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   ANO IV

TAQUIGRAFIA

ATA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA
Em 4 novembro de 2015

Presidência dos Srs.
Edson Martins - 1º Vice-Presidente

Ezequiel Júnior - Deputado
Lebrão - 1º Secretário

Secretaria pelo Sr.
Lebrão - 1º Secretário

(Às 9 horas e 09 minutos é aberta a Sessão.)

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,

declaro aberta a 58ª 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 Ordinária Anterior.

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 405/2015 – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal, encaminhando convite para
Seminário a ser realizado no dia 6 de novembro de 2015, às 9
horas, no Plenário da ALE/RO.

02 – Ofício nº 324/2015 – Câmara Municipal de Porto Velho,
encaminhando Indicação nº 028/CMPV-2013, de autoria do
Vereador José Wildes.

03 – Ofício nº 2002/2015 – CAIXA, notificando sobre crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por objeto a
“Urbanização da Orla do Rio Machado – Projeto Beira Rio – no
Município de Cacoal/RO”.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Lido o Expediente, Senhor
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Lido o Expediente
recebido, passamos às Breves Comunicações. Com a palavra
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o ilustre Deputado Adelino Follador, por cinco minutos, sem
apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, venho a esta tribuna hoje, pessoal aqui presente,
imprensa, eu venho a esta tribuna hoje para convidar todos os
Deputados, o pessoal aqui presente para Audiência Pública hoje,
às 2:30 horas da tarde, aqui, Audiência não, Comissão de Defesa
do Consumidor, da qual eu sou Presidente, onde nós fizemos
Audiência Pública e levantamos vários problemas como as
motos cinquentinhas, chamadas cinquentinhas até 50
cilindradas. Já conseguimos vários avanços desde o primeiro
momento que mudou a legislação, tirou das Prefeituras e
passou para o Detran, o Detran começou tomando algumas
providências que achamos injustas e estivemos conversando
com o Dr. Albuquerque, conseguimos várias conquistas já,
conseguimos adiar por três meses o prazo, conseguimos que
o Detran reconhecesse o prazo de um ano das pessoas que já
tinham feito o seu emplacamento pela Prefeitura de Porto Velho,
porque o interior, as Prefeituras se negaram a legislar em cima
dessas motos e no caso de Ariquemes tinha uma liminar da
Justiça proibindo a Polícia Militar fiscalizar essas motos, tendo
em vista que a Prefeitura se omitiu em legislar, que era
obrigação dela. E aí foram presas várias motos, foram umas
30 em Ariquemes, presas algumas em Alto Paraíso, mas
conseguimos então junto ao Detran, com bom senso do Dr.
Albuquerque, ele liberou, é justo que teria que ser liberado,
que nós estamos lá para defender o direito do consumidor e
ele comprou essa moto cumprindo todas as regras, que não
era exigida a CNH, também não tinha o registro, mas a legislação
permitia isso. E de repente as pessoas foram no meio da rua
constrangidas, onde a polícia tomou as motos, levou para o
Detran com o maior desrespeito, e nós exigimos então,
conversamos com o Detran, eu quero também parabenizar o
Dr. Albuquerque, que junto com a assessoria jurídica do Detran
mandaram liberar sem ônus todas as motos, as cinquentinhas
que estavam presas. Então, já tivemos muitos avanços, mas
nós ainda temos muitas dúvidas, a legislação, o Conatran, eles
fazem as Leis lá no ar condicionado lá em Brasília e não
procuram saber a realidade, não procuram discutir os
problemas antes. E agora já parece que lá em Brasília também
estão estudando a redução do imposto, que o imposto seria o
mesmo imposto, Deputado Edson, de outra moto, também não
é justo porque é uma moto muito mais barata, é uma moto
onde as pessoas mais carentes, pessoas da maioria dos
municípios têm um problema de locomoção na área urbana,
principalmente falta de transporte decente nos municípios,
Ariquemes mesmo não tem transporte coletivo na cidade, só
tem o moto táxi, e essas motos é uma maneira que as pessoas
têm para ir trabalhar, para se deslocar, para ir no médico, para
ir trabalhar, as empregadas domésticas, são pessoas carentes
e eu tive uma manifestação de pessoas lá que fazem parte
desse grupo, são proprietários lá em Ariquemes, até vieram
agradecer pela conquista que nós tivemos e eu vi que são
todos pessoas simples, pessoas carentes, onde nós temos que
olhar porque é uma faixa de pessoas humildes que precisam
para trabalhar, uma senhora lá em Alto Paraíso, prenderam a
moto dela, ela tem dois filhos adotivos, ela tem dois netos que
ela cria e tem dois filhos adotivos e era o único meio de

locomoção para ela vender os seus produtos, que ela produz
lá na sua chácara, na chácara que ela mora. E ela ficou sem
nada, a polícia tomou e nós fomos lá, graças a Deus
conseguimos liberar para que ela que fosse continuar tratando
daqueles filhos, tratando daqueles netos sem problemas.

Então, eu acho que nós tivemos várias conquistas e hoje
duas e meia da tarde o Diretor Geral do DETRAN, as dúvidas
que foram levantadas na Audiência Pública ele ficou com prazo
para poder trazer, o Conselho Estadual de Trânsito também, o
Dr. Silvio também já confirmou a presença que participe
também dessa reunião, várias pessoas envolvidas na venda
dessas motos, também as concessionárias vão estar presentes
e nós precisamos ter e vamos requerer mais uma vez que
prolongue o prazo para que o Conatran em Brasília consiga
resolver. Agora já foi publicado em nível nacional que a CNH
não vai ser exigida até que o Denatran, até que o CONTRAN
em nível nacional regulamente a lei, a exigência que além da
CNH, nós temos a CC, que é uma autorização que era dada
para dirigir essas motos. Como não tem uma legislação já
definida, está proibida no momento baseada numa publicação
que houve na semana retrasada para fiscalizar, exigir a CNH
desses condutores. Então, nós temos várias conquistas e hoje
esperamos que Dr. Albuquerque traga as dúvidas que nós
levantamos na Audiência Pública, e que a gente consiga fazer
sim um meio de todo mundo estar regularizado. Mas dentro
das condições justas para que não seja explorado. Hoje
precisaria de setecentos e trinta sete reais para legalizar uma
moto, fora a CHN que daí se fosse tirar gastaria mais dois mil
reais. A moto vale mil e quinhentos reais, dois mil reais, então
é injusto.

Então, nós queremos que seja proporcional, que seja
cobrado o imposto, o seguro, a taxa e também já o Dr.
Albuquerque me confirmou que o registro que ficaria oitocentos
reais, esse já nesse primeiro momento o Detran já vai isentar
para poder tentar regularizar o máximo dessas motos. Então,
quero dizer que para nós, como Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor junto com os meus Pares, junto com os
24 Deputados aqui, o nosso papel é defender o consumidor e
também nós já estamos adiantados, esperamos que agora o
Presidente dê o sinal verde para que a gente monte a estrutura
do PROCON. O PROCON via Assembleia Legislativa, que é uma
ação muito importante, é uma maneira da população se
defender dessa exploração que tem em cima da população.
Hoje de manhã, eu assistindo o Jornal Nacional, vi a previsão
que vai ter mais 19% de aumento no gás, mais 15% na energia,
mais 17% no combustível este ano ainda, já está sendo
anunciado.

Eu não vejo, Deputado Aélcio da TV, eu não sei onde vai
parar isso. Eu quero dizer que isso é um abuso, e eu vejo
também que a população antigamente saia para as ruas,
parece que o povo agora está anestesiado, está assustado
com o que está acontecendo nesse país e cada vez nós estamos
com a energia, combustível, gás são coisas básicas, a energia
além de nós termos uma energia de péssima qualidade aqui
no Estado de Rondônia, e foi aumentada no começo do ano
até agora oficialmente 47%, com mais 15% que eles estão
anunciando, 17%, nós vamos então para mais de 50, quase
60% de aumento só neste ano. Então, são 60% que está
consumindo, o custo de vida está subindo, então o pessoal de
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baixa renda, o pessoal que tem salário mínimo, pessoal até
que vive de cesta básica, aquele que vive de Bolsa Família,
esse dinheiro está consumindo cada vez mais, tendo menos
valor e essa população está encontrando dificuldade de pagar
o gás, pagar a energia, pagar o aluguel, pagar as necessidades
de primeira necessidade.

Então, eu vejo assim uma preocupação muito grande, e
ontem à noite eu ouvi o Senador Acir falando que ele é contra,
inclusive é relator lá no Senado, e ele falou que é contra o
aumento de imposto. Quero parabenizar aqui o Senador Acir e
espero que ele mantenha essa posição, o Brasil não pode pagar
mais imposto do que está pagando, hoje nós pagamos mais do
dobro do segundo país que mais recolhe imposto no país, diz
que a Bolívia está em segundo lugar, cobra menos da metade
do que nós pagamos hoje já de imposto, e se nós aumentarmos
mais ainda quem paga o pato é o consumidor. Agora, muitas
vezes o pessoal fala que a CPMF não vai atingir os ricos, vai
atingir quem tem dinheiro, mentira, quem paga o pato é a
pessoa lá na fonte, o grande empresário que tem uma rede de
supermercado, ele vai cobrar de quem? Vai cobrar do
consumidor, qualquer empresário, seja em qualquer área, ele
acaba cobrando do consumidor, da pessoa lá na ponta que
precisa do produto, material de construção, qualquer coisa,
todo mundo acaba de cobrar mais imposto debitando em cima
das pessoas mais simples, das pessoas que não estão
conseguindo mais sobreviver.

Então, quero deixar aqui a minha indignação por essa
situação também, esperamos que a nossa bancada federal bata
o pé, não deixe aumentar impostos, não, o Estado está muito
pesado, a população não aguenta mais manter o Estado nesse
peso, cada vez mais aumentando os gastos e automaticamente
cobrando mais impostos da sociedade, isso não é justo.
Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador, realmente nós temos uma carga tributária
muito alta no nosso país, mas pior do que a carga tributária
ultimamente, realmente tem sido os aumentos da energia.
Deputado Cleiton Roque, eu tenho observado, as pessoas esses
dias têm me procurado muito com talão de aumento e mais
aumento de energia e as pessoas parecem que vão ter que
trabalhar agora só para pagar energia, então realmente está
complicada a situação desses aumentos, aí seguido da tarifa
de energia, e eu acho que temos realmente que tomar
providências, fazer alguma coisa.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR - Questão de Ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Quero aqui cumprimentar toda nossa
distinta plateia presente hoje aqui, e boa parte dessas pessoas
que estão na nossa galeria aqui estão aqui para acompanhar a
votação do Veto ao Projeto de Lei nº 150 que institui a liberdade
religiosa da huasca aqui no Estado de Rondônia, eu quero aqui
registrar, agradecer a presença de algumas autoridades do
Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, está presente
aqui acompanhando os trabalhos o Sr. Altenísio Albuquerque

que é Mestre Central da Primeira Região UDV; Sra. Jandira
Gabriel que é filha do recriador da UDV Mestre Gabriel, ela é
também a Presidente da Associação José Gabriel da Costa.
Cumprimentamos em nome desta Casa também todos os
mestres representantes, mestres conselheiros, discípulos;
cumprimentamos também com muita alegria a Sra. Raimunda
Ferreira, que é esposa, companheira do Mestre Gabriel recriador
da União do Vegetal e está presente aqui hoje para acompanhar
este momento tão especial para esta sagrada ordem. Também
presente aqui o Sr. Raimundo Carneiro Braga que é Mestre do
Conselho da Recordação dos Ensinos do Mestre Gabriel,
também do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, enfim,
todos os discípulos, todos os membros da UDV e demais
instituições religiosas que utilizam a huasca.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ezequiel. Agradecer a presença de todos, sintam-se todos
recepcionados por esta Casa, em nome do Deputado Ezequiel
Júnior.

Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Aírton Gurgacz, por cinco minutos, sem aparte.

O SR. AIRTON GURGACZ – Bom dia, Sr. Presidente Edson
Martins; bom dia, Deputados colegas nossos, bom dia
imprensa, bom dia à nossa plateia que se encontra aqui hoje
participando da nossa Sessão. Quero registrar aqui com muita
tristeza também, falamos ontem do falecimento do Dr. Paulo
Moraes, mas hoje eu quero falar do falecimento do Dr.
Alexandre Muller, companheiro nosso, Secretário de Estado
enquanto estive vice-Governador, foi considerado aí um
Secretário da Saúde um dos mais humanos do nosso Estado,
como ele tratava a saúde do nosso cidadão que mais precisa,
cidadão que tinha mais dificuldade em acesso às clínicas
particulares, ou outros acessos aí em que se fazem necessários.
Então, é lamentável o que ocorreu, passou lá um problema
dentro da família, que quase todos nós temos problemas, mas
assim foi de uma tristeza muito grande. Porque aprendemos
a admirar esse companheiro, esse colega que trabalhou
conosco 08 meses no Governo do Estado como Secretário. E
até na época eu estava Diretor do Detran, me solicitou 02
carros pequenos para ele poder fazer o atendimento do cuidado
das pessoas da Saúde Familiar, para poder levar os médicos,
levar as enfermeiras, nos tratamentos que poderiam ser feitos
em casa e deixando de levar aos hospitais. Então tivemos aí
uma convivência muito saudável, muito boa e é com tristeza
que a gente lamenta a morte dele, porque foi um grande
cidadão aqui para o nosso Estado.

Eu também queria aproveitar este momento aqui e fazer
um convite a todos os nossos Deputados, a nossa imprensa,
as pessoas que estão na plateia, sexta-feira o Senado da
República, a Comissão da Agricultura com o apoio da nossa
Assembleia Legislativa convida a todos para participarem de
uma Audiência Pública a realizar-se às 09 horas, no auditório
principal da Assembleia de Porto Velho. Audiência terá como
objetivo discutir a defesa agropecuária em Rondônia, difundir
a importância para a exportação da nossa carne do nosso
Estado e a conquista de novos mercados para o Brasil. O debate
contará com representantes do MAPA, Ministério da Agricultura
e Agropecuária e Abastecimento; da SEAGRI - Secretaria de
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Estado da Agricultura e Pecuária; Regularização Fundiária do
Estado de Rondônia - o IDARON; Agência Defesa Sanitária
Agropastoril de Rondônia; FAPERON - Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Rondônia, e ABIEC - Associação
Brasileira da Indústria de Exportação de Carne, e ABPA -
Associação Brasileira de Proteína Animal.

A Audiência será transmitida ao vivo pela TV Senado e
Rádio Senado e será interativa. Os telespectadores e ouvintes
poderão participar dos debates através do ‘Alô Senado’ pelos
telefones 0800.61.2211 ou pelo twitter ‘Alô Senado’. Então as
pessoas que estiverem no nosso país inteiro, qualquer cidade
deste país, de qualquer dos 27 Estados da Federação, poderão
diretamente aqui na Assembleia Legislativa discutir os seus
problemas de agricultura junto com todo o pessoal do Ministério
da Agricultura, com a nossa Comissão do Senado da República
aqui dentro do nosso Estado, então será por telefone e através
do twitter. E eu quero reforçar aqui a todos os colegas
Deputados, convocar a todas as entidades, o pequeno agricultor,
o médio e o grande agricultor, o grande pecuarista, o pequeno
pecuarista que possam de uma forma ou de outra contribuir
para quem tem problemas, vários aqui no nosso Estado. Então,
essa Audiência Pública será debatida aqui na nossa Casa, aqui
na Casa, na Assembleia Legislativa. Então, o interessante é
que a gente vem aqui pedir a todos que procurem participar
para que a gente consiga melhorar essa questão da nossa
carne.

A gente sabe que a nossa carne é uma carne que hoje
está sendo exportada para vários países, mais recentemente
o Senador Acir esteve na Rússia discutindo a questão da carne
do Brasil, mas também principalmente aqui do nosso Estado.
Então, é muito bom que isso aconteça aqui no Estado, onde a
gente possa ver as dificuldades e tentar resolver aqui com
todos esses técnicos, essas pessoas que aqui estarão. Então,
será um grande evento, de alto nível, inclusive transmitindo ao
vivo para o Brasil. E a gente espera a presença dos nossos
Deputados e da nossa população e que todos estejam
convidados. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aí.

Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Aírton Gurgacz, pelo seu pronunciamento, muito importante.
Encerradas as Breves Comunicações, passemos agora ao
Grande Expediente. Com a palavra o nobre Deputado Jesuíno
Boabaid, por um tempo de 20 minutos, com apartes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Bom dia, Presidente. Quero
cumprimentar a todos os Deputados presentes, a todos que se
encontram na galeria, a todos os serventuários e jornalistas.
Eu vou ser breve. Ontem, foi bem discutida a situação da RO-
319. Eu ouvi atentamente quanto à questão da abertura desta
via, e muitas falas ali, muitos discursos, mas eu venho aqui
trazer, tentar mostrar a verdade do que acontece realmente
quanto à questão daquela BR-319. Na verdade, a BR-319, o
fato é que desde a década de 70 aquela BR já vinha sendo
utilizada. Realmente, a Justiça interpelou dizendo que havia de
ter a necessidade do EIA/RIMA, mas ela também, de uma forma
bem tranquila, já tinha dito na sua própria sentença, na sua
decisão que o direito de ir e vir era óbvio que deveria ser
mantido, mas que os órgãos ambientais deveriam também

apresentar as documentações pertinentes conforme existe na
legislação ambiental e já marcou uma Audiência, a qual eu
quero até informar o Sr. Acir, pedir para o Sr. Senador, o Gurgacz,
que o nosso Senador participe dessa reunião, porque ali é
muito simples, é só fazer ali um projeto onde torna aquela
estrada parque, acabou, acabou. Prova tanto que o próprio
Exército brasileiro vinha nessa excursão fazendo todo o
levantamento, catalogando, tendo as informações pertinentes
das ocupações e já gastou quase um milhão de reais em
levantamento, conforme o Deputado Adelino está falando, mas
aí eu quero esclarecer, e ali eu, o Deputado Hermínio Coelho
fizemos um discurso só para o povo de Rondônia mesmo, que
nem os Deputados dali não se encontravam lá, ninguém, o
Amazonas ali não tinha ninguém.

A verdade que vários Parlamentares daquele Estado,
assim como o Governo é custeado por donos de balsa, isso é
fato, na época de campanha vão, custeiam e eles nesse
momento que é para pedir: “Não, olha a gente precisa dessa
BR-319 que é algo que vai trazer uma abertura, uma série de
benefícios”, essas pessoas que são os grandes empresários
que fazem esse custeio digam: “Não faça nada. Se fizer, na
próxima eleição, sua caixinha está fora viu meu filho”.

Então é assim que funciona, a verdade tem que ser dita,
e fora os outros interesses obscuros que existem.

Eu ouvi o discurso do Deputado Hermínio também falando
sobre a questão do arrego, que na verdade não é arrego, é o
caixa-2 que pode haver, pagamento de propina, ele falou tudo
isso. Muitos não querem ouvir, o povo hoje está cansado, até
eu quero parabenizar, essa galeria hoje está sendo lotada,
mas quem dera eu que o povo de Rondônia tivesse a
participação assídua nesta Casa, porque é aqui que são tratadas
todas as normas, todas as discussões pertinentes às leis que
tratam sobre orçamento, que tratam sobre impostos, que
tratam com cortes, uma série de benefícios ou prejuízos para
a própria sociedade, tem que ter a participação popular, não
basta meramente votar e eleger um representante, tem que
acompanhar, fiscalizar de perto, e eu analisei o projeto ou a
sentença, desculpe, que inclusive foi o que o Deputado Aírton
que me deu essa sentença, eu li ela na íntegra e pude perceber
que não existe realmente nenhuma vedação, o que há é uma
preocupação quanto ao desmatamento. Mas ali foi falado,
aquela área lá é totalmente deserta, não há ninguém,  nem
plantio, é uma coisa que a questão de criação de gado é
complicada ali, aquela área não é boa, não sou especialista,
não mexo com terra, mas eu ontem ouvi os discursos e quem
conhece dessa questão agropecuária sabe que ali não é uma
área apropriada para essa situação.

É isso que eu peço para esta Casa, marcar uma nova
excursão para Rondônia, ali foi uma proposta, uma Senadora
do Amazonas, eu não sei para que essa excursão. Não sei
para que essa excursão para cá para Rondônia. Se fizer
qualquer coisa, reúne lá os dois gatos pingados que tem lá que
são dois Deputados que aí eu quero parabenizar e eu que sei
que é o Francisco e o Platiny, que são dois Deputados, tem
uma Senadora que apareceu lá, ela estava meio assim, depois
foi embora, já me falaram que ela também está meio receosa,
mas o Amazonas que está isolado tem 24 Deputados, 03
Senadores também, oito Deputados Federais, mas não tem
essa participação.
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E aí me perguntaram, mas por quê? Porque está aqui a resposta.
A maioria tem interesse já amarrados com esses proprietários
de balsas, donos, que ali você vai ao Amazonas você ver o
quantitativo de empresas que usam o sistema fluvial. Então é
isso, ontem eu vi, eu nem quis me manifestar, o Presidente
veio, falou, mas de uma forma mais clara, são interesses
particulares que existem com essas pessoas, mas nós somos,
nós temos, nós, Deputados, aqui foram 15, mostramos aqui a
força do Estado de Rondônia, um Senador, o Senador Acir que
está realmente interessado e está buscando, realmente, a
solução dessa abertura, que na verdade não é abertura
nenhuma, é apenas recapeamento daquela via, não tem negócio
de abertura, não, é uma falácia, é uma mentira, é apenas
recapeamento, reconstrução. Aí: “não, abertura”. Abertura de
quê?  Está toda aberta. Está toda aberta. É cada coisa que a
gente consegue e nessa oportunidade eu venho trazer as
informações, espero que cheguem a muitos lares, inclusive no
próprio Amazonas, que eles têm acesso a nossa rede.

