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu tiro
o Estado que eu nasci, Rio Grande do Sul, porque o maior
agiota em nível federal, aliás,  mundial, é o Governo Federal
do Brasil. O juro que é cobrado, porque nós ainda temos outra
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coisa que nós estamos contando no momento, e não podemos
contar no futuro. Eu estive com o Wagner, na semana passada,
e foi suspenso o pagamento da dívida do BERON. E, graças a
Deus, está tentando, eu acho que vai conseguir mais um ano,
pelos questionamentos, porque está no Supremo, e houve um
questionamento, e já pediu mais um ano e, provavelmente,
vai conseguir mais um ano até fazer esses cálculos necessários.
E os outros Estados ainda não conseguiram, porque nós temos
uma situação ímpar, é diferente, que o Banco era do Estado, o
cálculo foi feito errado, então suspendeu. Mas se, de repente,
começar a cobrar de novo esse dinheiro, aí a folha, vai lá em
cima.

A mesma coisa acontece com os municípios. Tem
município que tem creche para inaugurar, e não está
inaugurando porque não pode contratar pessoal. Então, nós
precisamos ver também a que custo está sendo cumprida essa
Lei. Então, o Governo precisa reestudar o pacto federativo. O
Governo Federal tem que parar de pensar só nele. Ele tem que
pensar nos Estados e nos municípios, que cada vez mais os
Estados... Rio Grande do Sul está praticamente falido. O Tarso
Genro se elegeu Governador do Rio Grande do Sul, prometendo,
porque era assessor do Lula, e a Dilma era de casa, que ia
negociar a dívida do Rio Grande do Sul, e até agora não
conseguiu. Entregou para o atual Governador, falido o Estado
do Rio Grande do Sul. Então, Rondônia é novo, tem mais chance,
esses Estados antigos vêm acumulando dívidas há muito tempo,
esses municípios antigos também, e o Governo Federal está
usando esses dados, esse papel para dizer que eles têm
superávit porque eles têm todo esse dinheiro para receber dos
municípios e dos Estados. Isso é fictício, isso não existe, isso é
só papel, é compromisso para o futuro. E Rondônia, tomara
que nós consigamos ainda continuar suspendendo essa dívida
maldita do BERON. Mas se acaso cair isso, como é que nós
vamos ficar? Então, é uma situação dramática. Ainda Rondônia
tem o ICMS, que ainda está se mantendo. Agora, este mês
deu 3% negativo, normalmente dá 11% positivo, no mês
retrasado, abaixou para 6%, o mês passado, e agora este
mês deu 3% negativo. Então, a arrecadação não subiu mais. O
ICMS baixou esse mês, peguei os dados com o Secretário de
Fazenda. Então, a preocupação é muito grande. E se deixar
descontar lá a conta do BERON, nós vamos ficar numa situação
difícil também.

Então, o Governo Federal, inclusive essa Audiência que
vai ter amanhã, tem que fazer uma ação com ação dos
municípios, com a Confederação dos Municípios para tentar
discutir este Pacto Federativo em nível nacional que é muito
mal distribuído.

Obrigado.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Eu queria registrar
aqui a presença do Senhor Elenildo de Souza, Secretário
Municipal da Educação, de Chupinguaia; do Senhor Vereador
Ricardo Bezerra, da Câmara Municipal de Seringueiras; dos
Senhores Vereadores Ronildo e Cristóvão, da Câmara Municipal
de Primavera de Rondônia; o Senhor Vereador Valter dos
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Primavera de
Rondônia; o Senhor Cesinha de Lara, Vice-Prefeito de Primavera
de Rondônia. Obrigado pelas presenças. Fiquem à vontade no
nosso plenário.

O SR. CLEITON ROQUE – Eu estou concluindo. Eu sei que o
meu tempo se esgotou, Senhor Presidente, mas mais um
minutinho, e eu concluo. Dizer que eu concordo, Deputado
Adelino, em gênero, número e grau com sua intervenção aqui.
É preciso sim rediscutir o pacto federativo. Eu iria um pouco
além, Deputado Adelino, até mesmo reforma Constitucional.
Veja bem, Deputado Dr. Neidson, é também uma situação de
consciência, os textos constitucionais dizem o seguinte: que é
obrigação do Estado promover educação, saúde para todos,
mas dentro da reserva do possível. A gente, às vezes, se depara
com situação até constrangedora. Vou até citar uma, Deputado
Adelino, Deputado Laerte, Deputado Dr. Neidson. O cidadão
que ganha trinta mil reais, na porta da Secretaria da Saúde
para receber um medicamento que custa oitocentos, entre mil
e oitocentos reais, entre oitocentos e mil reais. Então, assim, e
tudo recai aonde? Nas costas do governante, nas costas do
Estado, na costa da viúva, como se diz. Então, é uma situação
de consciência. Precisa ser revista algumas questões. Educação
de qualidade para todos aqueles que precisam, porque têm
pessoas que... E é assim na prática, na realidade. Então, mas
têm aqueles que realmente abusam do direito em detrimento
do menos favorecido. Porque uma pessoa que tem, muitas
vezes, um ganho maior, um rendimento maior, Deputado
Adelino, ele tem acesso às pessoas que tomam decisão e
acabam tendo privilégio em detrimento de quem não tem e
está lá na ponta.

Para concluir, só dizer da importância de nós estarmos
preparados para enfrentar os problemas quando eles chegam.
Exemplo, este ano, ampliação dos incentivos fiscais das
empresas que já estão aqui instaladas, já foi feita pelo Governo
do Estado, provocada por esta Casa aqui no começo do
mandato, nas primeiras Sessões vários debates, inclusive na
Comissão, Deputado Airton, que Vossa Excelência é Vice-
Presidente, temos o Deputado Aélcio da TV como Presidente,
que é a Comissão de Indústria e Comércio. Na primeira reunião
nossa, o primeiro documento que saiu foi justamente o
levantamento desses incentivos, o que poderia ser feito para
justamente fortalecer a iniciativa privada, o setor empresarial.
E daí, 03 meses depois, o CONDER, o Conselho aprovou a
Resolução em que aumentou os incentivos fiscais de 10 para
15 anos. A maioria desses incentivos fiscais começaria a vencer
este ano e o ano que vem, e foi prorrogado por mais 05 anos,
podendo ser prorrogado por mais 15 anos, desde que as
empresas estejam cumprindo os critérios estabelecidos na
legislação.

Outro avanço por parte do Estado de Rondônia, que
também tem muito a ver com as lideranças políticas nossa
aqui, e eu quero abrir destaque ao Senador Acir, Deputado
Airton, é quanto a conclusão das obras da 319. As pessoas
falam, ‘mas vai beneficiar o Estado do Amazonas’. É importante
que saibam que aqui no Amazonas, só em Manaus, não vamos
nem, toda a população do Amazonas já deve está chegando a
quatro milhões de habitantes, só em Manaus é mais de dois
milhões e meio de pessoas que vestem, que comem, que vão
utilizar essa estrada para trafegar para os demais Estados
centrais do país. Então, é um grande avanço, é a bancada do
Estado atento também. A situação da composição de fazer
parte desses Estados da região central, que se organizou,
formando um consórcio Brasil-Central. O Estado de Rondônia
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foi lá, está debatendo essas situações e eu tenho certeza que
nós vamos sair desse momento de dificuldade, independente
de Governo, independentemente de partido, independente de
sigla partiria de pessoas. Porque na realidade, hoje, Rondônia
tem, sob as suas lideranças, pessoas realmente comprometidas
com o desenvolvimento do nosso Estado, sejam aqui na Casa
do Povo, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado. Era
o que eu tinha para hoje, Deputado Airton. Peço desculpas por
ter ultrapassado o tempo.

Muito obrigado.

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

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LEBRÃO - Gostaria que Vossa Excelência suspendesse a
Sessão por conveniências técnicas e por tempo indeterminado
e que convocasse também os Deputados para que viessem ao
plenário, porque nós temos Matérias importantes ainda para
serem votadas nesta manhã de quarta-feira.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Ok. Eu queria
parabenizar o Deputado Cleiton Roque. E que essas notícias
boas sejam levadas para o nosso Estado, o nosso Governador
que fazendo uma boa administração junto com a sua equipe,
essas notícias em nível nacional. Até, numa reunião com a
Presidente Dilma com todos os Governadores, a Presidente Dilma
falou: ‘procurem seguir Rondônia que vocês estão no caminho
certo’.

Então, nós vamos suspender a Sessão por tempo
indeterminado e queremos convocar todos os Deputados para
virem ao plenário para fazermos as nossas votações da Ordem
do Dia.

Até breve.

(Suspende-se esta Sessão às 10 horas e 42 minutos e
reabre-se às 12 horas e 30 minutos)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a Sessão.
Não havendo mais oradores inscritos no Grande Expediente,
passemos às Comunicações de Lideranças. Não havendo
oradores inscritos, passemos à Ordem do Dia.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura das
Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº
206/15 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Adicional
Suplementar por Anulação até o montante de R$ 1.972.372,56,
em favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual
de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER e Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS.

- PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº
207/15 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional

Suplementar por Anulação até o montante de R$ 29.212.539,00
em favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual
de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviço Público – DER;
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC; Superintendência
Estadual de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL;
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de
Rondônia – FHEMERON; Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; Instituto de Pesos e
Medidas – IPEM; Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS;
Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social
– SEAS, Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos – SEAE
e Ministério Público do Estado de Rondônia MP.

- PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº
208/15 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Suplementar por excesso de Arrecadação até o montante de
R$ 10.400.000,00, em favor da Unidade Orçamentária
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

- PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº
209/15 - Institui a Política Agrícola para as Florestas Plantadas
no Estado de Rondônia e dá outras providências.

- VETO TOTAL DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 210/
15 - Veto Total ao Projeto de Lei de iniciativa da Assembleia
Legislativa que “dispõe sobre o Plano de Manejo em pequenas
propriedades e áreas de posses rurais e dá outras
providências”, encaminhado ao Poder Executivo com a
Mensagem nº 227/2015-ALE, de 30 de setembro de 2015.

- PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº
213/15 - Altera e revoga dispositivo da Lei 3.594, de 22 de
julho de 2015, que “dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária de 2016”.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM Nº 214/15 - Altera a Lei Complementar nº 296,
de 16 de janeiro de 2004, que cria o Fundo do Desenvolvimento
Institucional do Ministério Público do Estado de Rondônia –
FUNDIMPER, e dá outras providências.

- MENSAGEM Nº 211/15 DO PODER EXECUTIVO - “Com
atenciosos cumprimentos, solicito os bons préstimos de Vossas
Excelências, no sentido de que seja retirado de tramitação e
devolvido a este Poder Executivo, o Projeto de Lei
Complementar que ‘autoriza o Poder Executivo a proceder à
dissolução, liquidação e extinção da Companhia Rondoniense
de Gás – RONGAS’, objeto da Mensagem nº 198, de 06 de
outubro de 2015.”