Outro ponto que eu vim tratar aqui foi do deslocamento,
o deslocamento ali, parei ali no Km 45, o Posto do Idaron. Na
conversa, fui conversando, ver como é que é a questão dos
trabalhadores, ali também tem Policiais da Reserva
Remunerada, aí me pediram para eu adentrar. Quando adentrei,
eu vi a situação do ar condicionado,  eu já até publiquei as
imagens no site, que é vergonhoso. É vergonhoso você manter
funcionários públicos numa situação laboral dessa forma
totalmente vexatória, uma situação que não tem o mínimo de
condições de trabalhar. E aí eu falei, eu fui indo, adentrando,
quando eu entrei no ambiente, no dormitório, eu olhei assim:
“O que é esse preto aí?”. Eram fezes de morcego, para complicar
mais ainda, podendo trazer mais prejuízo ainda à saúde do
servidor. Aí eu quero dizer para o Diretor do Idaron, Volpi, eu
acho que é o senhor Volpi, que olhe, vá lá ao quilômetro 45, dê
uma analisada nos profissionais que ali se encontram, do Idaron,
nos servidores, que eles estão largados, estão jogados. Se o
senhor não fizer, aí eu vou dar um prazo até razoável, um
prazo razoável, regimental, de 10 dias, eu vou provar, vou pedir
aqui uma aprovação de um Requerimento para ele vir aqui
numa Sessão, na quarta-feira, para ele comprovar por qual
motivo está se mantendo essas pessoas nessas condições. E
ainda tem mais um agravante, lá em Calama também existe o
posto do Idaron, que também só está no papel. Não tem nenhum
fiscal fazendo seu papel de fiscalização, não tem, por falta
também de... Aí eles me falaram, não sei se é por falta de
efetivo ou são condições. Então, o rio Madeira, hoje, está
passando a carne, pode passar com aftosa, pode vir de qualquer
forma, hoje, que ali era um ponto para fiscalização das balsas
e não tem funcionário fiscalizando. Então, é outra denúncia
para o senhor Volpi, para o senhor ir lá fazer uma fiscalização
e cobrar dessas pessoas, no caso os diretores, uma ação rápida.
A questão de Rondônia até, que eu tenho a informação que é
livre da aftosa. É livre de aftosa e tem uma fiscalização até
exemplar. Então, eu peço também sobre essa situação. E aí eu
quero falar para muitos Deputados aqui, que não se encontram,
quanto ao fato, vou falar de forma sucinta, que é esse projeto,
com certeza a partir do dia 09 estará nesta Casa e hoje a
gente vai decidir, nós iremos decidir quanto às promoções dos
Policiais Militares. Está se discutindo, várias pessoas estão
discutindo a promoção dos Policiais e Bombeiros Militares. E aí

cada um que tem interesse vai, procura alguns Deputados
para falar: “Olha, isso aqui pode prejudicar, isso aqui é
benefício”.

Mas eu quero deixar bem claro, as promoções dos
Policiais Militares, eles deveriam ser promovidos ao tempo. E
como é que funciona hoje a Lei, que é a Lei 2.449, de 2011.
Se eu tenho, exemplo, 100 Policiais Militares na iminência de
serem promovidos a Cabo, o Estado fez uma modalidade, criou
uma modalidade de promoção por antiguidade que já tem nas
leis federais, que é o Decreto 667 e 887, cada um, um de 1983
e o outro é de 1969, e aí ele vem, promove o Policial Militar, e
ali fala, só por antiguidade, não fala de processo seletivo interno.
O Estado vem, criou agora o processo seletivo interno. Então,
50% dessas vagas, 50 vagas é por antiguidade e 50 por
processo seletivo interno. E esse processo seletivo interno todos
os soldados irão concorrer a essas vagas, exemplo, para Cabo.
Mas hoje não existe para Cabo, é 100% por antiguidade, é
para o Sargento. Aí eu pergunto, somos 24 Deputados,
imaginem os senhores se tivesse aqui uma ascensão
profissional, dividia, nós teríamos uma ascensão profissional,
12, exemplo, dividiria, 12 seriam por antiguidade e 12 por
concurso público. Só que quando nós adentramos na carreira,
ou seja, na função de Soldado, ou seja, de PM, Policial Militar
Praça, você já tem uma expectativa de ascender até
Subtenente. Assim como, aí eu vou dar o exemplo dos Oficiais
da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Hoje, um Oficial entra
Aspirante, seis meses ele já se torna 2º Tenente; 02 anos, 1º
Tenente; mais 36 meses Capitão; mais 42 meses, Major; mais
24 meses, Tenente-Coronel; mais 24 meses, Coronel. Teve
algum concurso? Teve algum certame? Não. Eu falo ao Coronel
Kisner, é para o senhor, para o senhor mesmo, Coronel. Hoje,
o senhor é Coronel da Polícia, foi promovido, com 30 dias já
saiu Comandante da Polícia Militar. Analise a sua carreira
também. Por qual motivo o senhor está interferindo, está
tentando prejudicar os Policiais Militares que dão o sangue
pela sociedade? Porque quem está na rua é Praça, não é
Oficial, não. Não é Oficial, como eu já disse. Quem está na rua
é Praça, é Sargento, é Soldado, é Cabo. E novamente, aí que
vem um agravante. O Coronel Kisner, nós tivemos uma
Audiência Pública aqui, junto com o Comando dos Bombeiros,
junto com as autoridades pertinentes, nós traçamos uma meta
que a entidade, a ASSFAPOM – Associação dos Praças e
Familiares da Polícia e do Bombeiro Militar do Estado de
Rondônia, iria propor um abaixo-assinado, iria percorrer todo
o Estado de Rondônia, pegando as assinaturas, se eram a
favor ou não dos 100% por antiguidade. Em 15 dias foram
recolhidas 2.586 assinaturas, mais de 52% do efetivo falou
“sim”, em 15 dias, aproximadamente. Se tivesse mais o prazo
razoável, nós teríamos mais de 70% ou mais. E aí o Coronel
Kisner foi para uma Mesa de Negociação com todas as
entidades e foi vencido, não contente, e aí tem uma denúncia
que eu não posso confirmar, não contente, ele chamou um
grupo, um grupinho, diz que é uma comissão, comissão não
tem legitimidade, não tem legitimidade, não é uma entidade,
montou uma comissão num sítio, salvo engano, numa chácara
e falou: “Olha, vocês têm que brigar, que eu vou conseguir
reunião com todo mundo aí para manter esse negócio de 50%”.
E assim o fez, e assim o fez, marcaram uma reunião com o
Chefe da Casa Civil, seu Emerson Castro, que eu tenho respeito
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e ele ouviu essa comissão que é formada por pessoa que tem
processo seletivo interno, são sargentos que estão
encabeçando, e essa comissão disse: “Não, a gente está falando
em nome da Polícia Militar e a gente pede para o senhor que
pode seguir o certame aí do processo seletivo interno”. E o
Emerson entendeu numa reunião que eu tinha falado que
poderia continuar, só que eu estava em Manaus, quando eu
fiquei sabendo dessa situação, liguei para ele, todo mundo
ligou, automaticamente, ele já voltou e suspendeu e haverá
uma reunião dia 09. Mas eu falo o modo operante do seu
Comandante Geral, Kisner, a qual nós, a única entidade que
defendeu o nome dele, porque todas, a maioria não era a
favor, a maioria não era a favor, inclusive vários Deputados
falavam: “Olha, vai ser mais um que só empurrar com a barriga”.
Infelizmente, está mostrando as garrinhas, está mostrando as
suas garras, é oficial, infelizmente é oficial, a gente, não vou
generalizar. Quando, e aí é uma pergunta que eu quero sempre
encontrar a resposta, por qual motivo o pensamento é só em
prejudicar os praças? Por qual motivo? Aí eu pergunto ao senhor
Coronel, qual é o motivo? Já não bastasse para eu chegar a
ser Deputado Estadual eu passei por todo tipo de intempéries,
inclusive hoje ainda me encontro licenciado a bem da disciplina,
que é demitido do serviço público, mas a minha demissão não
foi por roubar, não foi por matar, foi por lutar por direitos dos
policiais militares, a qual, na época, eu exercia a Presidência
da ASSFAPOM, hoje ainda sou Presidente, só que eu me
encontro afastado e a Vice-Presidente, ela está exercendo o
seu papel. Então, é isso, a minha indignação, não irei aceitar
de forma alguma, de forma calada, sem me expressar.

A Sra. Lúcia Tereza – Permita-me um aparte, nobre
Deputado?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pode falar, Deputada Lúcia Tereza.

A Sra. Lúcia Tereza – Ontem mesmo eu falei, a hora que eu
encontrar o Deputado Jesuíno, eu vou perguntar para ele,
porque a gente que mora no interior às vezes fica distante do
noticiário e da evolução de algum trabalho aqui em Porto Velho,
eu ia perguntar para o senhor, mas como não teve tempo, eu
pergunto agora. Deputado Jesuíno, e o Coronel Kisner, como é
que vai, melhorou bastante? Porque o Coronel Prettz era uma
pessoa que se deslocava ao interior, fazia muito contato e a
tropa, me assustou a maneira que o Coronel Prettz foi
exonerado, mas a gente que não tem a caneta e a tendência é
a gente gostar das pessoas pelo trabalho, é diferente de gostar
do individuo. Eu ia perguntar justamente como anda o trabalho
sob a direção, o comando do Coronel Kisner? E fiquei assustada
aqui que Vossa Excelência foi um dos grandes apoiadores, que
aplaudiu a troca, e aí eu falei vai melhorar, porque o Deputado
Jesuíno, de nós vinte e quatro Deputados, é o que mais entende
dos mecanismos, do tratamento de Coronel para Praça. Então,
eu fiquei contente e esperançosa realmente que fosse evoluir,
maximizar o trabalho, fazer alguma coisa em prol justamente
do elo maior da PM que é o povo e o Praça, esse é o elo forte.
Então, eu fiquei agora muito triste vendo Vossa Excelência dizer
que já está tendo algumas decepções, mas isso não quer dizer
que a decepção do senhor seja da tropa ou da segurança do
Estado. Mas eu ia perguntar como vai o Coronel, o Comandante

do senhor Governador, que é o Coronel, eu ia perguntar isso,
mas já tenho a resposta, e fico triste que o senhor tenha tido
algumas decepções. Mas, em tempo ainda, o diálogo é o melhor
remédio, e com certeza o Coronel Kisner é um homem
preparado, é um homem talhado, tem perfil de militar, eu tenho
certeza que ele vai rever algumas situações. Por isso, eu quero
aqui dizer a Vossa Excelência que é assim, e será assim, às
vezes agrada um, e não agrada os outros, mas a intenção
nossa não é agradar, é dar condições para quem trabalha no
dia a dia na rua, se expõe com todas as dificuldades, é
realmente valorizar e também os dar o respaldo de poder ajudar
e Vossa Excelência pode muito ajudar nesse sentido, porque o
senhor é conhecedor não de ver falar, mas de estar dentro da
PM. Então, é uma oportunidade única que esse Comandante
tem é de ouvi-lo, principalmente o senhor nesta Casa, porque
a gente sabe o que é possível melhorar o que pode e o que
não pode. E eu quero lhe dar os parabéns das conquistas,
mesmo que lhe custou, mesmo que lhe custou o seu trabalho
como funcionário, como PM, que eu sei que o senhor foi
exonerado não por lutar ou fazer coisa errada, mas por lutar
por uma classe.

Então, eu me sentiria assim, é melhor você ir preso por
uma causa justa, uma justa causa, do que você ir preso porque
você é bandido. Então, valeu a pena, Deputado, e a tropa,
principalmente os Praças esperam muito de Vossa Excelência
e eu sei que o senhor pode evoluir, dar através do diálogo,
através da orientação. Parabéns pelo seu discurso, infelizmente
eu quero aqui dizer que eu gostaria de ouvir outro discurso de
Vossa Excelência.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu agradeço, Deputada Lúcia,
pela qual eu tenho muito respeito. Mas entre o Prettz e o Kisner,
para mim é o mesmo, hoje o Prettz era pior ainda, pior ainda,
é um Coronel realmente covarde, falso, falso, não tem um
pingo de palavra, não evoluiu, a tropa ficou um ano e meio,
não tinha... Agora, vou falar, questão de operacionalidade do
Coronel Kisner, pelo menos já fez uma troca que foi a área do
1º Batalhão. Trocou o Comando do 1º Batalhão, vocês podem
ver na própria imprensa, reativou a questão das forças táticas,
reativou o policiamento das Rocans, que é o policiamento de
motocicleta, reativou uma série de policiamento, o Caladinho,
reativou o Nacional. Então, quanto à questão de policiamento,
operacionalidade, ele já fez algumas trocas que já estão dando
resultados, ele como comandante. Eu estou falando quanto à
questão da pessoa nesse trato da promoção, que para mim é
uma perseguição besta. Coronel, o senhor não deve está
preocupado com isso, não, o senhor deve estar preocupado
em realmente na segurança, em buscar alternativas em
melhorias para o policiamento, não em promoção que não vai
sair do seu bolso, vai sair dos cofres do Estado e o Estado tem
condições, anualmente está aqui no PPA, na própria LOA a
questão da promoção já está consagrado. Mas insiste, insiste
de uma forma besta, de uma forma besta mesmo ficar
preocupado com a questão de promoção. Eu vou só passar um
pouco quanto à questão da promoção, até para falar, só finalizar
quanto à questão do mandato.