- MENSAGEM Nº 215/15 DO PODER EXECUTIVO - “Com
atenciosos cumprimentos, solicito os bons préstimos de Vossas
Excelências, no sentido de que seja retirado de tramitação e
devolvido a este Poder Executivo, o Projeto de Lei que ‘altera
a Lei nº 3.594, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016’,
objeto da Mensagem nº 184, de 22 de setembro de 2015, em
virtude da Mensagem nº 213, de 21 de outubro de 2015, o
qual versa o mesmo assunto.”
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- MENSAGEM Nº 212/15 DO PODER EXECUTIVO - “Com
atenciosos cumprimentos, solicito os bons préstimos de Vossas
Excelências, no sentido de que seja retirado de tramitação e
devolvido a este Poder Executivo, o Projeto de Lei que ‘Altera a
Lei n. 3.307, de 19 de dezembro de 2013, que “Regulamenta
as transferências de recursos da Administração Direta e Indireta
do Estado de Rondônia, mediante convênios financeiros,
contratos de repasse e termos de cooperação e dá outras
providências”’, objeto da Mensagem n.156, de 4 de agosto de
2015.”

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA -
Acrescenta dispositivo à Resolução nº 289, de 11 de março de
2015, que institui e disciplina a utilização de cota mensal para
ressarcimento de despesas com transporte e correlatas no
exercício da atividade parlamentar.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA - Altera e
acrescenta dispositivos da Resolução nº 262, de 26 de março
de 2014, que “institui e disciplina a utilização de cota mensal
para ressarcimento de despesas relacionadas com a atividade
parlamentar e dá outras providências”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA - Requer
à Mesa Diretora, que solicite da Eletronorte, a conclusão da
obra da Ponte da Integração sobre o rio Jamari, que há mais
de 10 anos encontra-se paralisada.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID -
Requer Audiência Pública para o dia 13 de novembro de 2015,
às 15 horas, para discutir sobre as demandas pertinentes a
União Portovelhense das Associações – UPAS.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Requer à
Mesa Diretora, nos termos regimentais, a realização de uma
Sessão Solene, no dia 23 de novembro de 2015, às 15 horas,
para entrega de “Voto de Louvor”, à Rede TV Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Requer à
Mesa Diretora, nos termos regimentais, a realização de uma
Sessão Solene, no dia 07 de dezembro de 2015, às 15 horas,
para entrega de “Voto de Louvor”, aos instrutores do PROERD.

- REQUERIMENTO COLETIVO - Requer a realização de
Audiência Pública, no dia 27 de novembro de 2015, às 10 horas,
na Câmara Municipal de Nova Mamoré, para debater sobre o
Turismo de Porto Murtinho, naquele município.

- REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E CIDADANIA - Requer que seja aprovado e encaminhado
Voto de Repúdio por parte desta Casa Legislativa contra ato
violento praticado por policiais da Polícia Rodoviária Federal,
no dia 21 de setembro de 2015, contra manifestação pacífica
dos moradores do bairro Renascer, na cidade de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ - Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia e a Secretaria de
Estado da Saúde – SESAU, a aquisição de materiais cirúrgicos
para atender o Hospital Municipal Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO - Indica ao Poder
Executivo Estadual junto ao Departamento de Estrada e
Rodagem – DER, a necessidade de manilhas na RO 460, no
distrito de Vila União, município de Campo Novo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Itatuapé, entre
as ruas José Amador dos Reis e Idalva Fraga Moreira, no Bairro
Juscelino Kubitschek, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Ivone Chakian,
entre as ruas José Amador dos Reis e Idalva Fraga Moreira, no
Bairro Juscelino Kubitschek, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Idalva Fraga
Moreira, no Bairro São Francisco, no município de Porto Velho.

Está sendo substituído o Requerimento da Comissão de
Direitos Humanos, que foi lido ontem, pelo Requerimento que
requer que seja aprovado o encaminhamento de Voto de
Repúdio, por parte desta Casa Legislativa, ao ato violento
praticado por policiais da Polícia Rodoviária Federal, subscrito
pelo Deputado Léo Moraes.

O Requerimento que foi lido nesta Sessão, está
substituindo o que foi lido ontem, senhor Presidente.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO COLETIVO
- Requer a realização de Audiência Pública, no dia 27 de
novembro de 2015, às 10 horas, na Câmara Municipal de Nova
Mamoré, para debater sobre o Turismo de Porto Murtinho,
naquele município.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento de autoria coletiva. Os Deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, a realização de uma Sessão Solene, no dia 23 de
novembro de 2015, às 15 horas, para entrega de Voto de Louvor
à Rede TV, Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento de autoria do Deputado Aélcio da TV. Não há
discussão. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão, os contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer Audiência Pública para
o dia 13 de novembro de 2015, às 15 horas, para discutir sobre
as demandas pertinentes à União Portovelhense das Associações
– UPAs.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Não havendo
discussão, os Deputados que aprovam permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, a realização de uma Sessão Solene, no dia 07 de
dezembro de 2015, às 15 horas, para entrega de Voto de Louvor
aos instrutores do PROERD.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Aélcio da TV. Não há discussão. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DA
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - Requer seja
aprovado e encaminhado Voto de Repúdio por parte desta Casa
Legislativa contra ato violento praticado por policiais da Polícia
Rodoviária Federal, no dia 21 de setembro de 2015, contra a
manifestação pacífica dos moradores do bairro renascer, na
cidade de Porto Velho.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.
Não havendo discussão, os Deputados que aprovam
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
037/15 DA MESA DIRETORA - Acrescenta dispositivo à Resolução
nº 289, de 11 de março de 2015, que institui e disciplina a
utilização de Cota mensal para ressarcimento de despesas com
transporte e correlatas no exercício da atividade parlamentar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Trata-se do Projeto de
Resolução 037/15. Designo o Deputado Jesuíno Boabaid para
fazer o Parecer do relatório pela Comissão de Justiça e
Comissões Pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Projeto de Resolução 037/15. A
Ementa: Acrescenta dispositivo à Resolução nº 289, de 11 de
março de 2015, que institui e disciplina a utilização de Cota
mensal para ressarcimento de despesas com transporte e
correlatas no exercício da atividade parlamentar.

Sou de Parecer favorável pelas Comissões Pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o Parecer
do Relator. Não havendo discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em discussão e única votação do Projeto de Resolução

037/15. Os Deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
038/15 DA MESA DIRETORA - Altera e acrescenta dispositivos
da Resolução nº 262, de 26 de março de 2014, que “institui e
disciplina a utilização de cota mensal para ressarcimento de
despesas relacionadas com a atividade parlamentar e dá outras
providências”.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Trata-se da Matéria
Projeto de Resolução nº 038/15. Designo o Deputado Jesuíno
Boabaid para dar Parecer pela Comissão de Constituição e
Justiça e demais Comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Trata-se do Projeto de Resolução
nº 038/15, autor Mesa Diretora. Ementa: Altera e acrescenta
dispositivos da Resolução nº 262, de 26 de março de 2014,
que “institui e disciplina a utilização de cota mensal para
ressarcimento de despesas relacionadas com a atividade
parlamentar e dá outras providências”.

Somos de Parecer favorável pelas Comissões
pertinentes

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o Parecer
do Relator. Não havendo discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado o Parecer do Relator.
Em discussão e votação única o Projeto de Resolução

038/15. Os Deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 142/15
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 156 - Altera a Lei nº 3.307,
de 19 de dezembro de 2013, que regulamenta as
transferências de recursos da Administração Direta e Indireta
do Estado de Rondônia, mediante convênios financeiros,
contratos de repasse e termos de cooperação e dá outras
providências.

O SR. CLEITON ROQUE – Pela Ordem, senhor Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está concedida,
Deputado.

O SR. CLEITON ROQUE – Esse Projeto foi feita a solicitação
para a retirada da Ordem do Dia por parte do Executivo.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Senhor Secretário
analise aí, a equipe técnica, o Requerimento da Mensagem
156.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não chegou esse
Requerimento.

O SR. CLEITON ROQUE – Há possibilidade de ser feita a retirada
agora, pedido verbal aqui, Deputado Laerte, Presidente Laerte?
Quero fazer o pedido de retirada da Ordem do Dia desse Projeto,
se possível.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Nós vamos acatar,
Deputado Cleiton Roque. Porque já foi lido, solicitado. Se fosse
para tirar agora, não seria possível, porque já teria até votado
esse Projeto. Então, uma vez que o Secretário leu aqui o pedido
de retirada, nós vamos acatar o vosso pleito.

Está retirado da Ordem do Dia.
Vai ao arquivo.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 129/
15 DO DEPUTADO LAERTE GOMES - Altera o Artigo 1º e 3º da
Lei nº 1.307/2004, publicado no DOE em 15.01.2004.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Trata-se do Projeto
de Lei nº 129/15 de autoria do Deputado Laerte Gomes, que
altera o Artigo 1º e 3º da Lei nº 1.307/2004.

Esse Projeto, só para fazer aqui Deputado Jesuíno, Vossa
Excelência que foi o relator na CCJ, esse Projeto, altera o Artigo
1º, onde as pessoas portadoras de deficiência física, os idosos
com igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as
pessoas acompanhadas por crianças de colo, terão atendimento
prioritário nos termos do Artigo de Lei.

Então, se adequando ao Estatuto do Idoso,
principalmente a questão do passe livre de 60 anos. O Projeto
está com Parecer das Comissões sem Emenda. A Emenda
apresentada foi rejeitada e os Pareceres são pela aprovação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Foi rejeitada Presidente, essa
Emenda porque entendeu-se que a Matéria é exclusiva do
Executivo e vai criando despesa para o Estado. E aí foi
exaustivamente discutida essa situação, renúncia de receita.

Então, pelo motivo, para não prejudicar o Projeto,
entendeu-se aí essa questão, e como foi a proposta de um
Deputado da Bancada, poderá ser encaminhado um Projeto de
Lei, através dessa situação do Executivo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A Emenda como já
está rejeitada, não cabe mais discussão.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
129/15. Em discussão e votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 162/
15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 174 - Autoriza ao

Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro, até o montante de R$ 915.467,00, em favor da
Unidade Orçamentária Defensoria Pública do Estado de
Rondônia – DPE.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Trata-se do Projeto
de Lei nº 162/15 de autoria do Poder Executivo/Mensagem
174, com parecer das respectivas Comissões pela aprovação
da Matéria, favoráveis.

Em primeira discussão e votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 023/15 DO DEPUTADO LÉO MORAES - Institui no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a Frente
Parlamentar Permanente de Mobilidade Urbana.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Trata-se do Projeto
de Resolução nº 023/15 de autoria do Deputado Léo Moraes,
que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, a Frente Parlamentar Permanente de Mobilidade
Urbana.

Já estão com os Pareceres pertinentes às Comissões,
Parecer favorável.

Em discussão única e votação com Emenda. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
022/15 DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Institui, no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a Frente
Parlamentar Permanente em Defesa da Vida e da Família, e dá
outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Projeto de Resolução
nº 022/15 de autoria do Deputado Aélcio da TV, institui no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a
Frente Parlamentar Permanente em Defesa da Vida e da
Família, e dá outras providências.

Já estão com os pareceres das Comissões pertinentes,
pela aprovação, com Emenda.

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

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 196/
15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 213 - Altera e revoga
dispositivo da Lei nº 3.594, de 22 de julho de 2015, que dispõe
sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de
2016.

(Às 12 horas e 53 minutos, o senhor Laerte Gomes
passa a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho).
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
Deputado Laerte Gomes para emitir o Parecer pela Comissão
de Justiça.

O SR. LAERTE GOEMS – Senhor Presidente, senhores
Deputado, estamos dando o Parecer pelas Comissões
pertinentes ao Projeto de Lei nº 196/15 de autoria do Poder
Executivo/Mensagem 213, que altera e revoga dispositivos da
Lei nº 3.594, de 22 de julho de 2015, dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária de 2016.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Está com Parecer?