Para o próprio Comando do Coronel Kisner, eu já
encaminhei mais de um milhão de reais das minhas emendas
individuais na busca de melhorias e condições de trabalho,
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prova tanto que eu não tenho nem um problema, eu entendo
sempre, eu busco sempre, aí vem o Comando, o Comando
nem eu tenho um problema com ele, eu penso sempre
Corporação, em buscar sempre melhorias, o ano que vem tem
as emendas, vou mandar mais, sempre buscando melhorias.
Apresentei um Projeto de Emenda Constitucional, inclusive já
tem uma proposta, a PEC 77 está tramitando lá no Senado,
que garante acumulação do cargo na área de saúde e educação
aos militares e aqui em Rondônia também apresentei ontem
um Projeto de Emenda Constitucional que vai garantir no horário
da sua folga, na sua folga os militares do Estado poderão
também exercer o cargo  de professor ou médico, isso aí não
existe uma vedação, vai da saúde da pessoa suportar ou não a
questão da carga e do horário.

Então, eu não vou me delongar, até porque, para não
me estressar hoje, quero dizer que estamos aqui apoiando o
Projeto do Deputado Ezequiel Júnior e com certeza esse Veto
vai ser derrubado hoje, precisa de 16 votos e essa Lei vai entrar
em vigor, que para mim é um Veto que não tem certas coisas
que o Governo encaminha para cá e não tem um pingo de
prejuízo, mas ele insiste em vetar e com argumentos da sua
Procuradoria de que é inconstitucional e na verdade não tem
nada de inconstitucionalidade, matérias inconstitucionais já está
lá no artigo 39, tem lá, trago o que possa trazer prejuízo,
aumento de despesa, renúncia de despesa, igual a um projeto
que foi aprovado ontem aqui, que nós sabemos o motivo e com
certeza vai ser arguido inconstitucionalidade que trata sobre
renúncia de receita. Então, era isso que eu queria falar e muito
obrigado Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jesuíno Boabaid, pela sua fala. Ainda no Grande Expediente,
concedo a palavra ao ilustre Deputado Só Na Bença.

O SR. SÓ NA BENÇA – Senhor Presidente, nobres
companheiros, imprensa aqui presente que está a cada dia
nesta Casa levando as informações deste Casa de Leis ao nosso
Estado, ao nosso Brasil. Cumprimento os senhores e senhoras
que se acham na plateia nos prestigiando e também mostrando
a qualidade de cidadão do Estado de Rondônia.

Quero aqui, Sr. Presidente, dizer e reforçar a nossa
viagem a Manaus, a importância e o quanto que está refletindo,
Deputado Aírton, Deputado Lazinho, Deputado Aélcio, o quanto
está refletindo a imagem dos Parlamentares que fizeram aquela
visita. Achei muito importante porque eu pensava, senhores
Deputados, que nós poderíamos passar até três dias na estrada
da BR-319, a grande importância da reabertura daquela BR
para o nosso Estado de Rondônia e também para o Amazonas,
mas a maior preocupação, interesse, somos nós aqui de
Rondônia. E quero aqui agradecer ao nosso Senador Acir
Gurgacz, agradecer também o Senador Raupp, a bancada
federal do Estado de Rondônia e a bancada estadual do Estado.
Nós, diante da nossa viagem pela BR-319 a gente pôde observar
o quanto nossos irmãos que ocupam e que necessitam daquela
BR estão sofrendo naquele lugar. Eu fiz a conta dos municípios
de Humaitá aonde tem trinta e cinco mil habitantes, que é
agrícola, na realidade aquele Distrito aonde ali tem três mil
habitantes e também nós tivemos um privilégio de conhecer
nossos irmãos lá de Manicoré, naquele cruzamento, pessoas

reclamando a necessidade que aquela BR pudesse ser reaberta,
com mais qualidade, com mais segurança para que pudessem
e podem escoar os seus produtos até Manaus ou até Porto
Velho. Durante a viagem foi feito um teste, não é, Deputado
Aírton, foi feito um teste, foi um caminhão, não sei se vocês
observaram, um caminhão levando ali, conduzindo quatro mil
quilos de pescados, saíram daqui do nosso Estado por terra,
chegou a Manaus na noite da terça-feira, descarregou o seu
pescado, voltou no outro dia de amanhã, quando foi à noite
estava em Porto Velho. Então, são essas preocupações nossas
daqui desta Casa e do Governo do Estado de Rondônia e dos
produtores para que nós possamos abrir mais acesso a Manaus,
aproveitar para poder vender os nossos produtos, por exemplo,
pescado, as verduras e assim por diante, a nossa produção.
Então, meus senhores, achei muito importante e se Deus quiser
nós vamos ainda ver o resultado dessa viagem. Agradeço
também à Senadora Vanessa Grazziotin que esteve durante a
viagem em todos os lados, também demonstrando o interesse
para que esta BR-319 possa ser reaberta, mas quando nós
chegamos lá em Manaus, porque, Deputado Dr. Neidson, a
gente pode observar que em todos os lugares no
entroncamento ali de Manicoré, lá em Humaitá, na realidade,
Castanho, o povo nos recebendo com aplauso, fogos, muitas
pessoas, carro de som, e quando nós chegamos em Manaus
nada, nada. Eu pude observar que a gente quando estava
atravessando a balsa, que nós estávamos chegando lá,
Deputado Dr. Neidson, todo mundo cansado dentro daquela
balsa, eu pude contar mais ou menos quantos fogos soltaram
lá em Manaus, acho que não foram 20 fogos. Mas o que é
isso? É o desinteresse daquele povo, daqueles políticos que
muitas vezes já acham que está tudo bem, mas teve um
Deputado, me parece o Deputado Davi, que foi lá na tribuna e
falou: “Olha, nós estaremos indo para Porto Velho fazer esta
mesma caravana, essa caminhada”. E depois terminou eu falei:
“Pode ir. Vai que nós vamos esperar vocês em cima da ponte
do rio Madeira”.

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

O SR. SÓ NA BENÇA – Concedo aparte.

O Sr. Dr. Neidson – Nós demos até uma entrevista, o
Deputado Jesuíno e eu, lá na Amazonsat, eu acredito que essa
vinda deles aqui não vai resolver muita coisa mais não, porque
já foi realizada uma audiência pública aqui nesta Casa a pedido
do Deputado Francisco Souza e o Platiny lá do Amazonas, que
para mim são os únicos dois Deputados que estão realmente
abraçando esta causa, tentando, brigando para que seja
reconstruída essa rodovia e essa vinda deles não vai trazer
creio que nenhum resultado. Nós já fomos lá com 15
Deputados, vimos lá o desinteresse dos Parlamentares, não
tanto dos Parlamentares, mas do Executivo municipal e
Estadual, então eu acredito que seria melhor uma mobilização
para Brasília, o que foi proposto lá também, porque juntar o
Estado de Roraima, o Amazonas, Rondônia e o Acre também
e ir para Brasília para fazer essa mobilização e cobrar realmente
a reabertura. Muitos falam dessa reabertura da BR-319 e
somente veem a parte econômica, mas tem muito da parte
social ali também. Nós temos a parte da educação, que as
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crianças precisam de transporte escolar e vão por aquelas
estradas assim sem condições adequadas, às vezes podem
sofrer acidente, assim como sofreu acidente aqui o nobre
Deputado Lazinho da Fetagro, que graças a Deus não ocorreu
nada, mas vai que um ônibus daqueles ocorre um acidente
com várias crianças dentro. Nós temos a parte da saúde que
Rondônia já vem contribuindo há muitos anos com o Estado do
Amazonas no qual pessoas são encaminhadas do Estado do
Amazonas da região de Humaitá e da redondeza ali, pessoas
que moram por ali, às vezes sofrem um acidente tem que ser
operadas, vamos dizer, às vezes uma cirurgia de urgência e
não chegam em tempo hábil aqui, que a referência deles é o
hospital João Paulo II.

Então, essa estrada não se trata só da parte econômica,
se trata da parte econômica, social, saúde, educação, várias
coisas. E nós vimos também nessa diligência que tivemos até
lá o sorriso no rosto das pessoas que moram ali, a gente parou
lá depois da primeira balsa e tinha uma índia lá vendendo
salgadinhos, todo mundo com fome e fomos comer lá e ela:
“Nossa, nunca tive tanta venda igual hoje”. Então, também vai
ajudar todas aquelas pessoas lá. Parabéns, Deputado, e
obrigado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Obrigado, Deputado Dr. Neidson, por
ter nos ajudado nesta parte. Então, gente, isso é muito
importante e eu acredito na fala que o Deputado disse, não vai
resolver nada a vinda deles aqui, porque se eles não nos
receberam lá conforme era para sermos recebidos, mas eu
acredito que nós, indo para Brasília, poderemos fazer muito
mais e melhor.

O Sr. Airton Gurgacz – Me permite um aparte, Deputado?

O SR. SÓ NA BENÇA – Com o aparte, Deputado.

O Sr. Airton Gurgacz – Parabéns pelo seu discurso oportuno,
outras pessoas já falaram, outros Deputados, mas, Deputado
Só na Bença, a comitiva nossa foi forte, fomos com 52
camionetes, dois ônibus e o caminhão de peixe que o cidadão
chegou lá e já vendeu os 4 mil quilos de peixe na hora e retornou
rápido com os nossos peixes, e a gente viu a alegria da
população nos recebendo, o que eles querem é a abertura da
319, se via a alegria deles nos receberem com bandeiras, com
foguetes, tinha gente aqui de Humaitá, coisa assim que a gente
não tinha mais visto a população tanto eufórica com a  chegada
dos nossos 15 Deputados. Também foi maravilhosa a
participação dos Deputados, dos Senadores, Deputado Federal,
também Lúcio Mosquini que acompanhou a nossa comitiva lá,
na realidade também houve um grande café da manhã,
bandeiras, cartazes. E o entroncamento lá de Manicoré onde
as pessoas também nos esperaram, e depois lá em Castanho,
onde ali aproximadamente tinha cinco, seis, dez mil pessoas
nos aguardando, trancaram a Rodovia. E você vê o desespero,
a questão como o Deputado Doutor Neidson bem colocou a
questão de vida, da saúde, porque nós temos o período de
inverno. Porque essa rodovia é importante que se fale, que se
frise, ela já foi construída há 45 anos, quer dizer, não vai ser
aberta agora, então só se está fazendo uma reconstrução do
trecho. Ninguém está desmatando nada. Foi constatado pelas

pessoas do DNIT de Brasília que nos acompanhavam, Doutor
Valter e também o pessoal lá do Amazonas, a Senadora, o
próprio Exército viu que não há desmatamento, não há crime
ao Meio Ambiente, e é só uma restauração onde possa ter
ligação do nosso país, Manaus com Rondônia, Manaus com o
mundo, Manaus com o Brasil todo. É a nossa, como o senhor
colocou, é a nossa venda de todos os hortifrutigranjeiros, toda
nossa produção, será vendida aqui para a nossa região de
Manaus. Nós vamos, quem ganhou foi o pequeno agricultor
familiar, então, nós vamos vender toda a nossa produção aqui
de Rondônia, atendendo o nosso povo, mas também
exportando com muita rapidez, sai à noite e o outro dia já está
no Porto de Manaus.

Então, é isso que a gente espera que o IBAMA consiga
ficar sensibilizado com o grande trabalho feito aqui por nossos
Deputados estaduais, que foi essa comitiva de empresários e
também o Senador Valdir Raupp e o Senador Acir, a Senadora
Vanessa. Eu acho que o grande momento é que o IBAMA não
interfira numa situação que está praticamente pronta. Você
vê, tem 04 empresas trabalhando, e aí foram paralisadas por
força do IBAMA que diz que não pode fazer a obra. Então, nós
acompanhamos in loco, todas as autoridades viram que não
há uma coisa dessas para ser feita. Então, o que nós precisamos
é continuar firmes, trabalhando junto com os nossos dois heróis
da Amazônia lá, o Platiny e o Francisco Souza, porque os outros
Deputados e outras autoridades do Amazonas não querem a
abertura da Estrada. E seria muito bom porque até o custo de
vida do amazonense, do povo amazonense, do povo de
Roraima melhoraria muito. Muito obrigado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Obrigado, Deputado Aírton. Eu quero
agradecer a cada um de vocês. Presidente, eu iria falar 100
minutos. Mas eu quero aqui agradecer e também aproveitar e
dizer que preste atenção aqui no meu paletó, está aqui o azul,
mês de novembro é o mês azul. E senhoras que estão presentes,
podem observar que eu passei o mês de outubro rosa. Agora
nós estamos no azul. O que acontece? Eu peço às senhoras
também que procurem uma estrelinha dessas e coloquem lá
para nos ajudar. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Só Na Bença. Nós estamos no Grande Expediente, eu tenho o
tempo regimental de 20 minutos, mas atendendo pedido do
nosso Deputado Ezequiel Júnior, que tem um Projeto para votar,
o Plenário está cheio, as pessoas que têm realmente interesse
em acompanhar a votação deste Veto, o Deputado consultou
os Deputados inscritos que pediram um tempo de cinco
minutos, então nós vamos ter dois Oradores com tempo de
cinco minutos, agora o ilustre Deputado Léo Moraes e depois o
Deputado Adelino Follador, aí nós vamos votar o Veto, se todo
do Plenário estiverem de acordo, para que a gente possa depois
ouvir o Secretário de Saúde, que é uma propositura do ilustre
Deputado Mão Santa, rondoniense de Guajará-Mirim, o nosso
Deputado Doutor Neidson, que vai transformar em Comissão
Geral nos termos regimentais para ouvir o Secretário.

Com a palavra o ilustre Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Bom dia a todos. Bom dia, Presidente
em exercício, Deputado Edson Martins, por quem eu
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cumprimento toda a Mesa. Eu gostaria de saudar todos os
Deputados Estaduais que se fazem presentes, em nome do
Deputado Estadual que representa a Pérola do Mamoré, o
Deputado Doutor Neidson, meu amigo. Gostaria de
cumprimentar a todos os servidores desta Casa e, de forma
muito especial, cumprimentar a todos que estão conosco, que
estão lotando essa galeria, em nome da Dona Raimunda, que
está aqui conosco, que é mãe de um grande amigo meu, Dona
Raimunda, mãe do Mestre Carmiro, pessoa que tenho um
grande apreço, grande consideração.

Ficamos muito felizes que através do Deputado Ezequiel
Júnior, que é o fiel legítimo representante de todo o pleito de
vocês que se fazem aqui presentes conosco para um momento
ímpar, para um momento histórico e que certamente precisa
dessa manifestação, dessa pressão popular, uma pressão
saudável, uma pressão positiva.

Eu não poderia deixar de falar de forma muito breve
acerca da tragédia que o Deputado Airton Gurgacz já falou. O
Deputado Dr. Neidson já citou, eu já estive conversando com
ele a respeito do Ex-Secretário de Estado, médico, Dr. Alexandre
Muller, irmão do Pedro Marinho, Delegado do Ex-Território
Federal, amigo de longa data da minha família, assim como do
Rodrigo Marinho, Dirigente Sindical do SINSEPOL que
certamente neste momento estão passando por momento de
muita dor, de muito sofrimento, a família está enlutada, mas
são sabedores também que a missão foi cumprida do Dr.
Alexandre Muller ele deixou bons frutos e deixou certamente
boas amizades neste plano, isso que nos importa e eu me
solidarizo com toda a família.

 Gostaria de fazer um breve relato na condição de que
fui dentro da Comissão de Constituição e Justiça, fui relator
desse Projeto de tamanha relevância, a meu ver, a questão da
huasca, conheço a filosofia, conheço o trabalho praticado por
todos vocês e a huasca que é a união da chacrona e do mariri,
certamente antes do aspecto religioso faz parte de um aspecto
cultural, de um aspecto de autoconhecimento, de um aspecto
de limpeza e pureza do nosso corpo, do nosso organismo e
porque não dizer do nosso espírito, na condição de relator que
fui da Comissão de Constituição e Justiça, de forma imediata, a
pedido do Deputado Ezequiel Júnior, nós emitimos um relatório
derrubando o Veto aposto pelo Executivo Estadual, haja vista
que não tinha dispositivo legal algum que impedisse a
promulgação e mais do que isso a aprovação e publicação de
forma unânime desse Projeto. Infelizmente, não foi o que
aconteceu, eu acho que nós tivemos alguma divergência até
mesmo do campo ideológico, que em minha opinião não se
sustenta, nós estamos avaliando constitucionalidade, legalidade,
respaldo e aspecto jurídico, formalidade, tecnicidade, redação
legislativa e por conta disso nós emitimos um parecer
derrubando o Veto, tivemos o apoio de toda a Comissão de
Constituição e Justiça e também agradecer o Presidente desta
Casa, Deputado Ezequiel, que de forma também imediata se
sensibilizou e colocou em pauta para nós derrubarmos esse
veto.

Então, de antemão, também agradeço a todos os
Deputados, agradeço o engajamento e parabenizo o
engajamento do Deputado Ezequiel Júnior que traz à baila essa
discussão tão importante. Lembro-me, ainda muito jovem, talvez
ainda adolescente, que na Câmara Municipal de Vereadores de

Porto Velho, o hoje falecido, mas que vive de forma muito viva
no meu coração, o ex-Vereador e ex-Deputado Estadual Paulo
Moraes, dona Jandira, ele apresentou um Voto de Louvor e
uma Moção de Aplauso para a União Vegetal e naquele
momento ele foi criticado e muitas vezes execrado pela opinião
pública e ele comentou e eu tive acesso justamente lá no
Mestre Carmiro, e ele comentou: “Ora, o Vereador aqui sou
eu, podem reprovar, mas eu faço o que eu quiser, o que eu
achar que é justo e o que eu achar que é razoável, e o que eu
achar que são merecedores de logicamente receberem essa
comenda e essa deferência”. E assim ele fez contra muitas
pessoas, ele fez a Moção de Aplauso, ele promoveu esse Voto
de Louvor à União do Vegetal.

Então, nada mais justo do que o Deputado Ezequiel
Júnior estar à frente dessa bandeira, é alguém que tem
conhecimento de causa, é alguém que tem tranquilidade para
promover essa tão distinta e essa tão importante propositura.

Então, parabéns a todos vocês, contem sempre conosco,
com o Deputado Ezequiel Júnior, pedir, logicamente é uma
obrigação que eu tenho que está ao seu lado justamente por
ele ser parceiro nosso também em todos os momentos.

Logo depois, em momento mais oportuno, ainda nesta
Sessão, eu virei novamente a esta Tribuna, mas para fazer
acusações não infundadas, com materialidade, com evidências
quanto à truculência do Cel. Freire, que é o chefe do Setor de
Pagamento do Governo do Estado, que tem perseguido os
servidores, que tem caçado bruxas e que tem impedido que
de forma legal os servidores do Estado de Rondônia recebam
o Abono Permanência, recebam seus quinquênios e que
recebam as verbas rescisórias dos contratos emergenciais,
logo ele, que detém três salários de forma ilegal, logo ele que
recebe R$ 30.000,00 de forma ilegal, querer questionar servidor
que está na ponta da corda, que está no sol trabalhando e ele
fica no ar condicionado caçando servidor de forma leviana,
infundada, e lógico que a gente não pode deixar de abordar
esse tema, doa a quem doer, esse é o meu papel, eu fui eleito
para ser fiscal, sobretudo fiscal, legislador nós somos, mas
muitas vezes nós temos impedimentos, lógico que muitas vezes
assim como aconteceu nesse momento à Procuradoria, não
são todos, mas Procuradores acabam tergiversando, acabam
vociferando em locais que não é de direito e não tem amparo
legal algum. Então, logo mais, no momento oportuno, por
respeito a todos vocês, eu irei fazer essas denúncias e espero
que todos os organismos legais tomem as devidas providências.
Muito obrigado e parabéns a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Léo Moraes, em cumprir o acordo do tempo acordado aqui.

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

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

O SR. LEBRÃO – Registrar e agradecer a presença aqui dos
Excelentíssimos senhores Vereadores Jeferson dos Santos, o
Robozinho da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé.
Dizer que nos sentimos muito honrados com a presença de
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cada um de vocês e de todos aqueles que ocupam espaço aqui
na galeria desta Casa. Sejam todos bem-vindos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar também a
presença do Vereador Jumar Negrini, da Câmara Municipal de
Teixeirópolis e também do Vereador Josmar Alves Teixeira,
Presidente da Câmara de Teixeirópolis e também do ex-
Vereador, nosso amigo Rogério dos Santos, lá do município de
Urupá, também está aqui presente.

Ainda no Grande Expediente, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Vou ser breve, com certeza.
Cumprimentar todos os Deputados aqui presentes, Deputado
Edson Martins, hoje presidindo esta Sessão, também o pessoal
da União do Vegetal, para nós é um prazer tê-los aqui conosco.
Eu conheço essa instituição, acompanho em Ariquemes há muito
tempo, inclusive o Jorge Elage que faz um trabalho aqui fazia
em Ariquemes e também foram os dois grupos lá de
Ariquemes, a gente acompanha e com certeza vocês estão
reivindicando uma coisa justa, que é a liberdade de transporte,
que é a questão do material que vocês usam para fazer o chá.
E, além disso, também a questão, a liberdade religiosa. Nós
não temos que discutir isso e o projeto aqui, que hoje o
Deputado Ezequiel apresentou, nós achamos justo e hoje com
certeza vai ser derrubado esse Veto com a maioria absoluta
desta Casa por reconhecer o trabalho social, inclusive não só
religioso, mas social que vocês fazem.