O SR. LAERTE GOMES – Não, estou dando o Parecer aqui,
senhor Deputado

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mais foi acrescentado? Presidente,
eu quero...

O SR. LAERTE GOMES – Eu vou dar o Parecer e Vossa Excelência
tem tempo de discutir.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, não. Nós alteramos o
Regimento, tem que ser justificada a sua... O líder do Governo
tem que justificar, ou o propositor dessa Matéria entrar agora
na pauta. Tem que colocar, tem que justificar.

Então, eu peço para o senhor justificar o motivo que o
senhor está colocando na Ordem do Dia.

O SR. LAERTE GOMES – Então, tem que ser o líder do Governo.
Eu não sou, sou só relator.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Então, peça aí Manvailer...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Deputado
Jesuíno, foi um acordo que nós fizemos com o Governo, está
dentro do combinado que vote hoje, o prazo inspirou. Então,
eu gostaria que Vossa Excelência...

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência quer que eu leia
aqui, Senhor Deputado?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Por favor, justifica lá. A gente tem
que cumprir o que está disposto no Regimento.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência está correto, me
cabe simplesmente relatar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Jesuíno, na verdade o líder, o líder não participou dessa reunião
hoje. Foi uma reunião que nós tivemos como MP, com o Governo
do Estado, foi um acordo que nós fizemos, até parte do recurso
da obra que nós precisamos terminar a obra e nós fizemos um
compromisso com o Governo do Estado, ele assumiu o
compromisso verbalmente com a presença do Procurador Geral
do MP e está contemplado ali dentro desta votação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Questão de Ordem. O Presidente
já justificou. Então, a Ordem, a pedido do Presidente, foi
acatada. Então, não há necessidade mais de justificativa do
vice-líder, já foi justificado.

O SR. LAERTE GOMES – Eu posso dar o Parecer?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pode dar o Parecer.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência, está dispensado
da defesa do Projeto.

Pela legalidade, constitucionalidade do Projeto, senhor
Presidente, o nosso Parecer é favorável.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Que Projeto é esse aí? Já votou?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Esse é o
projeto, é a LDO, foi para acertar o índice dos Poderes.

O SR. HERMÍNNIO COELHO – Eu estou vendo os governistas
aqui tirando onda comigo...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em
discussão o Parecer do Deputado Laerte Gomes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em primeira discussão o Projeto. Para discutir o Projeto,

o Deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu quero saber o
que é o Projeto? O que é?

O SR. LAERTE GOMES – São os percentuais dos Poderes.
Está discutido, Deputado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – É o
percentual dos Poderes, da LDO.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, eu só queria dizer o seguinte,
falaram aí que o líder, falaram do líder, o líder, apesar de eu
gostar muito do Deputado Luizinho, mas como líder, o Deputado
Luizinho não lidera nada. E outra, não participa também de
nada aqui, eu só vejo o Deputado Luizinho faltando aqui no
plenário.

Aí, é como eu lhe falei, se dependesse do líder, o Confúcio
estava era ferrado. Mas eu sou, eu voto a favor do Projeto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Hermínio Coelho,

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
196/15. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado em primeira discussão.
Vai à segunda discussão.
Agora, precisamos de 13 votos, Senhores Deputados.

Os Deputados que estão no fundo, na sala de reunião, os
Deputados que estão nos seus gabinetes, nós precisamos de
13 votos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Jean Oliveira nós precisamos aqui do seu voto. Deputado Jean,
aqui no Plenário. É um projeto que nós precisamos votar hoje,
tem prazo. É do MP, está aqui aguardando.
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O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de Ordem, senhor
Presidente?

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

O SR. HERMÍNIO COELHO – Têm 18 Deputados presentes,
que registraram a presença, Deputado Ribamar, Deputado Léo
Moraes, Deputado Ezequiel Júnior, Deputado Aélcio da TV.

Se não tiver voto suficiente para votar, eu vou pedir
verificação de quorum.

O SR. LEBRÃO – Vamos aguardar mais cinco minutos,
Deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, eu espero até a tarde toda.
Eu não tenho o que fazer hoje. Mas é como eu falei para Vossa
Excelência, tem que ter 13, se não tiver votos para essa votação,
não vota mais nenhuma.

O SR. EDSON MARTINS – Deputado Jean Oliveira, por favor.
Se tiver algum Deputado nos Gabinetes ou na Casa que venha
ao Plenário para que possa votar o Projeto em votação nominal.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Próxima
Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 039/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
214, que Altera a Lei Complementar nº 296, de 16 de janeiro
de 2004, que cria o Fundo de Desenvolvimento Institucional do
Ministério Público do Estado de Rondônia – FUNDIMPER, e dá
outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente)- O Projeto de
Lei Complementar nº 039/15 se encontra sem Parecer. Solicito
ao Deputado Laerte Gomes que emita o Parecer pela Comissão
de Justiça, pelas Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e
senhores Deputados, trata-se do Projeto de Lei Complementar
nº 039/15 do Poder Executivo, Mensagem 214, que altera a Lei
Complementar nº 296 de 16 de janeiro de 2004 que cria o
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público
do Estado de Rondônia – FUNDIMPER, e dá outras providências.

Senhor Presidente, pelas Comissões pertinentes, pela
legalidade, constitucionalidade e boa redação técnica. O nosso
Parecer é pela aprovação do Projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, Questão de
Ordem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID - Foi incluído em pauta também
isso aí? Presidente, por gentileza.

O SR. LAERTE GOMES – Estava na pauta. Foi lido na Ordem
do Dia.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Foi lido na Ordem do Dia? Não, foi
não.

O SR. LAERTE GOMES – Foi lido na Ordem do Dia.

SR. JESUÍNO BOABAID – Justifica. Porque está sendo incluído?

O SR. LAERTE GOMES – Se Vossa Excelência estivesse aqui,
teria visto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, não foi colocado. A Ordem
do Dia está aqui na minha... Dê-me a Ordem do Dia ali. Qual é
a situação do...

O SR. LAERTE GOMES – Foi lido, eu não falei que estava no
seu...

O SR. JESUÍNO BOABAID – É por conta do Fundo então?

O SR. LAERTE GOMES – O Fundo do Ministério Público do
Estado de Rondônia - FUNDIMPER.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Eu pedi para
incluir na Ordem do Dia justamente porque o Projeto chegou e
a gente tinha combinado de votar. O Doutor Aírton, o pessoal
dele, inclusive estão todos aqui no gabinete aguardando essa
votação, que eu acho que é importante. É um Fundo que cria,
com o recurso deles mesmos lá, que cria para eles, manutenção,
reforma do MP.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, a gente só está...
como a gente cumpre o que está disposto no Regimento. O
senhor está explicando, e isso é pacífico, é o entendimento.
Então, não ordena o Estado, a gente não...  É de comum
entendimento. É só isso, que a gente cumpra só essa situação,
não tem problema nenhum.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Jesuíno.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Deputado Jesuíno, só para
corrigir. Foi lida a apresentação do Projeto e o Presidente incluiu
na Ordem do Dia, para Vossa Excelência.

O Parecer nosso é favorável.

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

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só para fazer uma ponderação aqui,
porque quando o Chefe da Instituição Ministério Público estiver
na Casa ou o Presidente do Tribunal de Contas ou o Presidente
do Tribunal de Justiça, até mesmo o Governador ou Vice-
Governador, que os demais Deputados aqui fiquem sabendo
para que a gente possa também compartilhar desse momento
de entendimento com eles, para que a gente possa ouvir do
Procurador Geral, que é o homem que está com as rédeas do
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Ministério Público nas mãos, para que a gente possa observar
a importância de um Projeto como esse.

Estou votando aqui, porque sei da Instituição que é o
Ministério Público, sei que precisa de apoio, mas que seja
importante o relacionamento com os demais Deputados, até
porque neste momento se prova que um só não faz verão.
Tem que ter a maioria absoluta que são 13 votos para poder
aprovar. Então, é importante que os demais Deputados fiquem
sabendo também quando os Chefes de Poderes e de Instituições
estiverem aqui na Casa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHIO (Presidente) – Em votação
o Parecer do eminente Deputado Laerte Gomes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se
manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto. A votação é

nominal. Projeto de Lei Complementar nº 039/15.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 13 votos favoráveis, o Projeto está aprovado
em primeira discussão e votação.

Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO LEBRÃO - Requer à Mesa Diretora, nos termos do §
Único do Artigo 199 do Regimento Interno, que seja dispensado
Interstício Regimental para apreciação em segunda discussão
e votação dos Projetos de Lei: 129/15, 162/15, 196/15 e Projeto
de Lei Complementar nº 039/15.

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

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais Matérias,
senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada
a Ordem do Dia, passemos 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 30 segundos para apreciar em
segunda discussão as Matérias apreciadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 10 minutos)

ATA DA 63ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 21 de outubro de 2015

Presidência do sr.
Maurão de Carvalho - Presidente

Secretariado pelos os Sr.
Lebrão - 1º Secretário

Cleiton Roque - Deputado

(Às 13 horas e 12 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Airton
Gurgacz (PDT), Alex Redano(SD), Cleiton Roque (PSB), Dr.
Neidson (PT do B), Edson Martins (PMDB), Hermínio Coelho
(PSD), Jean Oliveira (PSDB), Jesuíno Boabaid (PT de B), Laerte
Gomes (PEN), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PTN), Maurão
de Carvalho (PP) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Ezequiel Júnior
(PSDC), Glaucione (PSDC), Leo Moraes (PTB), Lúcia Tereza
(PP), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Ribamar
Araújo (PT), Rosângela Donadon (PMDB) e Saulo Moreira
(PDT).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Sob a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a 63ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Extraordinária anterior.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitura
da Ata da Sessão Extraordinária anterior, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está
dispensada a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior
e determino a sua publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa.
Passemos à Ordem do Dia.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 039/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
214 - Altera a Lei Complementar n. 296, de 16 de janeiro de
2004, que cria o Fundo de Desenvolvimento Institucional do
Ministério Público do Estado de Rondônia – FUNDIMPER, e dá
outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação
o Projeto de Lei Complementar 039/15.

O painel está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 14 votos favoráveis está aprovado.
Vai ao Expediente.

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

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, aproveitando o embalo
aqui, antes da votação desse projeto importante, só dizer que

ontem eu não tive a oportunidade de fazer uso da palavra para
poder fazer um manifesto para que o Governo mande com
urgência a esta Casa, o quanto antes o projeto que cria o
Instituo de Terras. O Instituto de Terras é de suma importância
para o Estado de Rondônia. Ontem o Deputado Lazinho fez
referência a uma comunidade de pessoas que sofre com a
falta de regularização fundiária. O setor agrário do Estado está
em decadência por conta disso. A questão ambiental nem se
fala, não existe desenvolvimento sustentável sem regra, sem
uma regularização fundiária.

É importante que a gente limite o que é terra agricultável
e o que é reserva floresta, área que tem que ser preservada.
Se nós não tivermos mecanismos como o Instituto de Terras e
depois o zoneamento, o Estado de Rondônia nunca chegará ao
seu apogeu, o que todos nós rondonienses queremos.