Mas eu venho à tribuna hoje, Presidente, falar, o pessoal
me cobrou hoje, ontem, esses dias já me cobraram e eu já
justifiquei para eles a questão, o Deputado Léo Moraes está
aqui, é relator do projeto, da Mensagem que altera o artigo da
Lei nº 880, de 24 de abril de 2000, que está alterando,
adequando à lei ambiental para até 30 KVA a questão da energia
elétrica, as subestações que são instaladas e hoje nós temos
aqui várias delas. E nós solicitamos, aguardamos, justificamos
para o pessoal que estava tramitando, que nós íamos aprovar,
isso há dois meses. E ontem veio o abaixo-assinado, mais uma
vez, de Cujubim, de Buritis, pedindo providências. Por quê?
Porque existe um TAC, inclusive o Ministério Público interrompeu
os trabalhos onde estava mudando, Deputado Edson, aquele
motor que está no meio da cidade, onde ninguém aguenta,
nem o próprio comércio tem que trabalhar com as portas
fechadas porque o barulho, a pessoa que está vendendo a
mercadoria não consegue falar com o cliente, tem que entrar
pelo fundo porque se abrir o barulho dos motores não deixa a
pessoa se comunicar. E nós já fizemos esse abaixo-assinado
há dois anos, que nós estamos pleiteando junto à Eletrobras/
Eletronorte para mudar isso. E agora foi licitado, a empresa
ganhou, estava fazendo o trabalho e agora, por uma denúncia,
inclusive eles tinham a licença ambiental da Sedam, a Sedam
resolveu cancelar porque tem uma lei federal que ampara,
mas tem uma lei estadual que é previsto só até 10 megawatts
e a lei federal já permite até 30. E essa lei teve vários trâmites
aqui nesta Casa e teve alguns problemas, mas a população
está sendo penalizada, Deputado Léo Moraes. Lá em Cujubim,
lá em Buritis, lá em Machadinho o pessoal, inclusive em
Machadinho não começou ainda, porque não tem essa
autorização. A Sedam, Deputado Léo Moraes, está muito

complicada, não consegue liberar a documentação, a EIA/RIMA,
e se nós liberarmos, mudarmos essa lei, com certeza, eu peço
ao Deputado Léo Moraes, eu sei que não é culpa sua, mas
houve transtorno nesta Casa, essa lei já era para estar mudada,
mas eu tenho certeza de que na próxima terça-feira, junto
com a Redação e Justiça, junto com a Comissão de Meio
Ambiente, parece que já foi marcada essa reunião para que a
gente resolva definitivamente essa questão. Precisamos resolver
isso. Tem três subestações só, no momento, que são acima de
10 kvas, que seria Buritis, Machadinho e Cujubim. Mas agora
tem a questão de aproveitamento de resíduos sólidos, inclusive,
ontem, falando com o pessoal da FIERO, me falaram que podem
parar todas as madeireiras do Estado de Rondônia porque agora
vai vencer o prazo, onde eles não podem mais queimar,
Deputado Lebrão, não podem mais queimar a madeira que
sobra nas madeireiras. Vai ter que criar um sistema para você
consumir isso e aí precisa montar esses motores, tem uma
empresa que já ganhou a consignação em várias, está tentando
trazer os investidores aqui no Estado para fazer esse trabalho.
E nós estamos limitados, e a Sedam que já tinha dado
autorização, cancelou em função de uma denúncia que houve
em cima dessa lei estadual.

Então, nós temos que adequar, Deputado Léo Mores,
está hoje como relator, inclusive vou ceder aparte agora, mas
eu gostaria de pedir ao senhor em função daquelas pessoas
que estão sendo prejudicadas lá em Buritis, lá em Machadinho,
os motores estão parados e não podem ser movimentados. Se
demorar a Sedam liberar essa autorização ambiental vai
demorar demais, que daí tem uma legislação muito mais
rigorosa. Então, gostaria de pedir ao senhor que na terça-feira
a gente libere, urgente, eu gostaria que fosse essa semana,
gostaria que fosse hoje. Inclusive, ontem, eu falei para eles:
“Não, aguarda que talvez amanhã a gente resolva”. Mas nós,
conversando com o Deputado Léo Moraes,  parece que já tem
um entendimento para terça-feira.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não, Deputado.

O Sr. Léo Moraes – Eu entendo, logicamente, a sua
preocupação, é um projeto de grande impacto econômico e
social, mas, sobretudo, é um projeto de também vem aferir,
nós temos que aferir o impacto ambiental do mesmo. Eu vejo
com dificuldades, emitimos um relatório em Plenário, haja vista
justamente a mudança de legislação, de dez megawatts, para
trinta megawatts em relação ao EIA/RIMA, ao Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Logicamente,
se partimos da premissa que a empresa ganhou a licitação
para construir suas usinas termoelétricas ou então a sua usina
de biomassa, nada mais razoável que essa mesma empresa
já tenha feito todo seu estudo para liberar o EIA/RIMA na
Sedam. Entendo que a Sedam é um cabide de empregos, onde
tem muita gente despreparada. Sem sombra de dúvidas e isso
procrastina muito a liberação de licença, quem está dizendo
isso aqui é alguém que já sofreu muito com isso para ter uma
licença de instalação, licença de operação, no meu caso há
três anos. Eu fiz um compromisso na Comissão de Constituição
e Justiça para que na próxima semana nós possamos, enfim,
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votar esse Projeto, e assim será, na próxima semana, dentro
da Comissão de Constituição e Justiça, consensualizando com
todos os Deputados, eu faço esse compromisso com Vossa
Excelência, que tem essa preocupação latente muito grande,
haja vista que atinge imediatamente os municípios da sua região
do Vale do Jamari, Machadinho e outros municípios.

Então, terça-feira que vem, muito provavelmente, nós
já teremos o parecer desse Projeto. Parabéns pela sua
preocupação.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu agradeço, Deputado Léo
Moraes, por essa posição. E dizer que mais poluição do que
está acontecendo hoje naqueles motores não existe, eu não
sei por que está preocupado hoje com a questão  ambiental de
montar o motor lá fora da cidade para tirar poluição sonora
que tem lá hoje, é impossível, aquilo é um abuso e ninguém
toma providência. Já foi denunciado pela Associação Comercial
de Cujubim, há dois anos, ao Ministério Público, a todos os
órgãos competentes da área ambiental, nenhum tomou
nenhuma providência. Agora que está sendo mudado o motor
para poder sair daquele setor, os vizinhos não aguentam mais,
não conseguem dormir, fica a noite toda acordada e ninguém
toma providência.

Então, nós não podemos nos preocupar com pessoas
que às vezes trazem um papelzinho dizendo lá que há uma
decisão em nível nacional, que você vai ver, não tem nada, tem
ambientalistas denunciando coisas que não existem, inclusive
denunciaram duas ADIN que tinha sido decididas, é tudo furada,
vai ver no sistema, nem foi revogada, uma citou o Estado do
Mato Grosso, e aí é lá do Rio de Janeiro, não tem nada a ver
uma coisa com a outra. Então, nós precisamos resolver e precisa
que essas pessoas, antes de denunciar, vão lá à comunidade,
no Cujubim, vai lá a Alto Paraíso, vá lá a Machadinho para ver
como estão funcionando esses motores hoje. Hoje, nas novas
regras, da maneira que está sendo mudado, só vai colaborar
com o meio ambiente do Estado de Rondônia, e com certeza
daquelas comunidades. Então, eu quero deixar aqui registrado
a minha indignação pela demora, nós não podemos atrapalhar
o cidadão, nós não podemos atrapalhar quem quer uma
melhora na sua sociedade e nós não podemos atrasar esses
Projetos que são muito importantes para a sociedade de
Rondônia, principalmente essa sociedade. Muito obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O Deputado já encerrou a palavra
dele, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu não dei porque são cinco
minutos, e foi feito um acordo aqui para poder votar esse
Projeto.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Só gostaria de fazer uma Questão de
Ordem. Porque esse Projeto também tramitou na Comissão,
não chegou ao fim dele na Comissão de Meio Ambiente, a qual
seria a Comissão responsável para averiguar essas questões
ambientais. Nós estamos fazendo, está na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação para a análise da
constitucionalidade e legalidade da Lei, e a matéria de mérito
fica a critério da Comissão de Meio Ambiente.

E lá na Comissão de Meio Ambiente nós estamos, é
óbvio que o caso, eu sou o prevento Relator desse Projeto,
até porque cheguei a relatar só alguns dias, mas em consonância
com o Deputado Léo, por ter vencido, na época ter tido um
desentendimento do vencimento do prazo, foi remetido
novamente a CCJ e a ele está hoje a relatoria. O Deputado
Léo tem o pensamento dele de como proferir o relatório,
independente disso se prosseguir o relatório favorável na CCJ
deve retornar à Comissão de Meio Ambiente, nós queremos
fazer também o mais rápido. É óbvio que eu tenho algumas
pontuações para fazer na Lei, nós entendemos que essa Lei
ela é uma Lei que é importante para o setor energético, no
entanto, nós ontem até falamos aqui sobre meio ambiente.

Então, ninguém quer atrapalhar, no entanto nós
queremos criar uma circunstância que possa produzir energia
e ao mesmo tempo existir a manutenção do meio ambiente,
isso é uma coisa indispensável. E eu queria fazer aqui uma
ponderação, que a Sedam, sem defesa nenhuma a Sedam,
porque eu tenho embates pesados até por ser Presidente da
Comissão do Meio Ambiente, mas sem questionar a Sedam
por isso, eu não digo que ela é um cabide de emprego, eu
diria que, pelo contrário, falta profissional na Sedam, é por
isso que as coisas não andam. Por exemplo, nós temos um
único servidor responsável pelo CAR, que conhecia tudo sobre
Cadastro Ambiental Rural.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não, mas eu quero me referir a
esse assunto, o CAR é outro assunto, Deputado...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só deixa eu termina terminar,
Deputado, o senhor já fez uso da palavra e encerrou o seu
discurso. Eu estou aqui numa Questão de Ordem, só para dizer
que o Cadastro Ambiental Rural, que não tem nada a ver com
o seu discurso, eu estou querendo dizer aqui que uma única
pessoa fazia todo o Cadastro Ambiental Rural e essa pessoa
foi mandada embora pelo Coronel. Mas o Governador, sensível
ao entendimento que esse era o único cidadão e que tinha a
radiografia do Estado de Rondônia na cabeça, porque
infelizmente a Sedam não tem equipamento de ponta onde o
cidadão pode transcrever e informatizar, o conhecimento dele
fica guardado na memória e não em arquivos, em pastas ou
em memória de computador, infelizmente esse cidadão foi
mandado embora pelo Coronel, mas o Governador, sensível,
está voltando. Então, a Sedam não é nem de longe cabide de
emprego, a Sedam é uma Secretaria vazia, sem técnicos, sem
mão de obra qualificada para poder operar um Estado tão
grande e tão importante para o agronegócio e o setor produtivo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Jean, eu só quero
concluir, dizendo que nós não estamos prejudicando ninguém,
nem um empresário, não. Nós estamos prejudicando a
sociedade, a comunidade e nós paramos, como atraso a
aprovação dessa Lei e essas acusações que foram feitas, que
foram entregues no seu gabinete, isso é tudo furado, a
assessoria jurídica levantou um por um, não tem nada daquilo
que foi levantado e só vai favorecer a questão do meio ambiente
mudando.

Então, eu gostaria, foi feito um entendimento com o
Presidente desta Casa, que já tinha conversado com o senhor,



23 DE NOVEMBRO DE 2015Nº 195 4311Pág.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

para fazer em conjunto, a Comissão de Meio Ambiente com a
Redação e Justiça, para ver se a gente vota terça-feira, porque
lá está parado, está parado e os motores estão todos lá
parados e não pode, o Ministério Público e a Sedam não têm
como expedir esses documentos e nós estamos só adequando
uma Lei Estadual à Lei Federal. Então, eu acho que nós não
podemos continuar atrapalhando a vida daqueles cidadãos lá
em Cujubim, os motores estão lá e o Ministério Público proibiu
mexer até que seja mudado, se nós não mudássemos a lei, ou
porque a Sedam já tinha dado autorização. Só que ela foi
cancelada porque houve uma denúncia e nós precisamos
adequar essa Lei. Então, eu gostaria de pedir ao Senhor,
Deputado Jean, parece que o Presidente da Casa falou que já
tinha conversando com o senhor, o Deputado Léo, eu também
sou vice-presidente da Comissão de Redação e Justiça, o
Deputado Marcelino também, que é o Presidente, para fazer
em conjunto, para nós discutirmos, para ver se a gente acaba
isso e pudesse resolver, Deputado Léo Moraes, inclusive eu
gostaria de pedir aqui para fazer em conjunto para a gente
resolver isso definitivamente.