Eu acredito muito neste Estado, senhor Presidente,
acredito muito. Sei da produção que tem esse Estado, mas sei
que é possível mais que triplicar em pouco tempo, através de
simples ações como regularização fundiária. Então o Estado
de Rondônia que é tido em semelhança ao Estado do Paraná,
que tem a sua realidade semelhante, por ter uma agricultura
familiar forte, e ter as suas terras férteis e produtivas, o Estado
de Rondônia pode sim, até mesmo superar o Paraná que é um
Estado super desenvolvido para o nosso País.

Então eu quero dizer que ferramentas como o Instituto
de Terras e o zoneamento é o que falta para este Estado crescer
muito mais do que a gente possa pensar ou limitar. Este Estado
tem tudo para crescer basta colocar ordem através da
regularização fundiária.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem?

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, sexta-feira, às 15 horas
haveria uma Audiência Pública de minha autoria para discutir
a regularização fundiária do bairro Lagoinha. Como vai haver
aquela excursão até aquele garimpo, na aldeia indígena do
Cinta Larga, proposta pelo Procurador Dr. Trindade, eu estou
pedindo aqui que altere essa data, cancele o meu Requerimento
que foi proposto para o dia 23, e altere para o dia 29, às 09
horas. Então, que fique essa alteração.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Eu quero dizer, Deputado Jesuíno,
que dia 29 já há uma Audiência Pública no município de Itapuã.
E eu quero aproveitar aqui, Senhor Presidente, a Audiência
Pública é de minha autoria, para discutir sobre a Ponte da
Integração, uma ponte que foi comprometida pela Eletronorte,
em interligar a margem direita à margem esquerda do rio
Jamari. Só ficou no projeto, começou a execução dela, mas
ela nunca terminou. Hoje, na verdade, a ponte já não presta
mais, caiu e está comprometida. E nós estamos propondo
Audiência Pública em Itapuã do Oeste para tratar a esse
respeito. E eu gostaria muito que os colegas, Deputado Adelino
Follador, por exemplo, que é daquela região e os demais colegas
que gostam de atuar, que vá até Itapuã, no próximo dia 29,
para que a gente possa discutir com a Eletronorte, a
comunidade de Itapuã, uma nova ponte que integre a margem
direita à margem esquerda do rio Jamari.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu quero
aqui aproveitar, reforçar o convite, Deputado Adelino. O
Deputado Cleiton já confirmou, o Deputado Dr. Neidson e o Dr.
Reginaldo Trindade está contando com vossas presenças. Tem
um avião, sai 07 horas, decolando, 06 horas 30 minutos. O
Deputado Jesuíno, que dorme mais um pouquinho, levanta mais
tarde, já marcou duas vezes de ir, chega lá o avião já foi. Quero
então convidar, e eu queria a presença de todos os Deputados,
o Deputado Hermínio já confirmou, o Deputado só na Bença,
presente na visita com o Dr. Reginaldo, o Dr. Airton, o Governador
do Estado. A aldeia Cinta-Larga, nós vamos visitar ela, visitando
também...

O SR. ADELINO FOLLADOR – É amanhã?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Sexta-feira.
O Avião sai às 06 horas 30 minutos da manhã, aqui de Porto
Velho. O avião vai de manhã e volta à tarde. Aí, se for possível...

O SR. LAERTE GOMES - Reforçar, Presidente, a audiência
Pública amanhã, às 09 horas da manhã com os prefeitos e
vereadores do Estado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Amanhã,
Audiência Pública do Deputado Laerte e amanhã também nós
estamos aí com o Senador Paim, que está vindo aqui amanhã
pela manhã, Deputado Jesuíno, Deputados que puderem estar
presentes, Deputado Lazinho também, estar aqui com o seu
Senador. Eles convocaram no plenário aqui.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Tem Audiência Pública do Esporte
também, no plenarinho, às 09 horas da manhã, também do
Esporte, para não esquecer.

O SR. LAERTE GOMES – O Avião, senhor Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O avião vai
de manhã e volta à tarde. Aí, se tiver dois Deputados em
Ariquemes, o Deputado Adelino, o Deputado Alex, eu peço para
ele deixar Vossa Excelência lá.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, poxa, não tem... Por
que não pode fazer dia 29? A Audiência do Deputado Jean é
em Cujubim, em Itapuã. Qual o problema de fazer aqui no dia
29?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, é porque a assessoria
está constando que o Requerimento deve ser formal, mas como
não tem tempo, eu gostaria de fazer de forma verbal e fica
registrado, porque tem que ser aprovado o Requerimento para
mudança de data do dia 23 para o dia 05.11.2015, às 15 horas.
Tinha que ser aprovado no plenário. Precisa do Requerimento,
portanto não tem como eu cancelar.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente... Manvailer qual é o
problema, Manvailer? aqui pode descumprir o Regimento para
tudo. Agora, descumprir o Regimento para fazer uma Audiência
Pública... tem que encaixar essa Audiência Pública seja no dia
que for, mas o Deputado Jesuíno tem que ir sexta-feira para
Espigão. É muito importante, Deputado Maurão.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

Para cumprir o Regimento Interno, eu peço que cumpra
o Regimento Interno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pode ser feito. Eu vou fazer na
hora certa, de forma verbal e será colocado em discussão. Já
falei com o assessor, pode ser colocado de forma verbal.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente, vamos atender o apelo
do Deputado Jesuíno, é importante.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O Deputado Jesuíno, é o que
mais pede para se cumprir o Regimento. Mas para mostrar
que a base é coesa, esses companheiros, Deputados aqui da
base, estão apoiando o pedido do companheiro Jesuíno. Eu
estou atendendo o Requerimento do Deputado Jesuíno porque
é uma questão emergencial.

O SR. LAERTE GOMES – Eu sou contra, senhor Presidente.
Tem que cumprir o Regimento.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Jesuíno, Vossa Excelência vai fazer o Requerimento verbal?
Então, faça para poder deferir.

O SR. LAERTE GOMES – Eu quero ver o Requerimento.

O SR. JESUÍNO BAOBAID – Eu vou apresentar o Requerimento.
Presidente, o meu Requerimento, eu vou pedir um prazo de
cinco minutos para ser juntado, mas o Requerimento é que no
dia 15, sexta-feira, já foi aprovado o Requerimento para
requerer a realização de Audiência Pública para discutir sobre
a regularização fundiária do bairro Lagoinha.

Eu peço agora um novo Requerimento. Primeiro, que
cancele para essa data do dia 23 e altere, já é um novo
Requerimento, pedindo que seja deferido para o dia
05.11.2015, às 15 horas, Audiência Pública para a
regularização fundiária do bairro Lagoinha.

Então, é isso que eu estou pedindo e peço que seja
aprovado agora na Sessão, essa alteração do dia 23 para o
dia 05.

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

Aprovado o Requerimento do Deputado Jesuíno.
Próxima matéria, senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 039/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
214 - Altera a Lei Complementar nº 296, de 16 de janeiro de
2004, que cria o Fundo de Desenvolvimento Institucional do
Ministério Público do Estado de Rondônia – FUNDIMPER, e dá
outras providências.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Esse projeto já foi votado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não, não.
Foi aprovado o Requerimento.
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O SR. CLEITON ROQUE – Já foi aprovado o Projeto já,
Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Foi aprovado
o Requerimento.
Em votação o Projeto de Lei Complementar...

O SR. CLEITON ROQUE – O Projeto, senhor Presidente, já foi
aprovado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Fazer só
uma correção aqui. Já havia sido aprovado o Projeto de Lei
Complementar 039/15, com 14 votos favoráveis, e agora foi
aprovado o Requerimento do Deputado Jesuíno.

Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 129/15
DO DEPUTADO LAERTE GOMES - Altera o Artigo 1º e 3º da Lei
nº 1.307/04, publicada no DOE em 15 de janeiro de 2004.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 129/15.

O SR. LAERTE GOMES - A discussão desse Projeto ficou lá
atrás, Deputado.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu só queria saber, ele não é
Complementar, não?

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência deu certeza que
votaria comigo, como eu sempre tenho votado os Projetos de
Vossa Excelência.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Se fosse Complementar, ia precisar
de 13 votos, eu e o Deputado Jesuíno íamos votar contra.

O SR. LAERTE GOMES – Não vota, não.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 129/15. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 196/15
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 213 - Altera e revoga
dispositivo da Lei nº 3.594, de 22 de julho de 2015, que “dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de
2016”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Projeto de
Lei nº 196/15, em segunda discussão e votação. Votação
simbólica. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Tem um Projeto de Lei, Deputado Jesuíno, tem um
Projeto de Lei de quatorze milhões e meio que é contrapartida,
é do Governo Federal, recurso, e o Governo me pediu hoje
para votar esse Projeto, incluir a Matéria na pauta. Porque se
nós não votarmos, nós vamos perder o recurso, pois a pressa
é votar. Eu queria pedir o apoio de todos os Deputados para a
gente incluir aqui e votar.

O SR. HERMÍNIO COELHO – É o quê? Ele está sendo incluído
na Ordem do Dia agora?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – quatorze
milhões e meio...

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, não está na pauta. A
gente quer ajudar, mas...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Laerte, nós vamos entrar de recesso na semana que vem, nós
vamos estar, nós não vamos ter Sessão. Nós vamos estar indo
na viagem da BR 319, na vistoria que nós vamos fazer na BR e
nós não vamos ter Sessão. Então eu gostaria de pedir a
compreensão do Deputado Laerte...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Ele é o quê?

O SR. LAERTE GOMES – Por que não cabe vista? Não está na
Ordem do Dia, então não pode. Como é que não cabe? E os
Pareceres? E o Parecer? não tem Parecer?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Ah, ele já foi votado em primeira?
Calma Manvailer, calma.

O SR. LAERTE GOMES – Não foi votado não, Manvailer. Você
está nervoso, Manvailer?

O SR. JESUÍNO BOABAID - Já foi votado, então pode votar de
novo, já passou. Infelizmente foi algo colocado e ninguém
percebeu. E realmente...

O SR. LAERTE GOMES – Esse Projeto não foi votado em
primeira votação. Esse Projeto não, não foi votado em primeira
votação.  Esse Projeto chegou agora e vai ser dado Parecer
aqui agora. Ele não foi votado em primeira votação. Esse Projeto
não foi votado. Não foi votado pela votação não.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Foi. Foi.

O SR. LAERTE GOMES – Deixa eu ver o Projeto.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Foi votado em primeira votação
sim. Foi votado sim. O 196 foi votado sim. Já foi votado,
Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Então empurraram em nós...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Laerte, esse negócio
de ‘empurraram em nós’, eu não concordo. Essa expressão é
meio complicada. Não, mas eu acho que...
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O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem?

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, esse de 14 milhões
não foi colocado não, o de 14 milhões não.

O SR. EDSON MARTINS – Foi votado em primeira votação
ontem, Deputado Laerte. Foi votado ontem em primeira votação.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não, os 14
milhões não. Os 14 milhões, eu estou pedindo para incluir.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Sim, sim.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Está prejudicado o Projeto.

O SR. LAERTE GOMES – Só que, Senhor Presidente, o Manvailer
fez uma confusão aí, que foi um rebu. Eu falei ali dos 14 milhões
que eu iria pedir vista. Agora, eu sei que só pede vista depois
de conhecido o Parecer do relator. Agora, eu já me antecipei,
se votar, eu vou pedir.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 162/15
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 174 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o montante de R$ 915.467,00, em favor da Unidade
Orçamentária Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Já foi votado?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Projeto de
Lei nº 162/15, já foi votado em primeira votação. Em segunda
discussão e votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Secretário.