O SR. LÉO MORAES – Pela Ordem. Só terça-feira que vem na
CCJ, logo em seguida nós poderemos fazer a Comissão do
Meio Ambiente, daí a gente toma as decisões necessárias
naquele momento. E só uma correção, quando o senhor diz, e
eu tenho propriedade para falar isso porque eu defendo os
concursados, os aprovados no concurso da Sedam que não
tomaram posse, porque dão preferência para os comissionados
que não têm o menor gabarito, a menor condição técnica de lá
estarem, e é cabide de emprego sim, tem muito mais emprego
do que deveria, nos lugares estratégicos do CAR não tem,
Deputado, sabe por quê? Porque as pessoas estão esperando
tomar posse, essas pessoas são engenheiros ambientais, são
engenheiros florestais, são zootecnistas, são administrativos,
essas pessoas que têm condições de tocar os departamentos
mais nevrálgicos, logicamente que todo apoio de quem já é da
Casa há um tempo muito maior. Mas é por isso que a Sedam
emperra, Deputado, porque você vê lá no gabinete 30 assessores
que não fazem um serviço de uma pessoa, muitas vezes é
porque você vê tantas outras pessoas que eles trabalham
melhor nos corredores, eu não sei por que, mas o tempo vai
dizer, do que propriamente na frente do computador a fim de
despachar todas as licenças que devem ser despachadas, quem
trabalha com madeira sabe disso que sofre, quem trabalha
com piscicultura sofre, quem trabalha com todas as atividades
relacionadas e atinentes a meio ambiente, à área rural, ao
agronegócio sabe o que eu estou falando, sim senhor.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O Deputado Léo fala com propriedade,
eu conheço, a família do Deputado Léo vem do agronegócio,
assim como a minha também vem do agronegócio. Nós temos
dificuldade numa limpeza de pastagem, que é a coisa mais
simples do mundo, mas nós temos que entender que a Sedam
não trata somente daquilo que a gente pensa que é verde, ou
seja, do campo, trata também da cidade, quando a gente fala
de l icença para posto de gasolina, l icença para
empreendimento que causa impacto ambiental, enfim, ela é
licenciadora. Agora, eu acho assim, Deputado Léo, o que nós
precisamos entender é que o número de concursados, que é

muito pequeno para tocar a Sedam, então tinha que mesclar
porque tem que abrir concurso para a Sedam. E o que nós
temos que fazer é...

O SR. LÉO MORAES – O concurso está aberto, Deputado, só
não dão posse para eles, Deputado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – E acima de tudo não é só chamar os
sessenta, tem que também manter essas pessoas que estão
lá, eu estou lhe falando porque não tem nenhum CDS meu
indicado lá.

O SR. LÉO MORAES – Como tem que ser.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Agora, eu quero dizer uma coisa, a
Sedam tem escritório em pelo menos 10 regionais. Agora, como
é que a Sedam vai trabalhar com o segundo menor orçamento
de Secretarias do Estado de Rondônia, a Secretaria que tudo
passa por ela, o orçamento, por exemplo, a Secretaria de
Agricultura, só queria fazer a ponderação aqui...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jean, foi
feito acordo aqui, Deputado, foi feito um acordo aqui, Deputado,
Vossa Excelência não estava aqui, eu só queria que Vossa
Excelência concluísse.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só, Presidente, para concluir, só para
dizer, a Secretaria de Agricultura tem quase cem milhões de
orçamento enquanto a Sedam tem menos de quarenta. Agora,
me diga, para um agricultor, para um produtor rural, para um
empresário, se algum dia ele recebeu algum tipo de situação
da Secretaria de Agricultura que tem quase cem milhões de
orçamento. Agora, veja quantas pessoas transitam pelos
corredores da Sedam querendo l icenciar seus
empreendimentos, querendo ter uma oportunidade de começar
um negócio, é o segundo pior orçamento de Secretaria, é por
isso que ela não funciona. E eu queria, Deputado Léo, que
chamassem dez vezes o número de concursados que tem para
chamar e que contratasse ainda mais 100% do número de
comissionados que tem, porque aí sim a Sedam ia funcionar.

O SR. LÉO MORAES – Tenho feito audiências constantes, vou
contar com Vossa Excelência para nos dar o apoio necessário.
Engenheiro de pesca, engenheiro ambiental, agrônomo, todos
esses cargos eles foram provisionados no concurso e eles não
foram empossados. Vamos então contar com Vossa Excelência,
a fim de dar cabo, porque a gente precisa qualificar a Sedam,
afinal é fonte arrecadadora, o Governo que vai lucrar com isso
e o Estado que vai se beneficiar.

O SR. ADELINO FOLLADOR -  Inclusive conte comigo, Deputado
Léo, que isso muitas vezes, já na legislatura passada, nós
cobramos uma estrutura maior para a Sedam e precisamos
também um Secretário mais conhecedor da área que desenrole.
Na realidade, encheu de Coronéis no Governo, esses Coronéis
nem sempre entendem da questão ambiental. Então, eu fico
indignado com isso, mas nós temos como liberar esse projeto
independente da questão da Sedam, eu estou aqui reforçando
mais uma vez, Deputado Jean. E eu gostaria que nós fizéssemos
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essa reunião em conjunto na terça-feira para acabar de uma
vez por todas, porque nós estamos atrapalhando, segurando
esses projetos para o desenvolvimento desses municípios que
ainda não têm energia da Eletrobras, que ainda não têm o
linhão e estão dependendo desses motores que estão lá todo
dia, além de fazer barulho, também poluindo os municípios. Eu
tenho certeza, com a nova estrutura que está sendo montada
fora da cidade, num local mais longe, vai favorecer muito
aquelas comunidades e nós queremos só ajudar aquela
comunidade.

Então, nós precisamos de bom senso, muitas vezes a
gente ataca outros meio para poder defender aquilo que nós
podemos fazer diretamente aqui nesta Casa. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino. Encerrado o Grande Expediente, passamos às
Comunicações de Lideranças. Não há Oradores inscritos.
Encerradas as Comunicações de Lideranças, passamos à Ordem
do Dia.

Solicito ao Sr. 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 DEPUTADO ALEX REDANO. Concede título
de utilidade pública à Agência Adventista de Desenvolvimento
e Recursos Assistenciais Noroeste Brasileira – ADRA NOROESTE,
do município de Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora desta augusta Casa de Leis que sejam solicitadas as
informações detalhadas acerca de todos os processos
administrativos de servidores que tenham solicitação indeferidas
de pagamento de abono de permanência, desde a instituição
do Comitê que analisa tais pedidos e requer ainda informações
acerca do não pagamento das verbas rescisórias de servidores
contratados de forma emergencial e quinquênio dos servidores.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÍRTON GURGACZ. Indica ao senhor
Governador do Estado de Rondônia e à Secretaria de Educação
– SEDUC a necessidade de substituir o telhado e a instalação
elétrica da Escola E.E.E.F.M Prof. José Francisco, no Município
de Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construir uma quadra
poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Aluízio Ferreira, em Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de patrolamento no Travessão
12 que liga a RO-133 de Theobroma à Linha 614, localizada no
Distrito de Santa Rosa, no município de Vale do Paraíso.

- INDICAÇÃO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
a necessidade de manutenção e a recuperação da estrada
vicinal do Ramal 1º de Maio, no Distrito de União Bandeirantes
– Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmº Sr. Governador do Estado, c/c ao Departamento de
Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER, da necessidade de restauração de 05 pontes localizadas
na Linha 01 que passa pelos Assentamentos P.A Menezes Filho,
P.A Minas Novas, P.A Buritis e pelo distrito de Rio Pardo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao Exmº
Senhor Governador do Estado de Rondônia, com cópia à
Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, a necessidade de
aquisição de um veículo para atender as necessidades do
presídio do município de Santa Luzia d’Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao Exmº
Sr. Governador do Estado de Rondônia a necessidade de ser
viabilizada a implantação de uma unidade avançada do
escritório da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do
Estado de Rondônia – IDARON, para atender os produtores
rurais do Distrito de Jaci-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica a
necessidade de liberação de licença ambiental para
recuperação da Linha C3 no Km 17 da BR-319, no município
de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmº Sr. Governador do Estado, c/c ao DER, da necessidade
de asfaltamento da rua Francisco Pantoja que liga a D. Pedro
à Linha 605, município de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia ao órgão
competente, a necessidade de implantação de uma unidade
de Corpo de Bombeiros no município de Nova Mamoré.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de recuperação do trecho
da BR-429, perímetro urbano local de acesso ao município de
Seringueiras.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo estadual a necessidade de sinalização vertical e
horizontal nos trechos recuperados da BR-429.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Poder
Executivo que interceda junto a SEDUC pela necessidade de
atender a solicitação da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Sebastiana Lima de Oliveira da construção de uma quadra de
esportes, 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 na rua Camboriú,  entre
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a avenida dos Imigrantes e a Estrada da Penal, no bairro Aponiã,
município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Poder
Executivo que interceda junto ao órgão competente pela
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Sampa, entre a
Avenida dos Imigrantes e a Estrada da Penal, no bairro Aponiã,
município de 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
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica a
Rua Neuza, Bairro Igarapé, município de 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
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica a
Rua Fábia, Bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Cambará, bairro Igarapé, 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 Santo Amaro,  Bairro Igarapé, município de 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 na
Rua Vera, Bairro Igarapé, município de 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 na
Rua Coimbra, Bairro Igarapé, município de 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 na
Rua Vaticano, Bairro Igarapé, município de 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 na
Rua Inglaterra,  Bairro Igarapé, município de 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 na
Rua Santo Ângelo,  Bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Pablo Picasso, Bairro Igarapé, município de 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 na
Rua Viviane, Bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Poder
Executivo que interceda junto ao órgão competente a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Maria de Lurdes,
entre as ruas Daniela e Ananias Ferreira de Andrade, no bairro
Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Poder
Executivo que interceda junto ao órgão competente a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Fábia entre as
ruas Daniela e Ananias Ferreira de Andrade, no bairro Igarapé,
no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO. Indica ao
Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas de
Rodagem – DER, a necessidade de recuperação da ponte na
Linha 603, município de Theobroma.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, a necessidade
de manutenção e recuperação da estrada vicinal Ramal 1º de
Maio, no Distrito de União Bandeirantes, Estado de Rondônia.