Deputado Cleiton Roque, Líder do Governo, orienta aí
para nós colocarmos em pauta.

O SR. CLEITON ROQUE – Pela Ordem, Senhor Presidente. Sim,
senhor Presidente, atendendo o pedido do Governo, eu queria
fazer a solicitação. Quero fazer a solicitação de Vossa
Excelência, consulte o plenário sobre a possibilidade de inclusão
do Projeto 180/15, de autoria do Poder Executivo Estadual que
trata de autorização para abrir crédito adicional suplementar
por anulação até o montante de R$ 14.500.000,00, em favor
das unidades orçamentárias: Procuradoria Geral do Estado –
PGE, Controladoria Geral do Estado – CGE, Superintendência
Estadual de Gestão de Pessoas – SEGEP; Secretaria de Estado
de Segurança Pública, Defesa e Cidadania – SEDESC,
Superintendência Estadual de Turismo – SETUR, Instituto de
Pesos e Medidas – IPEM, Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, Secretária
de Estado de Assuntos Estratégicos – SEAE.

Dizer que essa Matéria chegou aqui na data do dia 29
de setembro. Ela está encaminhada na Secretaria pela
Comissão de Justiça e Redação, como relator o Deputado Léo
Moraes, o relatório está pronto, mas não foi votado ainda na
Comissão.

A gente pede a possibilidade, que seja consultado o
plenário, quanto à votação dessa Matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem?

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

O SR. JESUÍNO BOABAID - Eu já manifestei. Todos projetos
que chegam do Governo, todos, acredito que esse é mais um,
eu peço que seja juntado a questão das informações. E eu
peço agora à Assessoria Legislativa que verifique se existe
algum Requerimento aprovado quanto a esse valor de quatorze
milhões e quinhentos mil reais. Se tiver, a Matéria não pode
ser colocada na Ordem e está prejudicada.

Eu peço a Assessoria Legislativa que verifique junto aos
arquivos aí, ao setor responsável se existe um Requerimento
quanto ao pedido de informações do montante de quatorze
milhões e quinhentos reais. E enquanto...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – A assessoria
já está olhando. Tem um Projeto aqui gente, que é um crédito
que nós estamos abrindo para o servidor, até duzentos reais,
um cartão de crédito. O Projeto de Resolução da Mesa e eu
gostaria de contar com apoio dos Deputados para aprovar
esse Projeto que dentro do crédito, hoje o servidor precisa
usar um cartão de crédito, vai pagar 09%, 10% de juros. E
com esse cartão, essa Lei que nós estamos aprovando aqui,
ele vai poder ter 20% do seu salário usando um cartão de
crédito com juro de 3,5%, 4%. É uma ajuda ao servidor.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria pedir, já de antemão,
antecipando que eu não pedi vista para analisar esse Projeto.
Só para eu verificar se estende a todos, comissionados,
Parlamentares, a todo mundo, se é da Assembleia tem que
ter o bojo de todos. Então, eu queria verificar essa situação
aí.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ele já
antecipou a vista dele, nem entrou na Ordem do Dia Deputado.
O senhor gosta de um pedido de vista, hem?

Deputado Jesuíno está com o pedido de informação que
Vossa Excelência pediu. Depende de Vossa Excelência colocar.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Então, infelizmente, Manvailer, o
Projeto vai ficar. Ontem eu falei...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Vossa
Excelência pode abrir mão. O Líder do Governo está aí com o
Projeto na mão.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu fiz compromisso ontem, abri
mão dos 33 milhões, mas hoje...
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em
consideração, Deputado Jesuíno que nós vamos viajar já
semana que vem. Nós não temos aqui...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas aqui tem Projeto, tem um
Projeto maior que está tendo aí, que tem contrato de oito
milhões. Aquele sim, eu vejo que tem toda a documentação e
não colocaram na Ordem do Dia. Que é um contrato que tem
contrapartida do Estado, que eu já analisei que esse é para
entrar, esse aqui não tem nada de contrapartida.

Esse aqui não existe nenhum Convênio, esse aqui é só
Suplementação orçamentária. O Governo deveria analisar
aquele projeto, inclusive é de oito milhões, esse sim é
preocupante. Aí coloca um de 14 aqui que não...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Só um.
Vossas Excelências podem fazer mais alguma discussão aí, só
enquanto fica pronto o Projeto de Lei do Servidor.

Eu pedi Assessoria da Casa também que prepare o Ato
de Suspensão da Sessão da semana que vem porque nós
vamos estar nessa viagem da BR 319.

Inclusive, o senhor Bianco ligou agora a pouco, o ex-
governador, o da FIERO, nós vamos ter uma Sessão, uma
Audiência Pública lá em Manaus. Então, os Deputados que
forem... reforçando aqui, a viagem para Manaus, parece que
tinha 12 ou 15 Deputados previstos para ir a Manaus, e amanhã
o Deputado Adelino, vamos programar um avião para pegar o
Deputado Adelino e o Deputado Alex Redano. E convidar o
Deputado Lazinho, Deputado Jesuíno, pensando que ele vai ter
que levantar bem cedo. Dorme mais cedo Deputado Jesuíno,
levanta cedo, 06 horas 30 minutos no aeroporto. O Deputado
Cleiton Roque já vai descer de carro, ou vai de avião? Está
indo de avião também. Deputado Doutor Neidson vai também,
não é, Doutor Neidson? Vai de avião? Vai de avião, leva e traz.
Está com medo do avião cair? Não tem problema não, tranquilo.
Volta às 17 horas.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Deputado
Edson fica na volta, deixa na volta, também.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, eu acredito que
o nosso pedido de inclusão está comprometido em virtude da
ausência de quorum aqui no plenário, da segunda votação.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Deputado
Jesuíno não abriu mão? Conversa direitinho no ouvido dele, aí.

O SR. CLEITON ROQUE – Na realidade, Deputado Maurão, a
gente entende a situação, o Deputado Jesuíno não está errado
em solicitar informações, a gente entende.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Mas Deputado, o Deputado
Jesuíno até abriu mão. Ele abriu mão, mas agora não tem
quorum.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - É um direito
dele, ele é que abre mão.

O SR. CLEITON ROQUE – Mas a gente faz esse apelo.
Exatamente, a gente entende e respeita, naturalmente. Porque
é importante que tenha clareza também para todos os
Deputados aqui, a gente faz o apelo ao Deputado Jesuíno, mas
entendemos também a posição dele, caso seja negativa, mas
não há nenhuma má fé.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu vou fazer
o pedido juntamente com o Deputado Jesuíno. Hoje ele, já
atendi as reivindicações dele, eu quero fazer esse pedido
pessoal, atendendo ao pedido do vice-líder do Governo.
Deputado Jesuíno, vou pedir a Vossa Excelência para fazer essa
grandeza, liberar esse Projeto.

Vamos suspender aqui por cinco minutos para o Deputado
Jesuíno dar mais uma olhada ali para ver se a gente vota esse
Projeto, porque a gente limpa a pauta e beleza.

É um Projeto importante. Tem também um Projeto de
Resolução da Casa que vai abrir esse crédito no cartão para o
servidor desta Casa. Porque eu acho que é muito importante
para o servidor que paga 10% porque isso não é justo, você
pagar 10% de juro, pelo menos pagar um juro com cartão,
esse cartão vai ser em torno de 4% de juro. Então, é um crédito
a mais que o servidor vai ter para ele virar de um mês para o
outro. Amanhã nós já estaremos pagando também o servidor
desta Casa, amanhã, 22. Eu assinei hoje e já foi para o banco.
O servidor recebe já a partir de amanhã.

Enquanto isso o Deputado Jesuíno está analisando, que
é importante ele colocar esse Projeto e a gente delibera a
pauta.

(Às 13 horas e 39 minutos suspende-se a Sessão e
reabre-se às 13 horas e 51 minutos)

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

Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 039 DA MESA DIRETORA - Estabelece normas para
consignações em folha de pagamento dos servidores públicos
ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo do Estado
de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Essa é uma
Matéria de interesse da Casa que é para atender os nossos
servidores, Deputado Jesuíno, Deputado Lazinho, Deputado
Cleiton Roque. Então, vai dar o direito, estabelecer aos nossos
servidores para que ele possa ter um crédito com juros
consignado de 4% no máximo. O cartão de crédito, enquanto
hoje, eles usam e pagam 9%, 10% até mais de juros. E esse é
um crédito com juros fixado, que o servidor vai ter disponível.
Então, a Mesa assinou aqui com autorização de 04 Deputados
da Mesa, Deputado lebrão, Deputado Adelino, Deputado Edson
Martins e Deputado Maurão. Nós gostaríamos de pedir o apoio
e o voto, nós precisamos de voto para votar e esse Projeto já
ficar disponível.

O Projeto de Resolução nº 039/15, encontra-se sem
Parecer. Solicito ao Deputado Adelino para emitir Parecer pelas
Comissões pertinentes.

Para relatar o Deputado Adelino.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – É um Projeto da Mesa Diretora,
Projeto de Resolução nº 039/15, que estabelece normas para
consignações em folha de pagamento dos servidores públicos
ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo do Estado
de Rondônia.

Eu fui Prefeito 12 anos e eu conheço muito isso, porque
os funcionários viviam pedindo e nós sempre conscientizamos
os funcionários, Deputado Aélcio, de pegar o mínimo possível
financiamento. Quando o pessoal tem um teto, todo mundo
quer gastar. Mas é claro que precisa mesmo é de um dinheiro
mais barato, mas nós temos que conscientizar os servidores
de que tem que pagar e tem muita gente que às vezes se
endivida. O país está endividado. Então, eu acho que a
prerrogativa interessante do Presidente, da Presidência de dar
uma alternativa, mas que o pessoal não se empolgue em gastar
porque depois na hora de pagar, na hora de receber o salário,
também acaba descontando tudo. Mas eu sou de Parecer
favorável.

Parabenizo ao Deputado Maurão por estar dando essa
alternativa, mas saber que isso aqui é uma negociação da
Empresa com o funcionário.  Então, a pessoa tem que saber o
que vai usar, como ele vai usar, se precisar mesmo é uma
alternativa.

Sou de Parecer favorável pelas Comissões pertinentes,
Presidente.

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

Aprovado o Parecer do Deputado Adelino.
Em discussão e votação única o Projeto de Resolução nº

039/15. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai ao Expediente.

O SR. CLEITON ROQUE - Questão de Ordem, Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Pois não, Deputado.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, muito bem
levantado o questionamento, agora a pouco, pelo Deputado
Jesuíno, que é membro da Comissão de Justiça e Redação,
junto com o Deputado Adelino, sobre um Projeto de Lei, que é
um convênio da União com o Governo do Estado, através da
SEJUS, convênio na ordem de oito milhões e quatrocentos mil
reais.

Esse projeto passou na Comissão de Constituição e
Justiça, estava na CCJ com Parecer favorável e houve pedido
de vista do Deputado Léo Moraes. A nossa preocupação é
justamente o prazo que está estabelecido no convênio. Foi uma
situação que foi levantada inclusive pelo Jesuíno, essa situação
do prazo, que o Estado corre o risco de perder esse recurso na
ordem de oito milhões e quatrocentos mil reais.

E a gente sabe, Deputado Maurão, a situação que nós
estamos vivendo hoje no sistema prisional, não só brasileiro,
também rondoniense. No final de semana, com rebelião no
Urso Branco, com início de rebelião no Ênio Pinheiro. Enfim, no

interior do Estado uma dificuldade muito grande, enfrentada.
A gente entende a situação e também, senhor Presidente, a
gente se solidariza com o momento pessoal que o próprio
Deputado Léo Moraes, também está vivendo, com relação a
saúde do seu pai. Mas também nos solidarizamos com a
situação, é uma situação crítica que preocupa o Governo, nos
preocupa também. Então, trazer essa mensagem ao comando
da Assembleia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu seio,
Deputado, só pegando um Aparte, eu sei que os Deputados
precisam viajar, já têm compromisso anterior e nós precisamos
votar. É o último Projeto. É de grande importância esse Projeto.
Nós não podemos perder recurso no valor de oito milhões e
quatrocentos mil reais, por perder prazo. E principalmente
esta Casa, jamais aconteceu e vai acontecer.  O Deputado Léo
teve que sair hoje, teve um compromisso, eu queria aqui,
ontem eu não acompanhei o discurso do Deputado Léo, mas
eu queria até fazer aqui uma fala sobre o Secretário da SEJUS,
e o Deputado Léo bastante chateado e atribuiu bastante a
culpa das rebeliões que acontecem hoje nos presídios, mas
eu quero dizer o seguinte, que o Secretário tem feito um grande
trabalho. E que a rebelião, qualquer Secretário que esteja lá,
isso pode acontecer, pode acontecer. Segundo o que me
passaram, isso foi provocado pelos agentes penitenciários.
Porque os agentes penitenciários querem que sejam
contratados mais, e o governo tem dificuldade, hoje, de
contratar mais agentes penitenciários. Porque não tem recurso,
tem o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal que ele tem
que cumprir, Deputado Lebrão, e eles querem mais alguns
ganhos, algum reajuste, algumas... Os agentes penitenciários
me pediram. E se tem servidor que foi prestigiado por este
Governo que está aí, são os agentes penitenciários. Eles
tiveram um aumento de salário de mais de 300%. Agente
penitenciário, na época do Governo Ivo Cassol ganhava 900
reais, hoje ganham três mil reais, então, não é justo. E o que
a gente ficou sabendo que foi promovido pelos agentes, viu
Deputado Jesuíno? Vossa Excelência que é da Segurança e
conhece bem, e às vezes a malandragem que alguém pratica
para conseguir alguns benefícios, isso foi mesmo, foi praticado.
Aí começa a faltar comida para os presídios, presidiário,
começam a atender mal as pessoas que vão lá, foi isso que foi
armado pelos agentes penitenciários. Foi a conversa e a
denúncia que chegou até nós. E isso, agora atribuir tudo ao
Secretário de Segurança? Não, isso eu quero aqui dizer que
eu conheço o Secretário Marcos Rocha, eu sei da integridade
deles, da pessoa que tem se esforçado para melhorar a
questão dos nossos agentes penitenciários e dos presídios.
Então, eu sei que melhorou bastante, Deputado Adelino. Agora,
o Deputado Léo Moraes, eu não concordo com tudo que ele
falou, fiquei sabendo depois.  Se eu estivesse ontem no
plenário, eu teria feito essa defesa porque eu conheço e sei
da integridade do Secretário da SEJUS.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
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O SR. JESUÍNO BOABAID - Eu quero, agora... essa questão é
uma denúncia muito séria, muito grave, e se foi realmente
iniciada, se há essa denúncia, se tem, precisa ser apurada. De
antemão, da sua denúncia, como Presidente da Comissão de
Segurança Pública, eu vou requerer já que abra um
procedimento para investigar. O que o Deputado Léo disse, e
aí eu sou ombreado a ele, e o que o senhor, não sei como
chegou ao senhor essa mensagem, mas é que o Secretário da
SEJUS não esteve assiduamente presente no local. Isso que
gerou a revolta. Ele, como Coronel da Polícia Militar, ele que
era o gestor da pasta, ele deveria acompanhar todas as
negociações. Então, foi esse repúdio, porque o próprio Deputado
Léo esteve presente nas negociações como membro, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou Vice-
Presidente, e esse foi o repúdio dele, que o Coronel chegou
depois que finalizaram as negociações. Então, foi isso.
Certamente, não é... Não estou falando que é incompetência
do Coronel, mas que ficou foi uma situação realmente estranha.
Como que o senhor Presidente desta Casa, tem um motim, o
senhor vai ficar por telefone negociando? Aí convenhamos...
Então, ele deve sim gerir a paz, qualquer Secretário, o próprio
Governador, mas o Governador tem o Secretário, para
acompanhar. Então, foi essa... todo discurso dele foi nesse
aspecto. Em nenhum momento ele falou, ele até repudiou,
hoje ainda colocou bem claro, repudiou a questão das ações
dos bandidos, dessas facções, que tiveram um ganho que em
todo Brasil, eu nunca tinha assistido, eu nunca tinha visto isso.
Na rebelião, os amotinados, eles pedem afastamento de Diretor.
Rapaz!

E outra coisa, não tinha nenhum agente detido, eram os
familiares que estavam de comum acordo ali, que estavam de
bom grado com eles. Então, para mim, e aqui eu falo por mim,
eu deixaria cinco, seis, sete dias ali. Eles que decidiram, mas
como existe também a questão da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, tem a outra situação de uma decisão, e
ficou... Mas a decisão era essa, se fosse para manter mesmo,
de grosso modo, na ponta da linha, eles poderiam ficar dez
dias ali dentro. E o povo aqui fora fazendo a revolta. Agora, o
Estado ficou fragilizado. Pode ter certeza, numa próxima
situação que houver, eles estarão fazendo motim, pedindo, daqui
a alguns dias, Presidente, eles estão pedindo até que o senhor
saia da sua cadeira, que o Governador se afaste, vai ficar dessa
forma. Que Governo é esse? O Governo é maior. O Estado tem
que ser sempre maior, ainda mais para preso, ainda mais para
preso. Então, era isso que eu tinha para falar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu queria
só pedir aos Deputados para nós, é uma discussão importante
e eu não pude participar ontem, senão daqui a pouco nós, não
temos voto.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não, nós vamos votar, Senhor
Presidente. Eu só quero aqui alertar um problema que está
acontecendo na Casa, eu não gostaria de falar dos nobres
Deputados, mas eu quero também, não quero generalizar o
que eu vou dizer com relação à frequência nesta Casa.
Nós vamos ter que fazer uma reunião com todos os Deputados
e melhorar esse Regimento Interno com relação a isso, porque
não dá para pautas importantes que tem aqui na Casa. Não
poder contar com os Parlamentares aqui...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Esse
sacrifício todo para ter treze Deputados no plenário. Concordo
com Vossa Excelência, Deputado. Assim que voltarmos dessa
nossa visita a Manaus...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Porque, quando eu vim para
esta Casa, me falaram que quem trabalha realmente aqui,
não se elege. Eu estou acabando de crer, porque a grande
maioria, Deputado Adelino, prefere estar na base a estar
cumprindo a função Parlamentar a que ele foi eleito. Eu acho
que não dá para a gente continuar, inclusive é uma
irresponsabilidade, porque se não fosse, volto a repetir, se não
fossem os Deputados que em momentos, não são da base,
estão aqui presentes, nós não votaríamos nada aqui nesta Casa.

Obrigado, senhor Presidente.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, também não
esquecendo, viu Deputado Lazinho. Eu comungo com Vossa
Excelência, Vossa Excelência, não está errado, mas existem
casos e casos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu frisei, tem casos e casos.

O SR CLEITON ROQUE – Nós temos exemplo, uns três, quatro
Parlamentares, senhor Presidente, porque a situação é de
saúde, no caso da Deputada Lúcia, Deputada Glaucione, e do
Deputado Léo.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Mas nós temos Parlamentares
que vem aqui a cada duas semanas, vem um dia, some e depois
só volta com mais de duas semanas.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Tem
Parlamentar que está vindo, quando vem uma vez, vota na
terça e vai embora. Então, a verdade é que nós vamos ter que
apertar o Regimento, porque temos Lei para ser cumprida...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Tem que apertar porque o
povo de Rondônia está pagando para trabalhar aqui.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu sei que
Vossa Excelência está coberta de razão. Na verdade, é um
sacrifício para se aprovar um Projeto aqui. Porque, poxa, são
treze, quatorze Deputados aqui, e não se consegue, e são
sempre os mesmos. E os que estão faltando, continuam
faltando, continuam faltando. Uma semana é para saúde e na
outra é para resolver o problema dele no interior. Vossas
Excelências podem acompanhar que é isso mesmo. O que
acontece, Deputado Lazinho, é o que Vossa Excelência falou, é
que enquanto nós estamos aqui trabalhando, que pouca gente
vê, pouca gente nós temos aqui no plenário assistindo,
acompanhando, ele está lá na base.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Fazendo campanha vinte e
quatro horas, e não cumpre aquilo para o qual ele foi eleito.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não cumpre
o compromisso de Parlamentar, trabalha aqui. Então, na verdade
isso realmente continua acontecendo, e sempre aconteceu nesta
Casa.
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Lá em Brasília, lá em Brasília você liga, Deputados, depois
que assumiu o novo Presidente, não faltam, porque são dois
mil e quinhentos descontados no seu salário. Não aparece lá,
para ver! são dois mil e quinhentos. Se não tiver uma justificativa
realmente bem fundamentada, o Deputado perde dois mil e
quinhentos reais do seu salário. E aqui infelizmente, nós vamos
ter que fazer isso, vai ter que fazer, Deputado Lazinho. Eu
concordo com Vossa Excelência, que nós não podemos ficar na
situação que nós estamos. Hoje, para votar o Projeto, precisou
o Deputado Jean vir aqui, se não tem o Deputado Jean, não
votaria com treze votos. Então, na verdade nós vamos ter que
apertar isso.

O SR. EDSON MARTINS – Questão de Ordem, Presidente?

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

O SR. EDSON MARTINS – Eu só gostaria também de aproveitar
e dizer que é lamentável a situação que acontece no presídio.

Ontem realmente eu fiquei triste, vendo o discurso do
Deputado Léo Moraes, nosso colega que diz que acompanhou
todo o movimento ali no presídio e com certeza um movimento
desses também não tem nenhuma programação de dia, e talvez,
é possível até que o Secretário, eu não sei se estava no Estado,
eu não sei o porquê da ausência do Secretário Reis e também
do Diretor, do Secretário de Justiça, do Marcos Rocha. Mas eu
sei da integridade do Secretário Reis, da dedicação que tem
sempre, frente a esta pasta, e também do Marcos Rocha. E
realmente eu fiquei triste ao ver o discurso do Deputado Léo,
que diz que acompanhou toda a situação, com certeza um
imprevisto, mas eu não acredito que nem o Secretário Reis e
também o Secretário Marcos Rocha foram omissos com o cargo
que eles exercem, porque realmente trata-se de pessoas que
tem um trabalho relevante prestado ao Estado.

Mas eu gostaria também de falar Mensagem 179 que
aportou nesta Casa no dia 29 de setembro. Portanto, hoje já é
21, nós estamos com 22 dias, Deputado Lazinho, que temos
aqui o Projeto de oito milhões e quatrocentos mil, que é para
Secretária de Segurança Pública do Estado e esse recurso,
com certeza, é muito importante nessa situação toda que foi
colocada aqui ontem. E o Deputado Léo Moraes pediu vista a
esse Projeto ontem, que é uma suplementação orçamentária,
por excesso de arrecadação, que é convênio do Governo Federal
e está sob pena de nós perdermos esse recurso por inspirar o
prazo.

Então, eu acho que nós precisamos realmente revisar o
nosso orçamento, uma revisão nesse Regimento, para que a
gente possa dar celeridade aos projetos, não atropelar, mas
que ele possa... este Projeto, está com 22 dias tramitando na
Casa. Então, já houve tempo suficiente para tramitar nas
Comissões e votar.

Então, o Poder Executivo aportou esse Projeto a esta
Casa e hoje a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria
de Justiça é que está sendo prejudicada com o atraso. E na
próxima semana não haverá Sessão, com certeza por mais
alguns dias esse Projeto, e eu não sei até se nós não vamos
perder e se não vai ser prejudicado realmente esse recurso
para vir ao Estado implementar o orçamento da Secretaria de
Segurança Pública.

Então, Presidente, gostaria, se fosse possível, de até
entrar em contato com o Deputado Léo Moraes, se conseguisse

falar com o Deputado Léo Moraes, explicando essa situação
do prazo que nos temos. Seria muito importante Deputado
Jesuíno, porque na verdade é um recurso de convênio, não se
trata nem de anulação de empenho de outra Secretaria, é um
excesso de arrecadação por convênio do Governo Federal.

Eu gostaria de deixar registrado neste momento essa
minha preocupação, que às vezes a demora de aprovação
desse Projeto, o Deputado Léo Moraes com certeza por motivo
muito justo, problema de saúde do pai dele, ele não está aqui
na Casa hoje, mas que se pudesse entrar em contato com o
Deputado Léo Moraes, de repente ele podia contribuir, ser
sensível a essa situação e liberar esse Projeto para que pudesse
ser votado.

Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem?

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

O SR. JESUÍNO BOABAID - Quanto à questão que o senhor
colocou, comunga com a ideia realmente, mas para dar ampla
publicidade, como foi falado que as galerias não ficam, não
tem aquela ampla publicidade. Eu já fiz o pedido para o senhor,
coloca a TV Assembleia. Só assim as pessoas, muitas pessoas
irão ter acesso, certamente ficarão atentos a esta Casa
Legislativa, como já é TV Senado, TV Câmara. Então, tem
isso, temos que começar a dar essa ampla publicidade. Por
isso que eu sempre pedi, ‘coloca a TV’, para que essas
discussões, como esta aqui, todos possam ficar vigilantes,
entendeu?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Concordo,
Deputado.  Nós vamos colocar. Inclusive eu quero preparar
para a nova Assembleia inaugurar com a TV Assembleia, isso
vai estimular mais o Deputado ficar no plenário. Mas o Deputado
tem que saber da obrigação dele.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Desconta, não justificou, desconta.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) –
Infelizmente, vai ter que fazer isso. Porque uma semana é um
problema de família, outra semana não vem porque está
resolvendo problema na base, na outra semana vem, mas
tem que correr nas Secretarias, tem que vir rápido porque...
Tem que votar rápido porque tem que correr atrás dos Projetos
nas Secretarias e não pode estar no plenário. Aí ficamos nós
aqui, lutando o dia todo com o quorum baixo.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, eu gostaria também...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - O Deputado que quiser fazer
campanha para Prefeito, ele pede afastamento, bota o suplente
aqui e vai fazer campanha para Prefeito.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – É verdade.
O SR. DR. NEIDSON – Poderia ser programado também,
Senhor Presidente, para ser que coloque um painel eletrônico
nas Comissões também, porque nos vemos prejudicados nas
Comissões também, por falta de alguns.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não, e aí eu
fico com dificuldade de votar os projetos aqui, rapaz.

O SR. DR. NEIDSON - Mas as Comissões também.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Eu queria
pedir agora ao Dr. Manvailer, que levante e me dê um resumo,
um quadro das presenças nas Comissões. Se não está no
Plenário e nas Comissões onde é que está? Não é isso? Muito
menos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Maurão, com certeza
tem algumas Comissões que estão funcionando muito bem,
mas tem outras... agora mesmo, às 14 horas e 30 minutos nós
temos uma reunião da Comissão Defesa do Consumidor. Mas
eu concordo com o Deputado.
Agora, foi questionada a questão da frequência, é quase
sempre os mesmos que ficam, que estão presentes. Então, eu
acho que deve ter uma maneira de... se tiver uma justificativa
bem fundamentada, que o cara falou: “Ah, eu vou ali na
Secretaria”. Ele vai embora e deixa aí... tem gente que acha
que está fazendo um favor de votar uma ou duas vezes por
semana.

Na realidade nós temos que trabalhar e estar à
disposição quando precisar e também nós não podemos
amarrar as coisas, pedir justificativa assim, saber o que está
votando, mas quando estiver apto para votar nós temos que
estar à disposição, porque é a obrigação nossa.

Obrigado.

O SR. ALEX REDANO – Questão de Ordem, senhor Presidente?

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

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, quero agradecer
a presença do Prefeito de Cujubim Fábio Patrício.

E eu volto a opinar na questão, senhor Presidente, e só
vejo uma única solução. É mexer no bolso. Depois que o
Congresso fez a situação de descontar a falta do Parlamentar,
diminuiu muito a ausência. E as justificativas? nós vimos muitas
justificativas dos colegas que estão ausentes porque estão em
Audiência com os Secretários, em Audiência nas
Superintendências. Eu penso que essas Audiências, nós temos
que ficar aqui na quinta e na sexta e marcar essas Audiências
fora do nosso compromisso das Comissões e com os nossos
compromissos com as Sessões.

Obrigado, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Concordo.
A hora da Sessão tem que estar na Sessão, tem a segunda,
tem a sexta para ir marcar Audiência. E, nós estamos agora ali
com um pessoal do MP, Doutor Aírton, do Tribunal de Contas.
Estão todos ali no Gabinete e eu, desde o começo, eu estou
aqui na Sessão. Eu poderia estar lá atendendo eles e deixar a
Sessão aqui. Se todo mundo fizer isso, ninguém vem para o
Plenário. Então, na verdade, nós temos que cumprir o
Regimento desta Casa.

Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – ATO Nº021/
2015-P/ALE. Cancela a realização das Sessões Ordinárias dos
dias 27 e 28 de outubro de 2015 e das reuniões de Comissões.

O Presidente da Assembleia Legislativas do Estado de
Rondônia no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

Art. 1º. Cancelar a realização das Sessões Ordinárias
do dia 27 e 28 de outubro de 2015, bem como das reuniões de
Comissões alusivas a mesma semana dos dias referidos, em
razão da viagem, via terrestre, dos senhores Deputados à cidade
de Manaus para reconhecimento das necessidades da
reconstrução da BR 319.

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

Gabinete da Presidência, 21 de outubro de 2015. Deputado
Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia.

Lido o Ato, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado.
É só para conhecimento da Casa, o servidor desta Casa, que
seja publicado este Ato da nossa ida a visita da BR 319. E se
for três, quatro Deputados, aí que não vai ter Sessão mesmo.
Porque está faltando um, dois, não está dando. E aí, se for
três, quatro, cinco, já na caravana vão dez, então é melhor
suspender.

O SR. EDSON MARTINS – Questão de Ordem, Presidente?

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

O SR. EDSON MARTINS – Só para registrar a presença do
Vereador Toninho Correia, de São Miguel do Guaporé, meu
amigo. Muito obrigado Vereador Toninho, também as pessoas
que te acompanham.

Muito obrigado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem, senhor Presidente?

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

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero apresentar também o Presidente
do PMDB de Pimenta Bueno, Flavinho, juntamente com ele está
também o nosso jornalista. E em nome dele quero
cumprimentar a todos que se acham presentes.

Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada
a Ordem do Dia.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, comunico a
realização de Audiência Pública de autoria do Deputado Laerte
Gomes, no dia 22 de outubro, às 09 horas para debate
municipalista e Audiência Pública do Senado Federal, no dia
22 de outubro, às 14 horas, com a finalidade de debater sobre
a terceirização prevista no Projeto de Lei Complementar 30/
2015. Convoco também Sessão Ordinária para o dia 03 de
novembro, no horário regimental, às 15 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 14 horas e 19 minutos)
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ATO N° 025/2015-P/ALE

Prorroga prazo de Comissão Temporária Especial que menciona.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o
inciso XIII do § 1º do Art. 14 c/c o artigo 32, todos do Regimento
Interno, e em conformidade com o Requerimento nº 334/15,
aprovado na Sessão Plenária do dia 10/11/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo da
Comissão Temporária Especial destinada a conhecer,
acompanhar e promover estudos que viabilizem a criação de
políticas públicas às comunidades indígenas residentes na área
geográfica do Estado de Rondônia, e atribuir atenção especial
aos povos indígenas Cinta Larga.

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

Gabinete da Presidência, 11 de novembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

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

ATO Nº 423/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual JURACY BARBOSA MOREIRA, matricula
nº 200160367, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/
Bolivia, com objetivo de participar do evento que será realizado
pela Universidade Autônoma Del Beni-Bolivia, conforme Processo
nº15352/2015-23.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 424/2015-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:

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

ATO Nº 023/2015-P/ALE

Cancela a realização das sessões ordinárias dos
dias 17 e 18 de novembro de 2015 e das  reuniões
de Comissões.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Cancelar a realização das sessões ordinárias dos dias
17 e 18 de novembro de 2015, bem como das reuniões de
Comissões Permanentes alusivas a mesma semana dos dias
acima referidos, em razão da viagem dos senhores Deputados
à cidade de Trinidad – Província de Beni/Bolívia, para participar
do Encontro de Parlamentares da Integração Binacional entre
Rondônia-Brasil e Beni-Bolívia, que realizar-se-á no período de
15 a 19 de novembro.

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

Gabinete da Presidência, 10 de novembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

ATO Nº 024/2015-P/ALE

Indica nomes de Deputados Estaduais para
representarem o Poder Legislativo em visitas às
BR’s 429 e 425.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Indicar os nomes dos Senhores Deputados: LAERTE
GOMES; LEBRÃO; EDSON MARTINS; e DR. NEIDSON para
acompanharem a Comissão da Câmara Federal, nos dias 12 e
13 de novembro, representando o Poder Legislativo Estadual,
nas visitas técnicas às BR’s 429 e 425, em apoio as obras de
recuperação e revitalização das referidas BR’s, conforme
Requerimento nº 114/2015, de autoria da Deputada Federal
Marinha Raupp, aprovado na Câmara Federal no dia 7 de
outubro do corrente ano.

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

Gabinete da Presidência, 10 de novembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO
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Conceder 04 (quatro) diárias no período de 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para realizar serviços de
assessoramento ao Deputado Estadual Só na Bença, que estará
participando do evento realizado pela Universidade Autônoma
Del Beni-Bolivia, na cidade de Trinidad-Beni/Bolivia, conforme
Processo nº15352/2015-23.

Matricula: 200160412
Nome: Nilton Santana Silva
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Dep.Só na Bença

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 425/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual JOSÉ EURÍPIDES CLEMENTE
matricula nº 200146656, para deslocar - se a cidade de
Trinidad-Beni/Bolivia, com objetivo de participar da FEXPO-
BENI 2015, conforme Processo nº15336/2015-14.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 426/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para prestar serviços de
assessoramento ao Deputado Estadual Lebrão, que estará
participando da FEXPO-BENI 2015, na cidade de Trinidad-Beni/
Bolivia, conforme Processo nº15336/2015-14.

Matricula: 200160847
Nome: Gilmario Moura Ferreira
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Dep. Lebrão

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 427/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual NEIDSON DE BARROS SOARES
matricula nº 200160355, para deslocar - se ao município de
Guajará-Mirim/RO e cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, com
objetivo de participar da invitación a FEXPO-BENI 2015,
conforme Processo nº15331/2015-11.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 428/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se ao município de
Guajará-Mirim/RO e cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, com
objetivo de prestar assessoramento técnico ao Deputado
Estadual Dr. NEIDSON, que estará participando da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15331/2015-11.

Matricula: 100007668
Nome: David Santos Casseb
Cargo: Técnico Legislativo
Lotação: Dep. Dr. Neidson

 Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 429/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual LEONARDO BARRETO DE MORAES
matricula nº 200160362, para deslocar - se a cidade de
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Conceder 04 (quatro) diárias no período de 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar serviços de segurança
pessoal do Deputado Estadual Jean Oliveira, que estará
participando da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo nº15338/
2015-15.

Matricula: 200162029
Nome: Mauro Sergio Santos Silva
Cargo: Asses.Militar
Lotação: Sec. de Segurança Institucional

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 433/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual LUIZ ALBERTO GOEBEL, matricula nº
200121913, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia,
com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15330/2015-10.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 434/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar assessoramento técnico
ao Deputado Estadual Luizinho Goebel, que estará participando
da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo nº15330/2015-10.

Matricula: 200161053
Nome: Johnny Fernandes de Ávila
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gabinete da Gabinete

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15337/2015-14.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 430/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, para prestar serviços de assessoramento técnico
e parlamentar ao Deputado Estadual Léo Moraes, que estará
participando da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo nº15337/
2015-14.

Matricula: 200160986
Nome: Sailon Silva Santos
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Comis. Def. dos Direitos Ind. e Coletivo

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 431/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA,
matricula nº 200152616, para deslocar - se a cidade de
Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15338/2015-15.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 432/2015-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:
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ATO Nº 435/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual EDSON MARTINS DE PAULA,
matricula nº 200146648, para deslocar - se a cidade de
Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-
BENI 2015, conforme Processo nº15334/2015-12.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 436/2015-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 15 a 18/11/2015 a
servidora relacionada para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar assessoramento
parlamentar e técnico ao Deputado Estadual Edson Martins,
que estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15334/2015-12.

Matricula:  100003822
Nome: Rosemeire da Silva Araújo Santos
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Dep.Edson Martins

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 437/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA
COSTA, matricula nº 200160360, para deslocar - se a cidade
de Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-
BENI 2015, conforme Processo nº15341/2015-16.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 438/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar serviços de
assessoramento parlamentar ao Deputado Estadual Ezequiel
Junior, que estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15341/2015-16.

Matricula: 200162414
Nome: Thiago dos Santos Oliveira
Cargo: Secret. Executivo
Lotação: Dep. Ezequiel Junior

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 439/2015-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 15 a 18/11/2015 a
Deputada Estadual ROSÂNGELA HENRIQUE PEREIRA
DONADON, matricula nº 200160361, para deslocar - se aos
municípios de Vilhena, Costa Marques - RO e a cidade de
Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15333/2015-12.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 440/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se aos municípios de
Vilhena, Costa Marques - RO e a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia,
com objetivo de realizar assessoramento parlamentar a
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Deputada Estadual Rosângela Donadon, que estará participando
da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo nº15333/2015-12.

Matricula: 200161953
Nome: Fagner Kaibers Paloschi
Cargo: Assist. Técnico
Lotação: Dep. Rosângela Donadon

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 441/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual JOSÉ HERMÍNIO COELHO, matricula
nº 200152621, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/
Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015,
conforme Processo nº15339/2015-15.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 442/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar serviços de
assessoramento parlamentar ao Deputado Estadual Hermínio
Coelho, que estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15339/2015-15.

Matricula: 200162288
Nome: Iuri Caixeta de Sá
Cargo: Assist. Parlamentar
Lotação:  Dep. Hermínio Coelho

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 443/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de realizar serviços de segurança
pessoal ao Deputado Estadual Hermínio Coelho, que estará
participando da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo
nº15339/2015-15.

Matricula: 200162035
Nome: Heberton Dias
Cargo: Asses. Militar
Lotação: Sec. de Segurança Institucional

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 444/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual ALEX MENDONÇA ALVES, matricula
nº 200160365, para deslocar - se ao município de Costa
Marques/RO e a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo
de participar da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo
nº15347/2015-20.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 445/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se ao município de
Costa Marques/RO e a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, com o
objetivo de prestar serviços de assessoramento ao Deputado
Estadual Alex Redano, que estará participando da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15347/2015-20.
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Matricula: 200160744
Nome: Rogério Gago da Silva
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Gab. Dep. Alex Redano

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 446/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual AELCIO JOSÉ COSTA, matricula nº
200160358, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia,
com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15356/2015-25.

Porto Velho - RO, 10 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 447/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual JESUÍNO SILVA BOABAID, matricula
nº 200160356, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/
Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015,
conforme Processo nº15351/2015-22.

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 448/2015-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 15 a 18/11/2015 a
servidora relacionada que irá prestar serviços de assessoria
parlamentar ao Deputado Estadual Jesuíno Boabaid, que estará

participando da FEXPO-BENI 2015, na cidade de Trinidad-Beni/
Bolívia, conforme Processo nº15351/2015-22.

Matricula: 200160392
Nome: Eliane Coutinho dos Santos
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Gab. Dep. Jesuíno Boabaid

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 449/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para prestar serviços de segurança
pessoal ao Deputado Estadual Jesuíno Boabaid, durante a sua
viagem a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, onde irá participar
da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo nº15351/2015-22.

Matricula: 200161958
Nome: Bernardo da Silva L. Junior
Cargo: Asses. Militar
Lotação: Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 450/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual LAERTE GOMES, matricula nº
200160364, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia,
com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15343/2015-18.

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 451/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com o objetivo de realizar serviços de
assessoramento ao Deputado Estadual Laerte Gomes, que
estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo
nº15343/2015-18.

Matricula: 200160772
Nome: Lourival de Paula Vieira
Cargo:  Secret. Executivo
Lotação: Gab. Dep Laerte Gomes

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 452/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Deputado Estadual CLEITON ROQUE, matricula nº
200160359, para deslocar - se a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia,
com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15354/2015-24.

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 453/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com o objetivo de realizar serviços de
assessoramento técnico ao Deputado Estadual Cleiton Roque,
que estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15354/2015-24.

Matricula: 200160684
Nome: Alexandre Aparecido de Oliveira
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Gab. Dep. Cleiton Roque

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 454/2015-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 15 a 18/11/2015
ao Presidente desta Casa de Leis, Deputado MAURO DE
CARVALHO, matricula nº 200090481, para deslocar - se ao
município de Costa Marques/RO e a cidade de Trinidad-Beni/
Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI 2015,
conforme Processo nº15349/2015-21.

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 455/2015-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 15 a 18/11/2015 a
servidora relacionada para deslocar - se ao município de Costa
Marques/RO e a cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo
de realizar serviços de assessoramento ao Senhor Presidente
desta Casa de Leis, Deputado Maurão de Carvalho, que estará
participando da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo
nº15349/2015-21.

Matricula: 200160379
Nome: Irma Fogaça Barbosa
Cargo: Chefe de Gabinete
Lotação: Gab. da Presidência

 Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 456/2015-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,
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RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado, para realizar serviços de motorista,
conduzindo o Senhor Presidente desta Casa de Leis, Deputado
Maurão de Carvalhoao ao município de Costa Marques/RO e a
cidade de Trinidad-Beni/Bolívia, para participar da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15349/2015-21.

Matricula: 200161011
Nome: Olivio Gilberto Persch
Cargo: Assessor Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 457/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado, para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com o objetivo de realizar a cobertura Jornalística
ao Senhor Presidente desta Casa de Leis, Deputado Maurão de
Carvalho , que estará participando da FEXPO-BENI 2015,
conforme Processo nº15349/2015-21.

Matricula: 200161748
Nome: Eranildo Costa Luna
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 458/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado, para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com o objetivo de realizar a cobertura Fotografica
ao Senhor Presidente desta Casa de Leis, Deputado Maurão de
Carvalho, que estará participando da FEXPO-BENI 2015,
conforme Processo nº15349/2015-21.

Matricula: 200161010
Nome: Marisvaldo José da Silva
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 459/2015-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:

Retificar o ATO Nº412/2015-SRH/D/P/ALE de 04/11/2015, que
concedeu diárias ao servidor CARLOS ALBERTO MARTINS
MANVAILER, publicado no DO-e-ALE/RO nº185 de 06.11.2015,
Pg.3998, promovendo a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:
Conceder 10 (dez) diárias .....

LEIA-SE:
Conceder 07 (sete) diárias .....

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 460/2015-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 15 a 18/11/2015 a
servidora relacionada para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar assessoramento
parlamentar e técnico a Deputada Estadual Glaucione Maria,
que estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme
Processo nº15510/2015-13.

Matricula: 200162210
Nome: Alessandra Sousa da Costa
Cargo: Asses. Parlamentar
Lotação Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 461/2015-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 15 a 18/11/2015 a
Deputada Estadual GLAUCIONE MARIA RODRIGUES,
matricula nº 200152618, para deslocar - se a cidade de
Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo de participar da FEXPO-BENI
2015, conforme Processo nº15510/2015-13.

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 462/2015-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 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se a cidade de Trinidad-
Beni/Bolívia, com objetivo de prestar serviços realizando a
segurança pessoal da Deputada Estadual Glaucione Maria, que
estará participando da FEXPO-BENI 2015, conforme Processo
nº15510/2015-13.

Matricula: 200161885
Nome: Alysson Cristiano de Souza
Cargo: Asses. Militar
Lotação: Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 463/2015-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 03 (três) diárias no período de 25 a 27/11/2015 a
servidora relacionada para deslocar - se a Rio Branco - AC,
com objetivo de acompanhar e participar da coordenação, da
IV Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados da Associação

do Parlamento Amazônico, como representante deste Poder
Legislativo, conforme Processo nº. 15362/2015-29.

Matricula: 100008500
Nome: Jane Ester Siqueira Lemos
Cargo: Diretor de Dept.
Lotação: Dept. Cerimonial

Porto Velho - RO, 12 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 464/2015-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:
Retificar o ATO Nº420/2015-SRH/D/P/ALE de 06/11/2015, que
concedeu diárias ao servidor JOÃO CAVALCANTE GUANACOMA,
publicado no DO-e-ALE/RO nº186 de 09.11.2015, Pg.4061,
promovendo a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:
Conceder 10 (dez) diárias .....

LEIA-SE:
Conceder 07 (sete) diárias .....

Porto Velho - RO, 12 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 465/2015-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 02 (duas) diárias no período de 12 a 13/11/2015 ao
Deputado Estadual AIRTON PEDRO GURGACZ, matricula
nº 200160363, para deslocar - se a BR-429 e Br-425, com
objetivo de debater com os Deputados Federais e Senado
Federal os projetos de infraestrutura aprovados pelo Governo
Federal, conforme Processo nº 15541/2015-31.

Porto Velho - RO, 12 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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