- 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 dos Andrades, Bairro São Francisco, 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 Teodoria Lopes, Bairro São Francisco, 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 Higianópolis,  Bairro São Francisco, 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 na
Rua Manicoré, Bairro São Francisco, 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 Eça de Queiroz, Bairro São Francisco, 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 Manacapuru,  Bairro São Francisco, município de 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 na
Rua Barão do Amazonas, Bairro São Francisco, 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 Moinhos de Vento, Bairro São Francisco, 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 Mostardeiro,  Bairro São Francisco, 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 dos Farrapos,  Bairro São Francisco, 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 Mário Andreazza (após Rua União), Bairro São Francisco,
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 dos Ataulfo Alves, Bairro São Francisco, 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 Carlos Reis, Bairro São Francisco, 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 Mariscar, Bairro São Francisco, 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 Constelação, Bairro São Francisco, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Ana Caucaia, bairro Lagoinha, município de 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
na Rua Dois Irmãos,  Bairro Lagoinha, município de 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
na Rua Botafogo,   Bairro Lagoinha, município de 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
na Rua Corinthians,   Bairro Lagoinha, município de 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
na Rua Cascavel,   Bairro Lagoinha, município de 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
na Rua Beija Flor,  Bairro Lagoinha, município de 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
na Rua da Sabedoria,  Bairro Lagoinha, município de 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
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na Rua dos Comerciários, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Cruzeiro,   Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Peperônia,   Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Padre Cícero,  Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Vila Velha,  Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Fluminense,  Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua 4 de Outubro,  Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Geraldo Pataxó, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Cartola, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Aristides Santos, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Nova Esperança, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua da Paz, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Alameda Modelo, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Ana Sobral, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Pedras Negras,  Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Porto Esperança, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua João Paiva,  Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Quixadá, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Ubagari, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Massapé, Bairro Lagoinha, município de Porto Velho.
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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 Indaiá, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Maranguape,   Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Juazeiro, Bairro Lagoinha, município de 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 na
Rua Crato, Bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica da
rua Joviânia, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Raimundo Cantuária, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Alexandre Guimarães, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Arnaldo Santos, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Jaraguá, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Goianésia, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Itaberaí, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Pirinópolis, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Cristalina, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Iporá, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Jussara, Bairro Jardim Santana, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de recuperação asfáltica na
Rua Luciânia, Bairro Jardim Santana, 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 recuperação asfáltica na
Rua Joviânia, Bairro Jardim Santana, nesta Capital.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Neuza, Bairro Teixeirão, município de 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
na Rua Batista Catagneto, Bairro Teixeirão, município de 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
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na Rua Joaquim Brito, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Mte. Valentim, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Edgar Graefe, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Vicente Monteiro, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Gregório de Matos, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Cristina, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Antônio Gomides, Bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na
Rua Alberto Guignard, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Trizidela, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua León da Costa, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Rodolfo Almoedo, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Iranir Gadelha, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Dona Airan, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Dona Joventina Barros, Bairro Teixeirão, município de 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 na
Rua Dona Ivan Serpa, Bairro Teixeirão, município de 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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Mte. Valentim, Bairro Escola de Polícia, município de
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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Norberto Dantas, Bairro Escola de Polícia, município de
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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua León da Costa, Bairro Escola de Polícia, município de
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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Atílio Lima, Bairro Escola de Polícia, município de Porto
Velho.
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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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Rodolfo Almoedo, Bairro Escola de Polícia, município de
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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Batista Catagneto, Bairro Escola de Polícia, município
de 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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Edgar Graefe, Bairro Escola de Polícia, município de
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 e Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Rino Levi, Bairro Escola de Polícia, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Telma Regina, bairro Aponiã, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica da
rua Mamão, bairro Nova Esperança, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica entre
as ruas Imigrantes e a Estrada da Penal, bairro Aponiã,
município de 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 na
Rua Foz do Iguaçu, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Eurico Caruso, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Gregório Alegre, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Pedro Albeniz, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Clara Nunes, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Antônio Maria Valença, Bairro Aponiã, município de
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
na Estrada da Eletronorte, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Ouro Preto,  Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Alvorada, Bairro Aponiã, município de 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
na Rua Canto Grande,  Bairro Aponiã, município de Porto Velho.

- 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 na
Rua Joaquina, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Luís de Camões, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Veleiro, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Francisco Manoel da Silva, Bairro Aponiã, município de
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 na
Rua Candelária,  Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Quatro Ilhas, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Ouro, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Nunes Machado, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Camburiú, Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Alba, trecho entre a Av. dos Imigrantes e Estrada da Penal,
Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Consagração,  Bairro Aponiã, município de 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 na
Rua Andréia, trecho entre a Av. dos Imigrantes e Estrada da
Penal,  Bairro Aponiã, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviço Público, a necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Valverde, bairro Ayrton Senna, 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 Toyota, Bairro Ayrton Senna, 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 Ferrari, Bairro Ayrton Senna, 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 Interlagos, Bairro Ayrton Senna, 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 Ouro Preto, Bairro Ayrton Senna, 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 Prece, Bairro Ayrton Senna, 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 MacLaren, Bairro Ayrton Senna, 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
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Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na
Rua Mangabeira, Bairro Ayrton Senna, 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 Nova Via 2, Bairro Ayrton Senna, 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 Canindé, Bairro Ayrton Senna, 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 Pedro Cabral,   Bairro Ayrton Senna, 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 Mamão, Bairro Nova Esperança, município de 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 na
Rua Otávio Reis,  Bairro Nova Esperança, município de 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 na
Rua Moacir Cunha,  Bairro Nova Esperança, município de 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 na
Rua Vicente Rondon, Bairro Nova Esperança, município de 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 na
Rua Maracujá, Bairro Nova Esperança, município de 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 na
Rua Caju, Bairro Nova Esperança, município de 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
na Rua Cajá, Bairro Nova Esperança, município de 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
na Av. Dez, Bairro Nova Esperança, município de 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
na Rua Isabel Batista, Bairro Nova Esperança, município de
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
na Rua Castelo Branco, Bairro Nova Esperança, município de
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
na Rua Rui Barbosa, Bairro Nova Esperança, município de 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
na Rua Alencar, Bairro Nova Esperança, município de 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
na Rua Salomão de Oliveira, Bairro Nova Esperança, município
de Porto Velho.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero convidar a
todos os Deputados que estiverem na galeria ou que estiverem
em seus gabinetes que possam vir ao Plenário, tem um Veto
para ser votado neste momento. Então, todos os Deputados
estão convidados a virem para o Plenário.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, só uma
Questão de Ordem. Agradecer a presença aqui do senhor José
Cícero e da Dona Elzilene são Diretores da Central Única dos
Trabalhadores aqui do nosso Estado. Agradecer a presença
deles.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL Nº 037/15
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 204, Veto Total ao Projeto
de Lei nº 150/15, de autoria do Deputado Ezequiel Júnior, que
instituiu a liberdade religiosa da Huasca no Estado de Rondônia,
e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Veto Total nº 037/15
do Poder Executivo/Mensagem 204, Veto Total ao Projeto de
Lei nº150/15, de autoria do Deputado Ezequiel Júnior, que
instituiu a liberdade religiosa da Huasca no Estado de Rondônia
e dá outras providências. O Veto já está com o parecer favorável
pela Comissão de Constituição e Justiça, pela derrubada do
Veto. O relator é o Deputado Léo Moraes. Então está aberta a
discussão.

Em discussão, se algum Deputado quiser discutir. Pois
não, Deputado Ezequiel Júnior, para discutir.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Senhor Presidente, senhores e
senhoras Deputadas, quero cumprimentar também quem nos
acompanha através da TV ALE, através da rede mundial de
computadores, e cumprimento os internautas que nos assistem
através de duas pessoas que estão nos assistindo neste
momento, bem distantes aqui da Capital, um lá na cidade de
Vilhena; cumprimento o Terapeuta Jurandir e outro amigo,
Adenir Base, lá no município de Santa Luzia, estão assistindo
toda a sessão através da rede mundial de computadores. Quero
também cumprimentar aqui o senhor Altenísio Albuquerque,
que é Mestre Central da 1ª Região da União do Vegetal; senhora
Jandira Gabriel, que é Presidente da Associação José Gabriel
da Costa e Conselheiro da UDV; cumprimento aqui todos os
Mestres representantes na pessoa do senhor Mestre Mário
Filho, cumprimentar todos os Mestres da UDV aqui presentes;
Conselheiros, Conselheiras; Discípulos. Quero também
cumprimentar com muito carinho aqui o advogado, brilhante
advogado, Doutor Irlan, que nos prestou uma assessoria jurídica
muito importante na elaboração deste Projeto.

Fiquei surpreso ao ver, ao receber em meu gabinete o
Veto Total assinado pelo Governador Confúcio Moura. Fiquei
surpreso por ver, ao receber esse projeto, o Veto, melhor
dizendo, porque vi nesse Veto uma injustiça muito grande, uma
incoerência muito grande. Não com o Deputado Ezequiel Júnior,
mas sim com todas as pessoas que comungam o chá huasca
no Estado de Rondônia, em especial os irmãos do Centro
Espírita Beneficente União do Vegetal, porque essa religião
nasceu em Porto Velho, e justamente neste Estado, neste
Município, está encontrando tanta dificuldade para desenvolver
o seu trabalho. Hoje esse chá ele é consumido nos Estados
Unidos e a Corte, a mais alta Corte da Justiça americana estudou
com propriedade por cerca de 05 anos toda composição desse
chá Huasca e foi liberado o seu uso lá nos Estados Unidos. A
rigidez da Lei lá é muito grande. E hoje a União do Vegetal está
implantada definitivamente em solo americano. E justamente

aqui no nosso Estado aonde nasceu essa religião a gente vê,
se depara com essa essas dificuldades.

Não quero culpar aqui o Governador Confúcio Moura,
com quem eu estive alguns dias atrás quando recebi o Veto,
até porque eu sei que quando chega na segunda-feira ou na
terça para o Governador despachar, existe uma pilha de
documentos, uma pilha de decretos, de vetos, de projetos, de
atos do Governo para ele assinar e sei que é humanamente
impossível o Governador ler, Deputado Léo Moraes, tudo
detalhadamente, mas eu qualifico como equivocado e
discriminatório o parecer assinado por um dos Procuradores.
Equivocado porque esse Projeto não é inconstitucional e ele se
prendeu a exatamente uma palavra: “institui”. O Projeto que
“institui a liberdade religiosa da huasca, esse “institui” o
Procurador entendeu que estava se criando uma nova religião
aqui no Estado de Rondônia, o que não procede, o que não
existe, mas nós propomos para posteriormente trocar essa
palavra “institui” por   se “reconhece”.

E analisando o parecer desse Procurador, ele discriminou
todas as sociedades huasqueiras deste Estado, onde num dos
parágrafos ele colocou o seguinte, ele redigiu o seguinte no
seu parecer. “O Congresso Nacional iniciou a discussão com a
defesa de extinção da utilização do chá”. E aqui ele se refere a
“Chá do Santo Daime”, também conhecido como a huasca. “Pois
há o argumento de que o uso, mesmo que religioso de uma
droga, deve ser vetado, quando causa prejuízos à saúde”.

É lamentável, em pleno Século XXI, depois de tanto
estudo que foi submetido esse chá, não só no Brasil, mas em
vários países do mundo, nós ainda nos deparamos com uma
colocação infeliz e discriminatória como essa nesse parecer
assinado pelo Procurador, que não é o Procurador Geral, é um
dos Procuradores do Estado, se referindo a uma droga de forma
infeliz, Deputado Lazinho, essa colocação, porque esse chá foi
estudado por anos pelo Conselho Nacional Antidrogas e está
liberado, hoje uma das sociedades que utiliza esse chá, o Centro
Espírita Beneficente União do Vegetal, ele tem o título, ele detém
o Título de Utilidade Pública Federal e esse título só é concedido
pelas autoridades brasileiras, pelo Governo brasileiro para
entidade sérias, para entidades que realizam trabalhos
beneficentes e a cada ano esse título ele é renovado, renovado
porque essas instituições, no caso, a UDV realiza um trabalho
sério.

Então, é lamentável o Procurador colocar, se referir a
este chá como sendo uma droga, é uma discriminação descabida
e fica aqui registrado o nosso repúdio a esse parecer equivocado
e discriminatório, feito por uns dos Procuradores. Infelizmente,
o Governador assinou  sem ler. Conversei com o Governador,
ele tem grandes amigos no Governo, pessoas de confianças
que bebem esse chá; tem várias pessoas que são de estrita
confiança do Governador, ele chegou a ficar surpreso quando
eu falei para ele do Veto, ele falou: “Ezequiel, Deputado, eu
tive um grande amigo em Ariquemes que fundou a UDV lá em
Ariquemes, o Bartolomeu, Mestre Bartolomeu, um grande amigo
meu, pessoa séria, só que eu não posso, infelizmente, retirar
o Veto, então fiquem à vontade para derrubar o veto, e quanto
a nós, faço o compromisso para o Governo não entrar com a
ADIN, com Ação Direta de Inconstitucionalidade”.

Então, fica aqui registrado o meu agradecimento a esse
entendimento do Governador Confúcio Moura.



23 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 195 4322Pág.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

Agradeço também a análise equilibrada e o parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, o
Deputado Léo Moraes foi rápido e apresentou o parecer para
que nós pudéssemos votar hoje. Fica registrada nossa gratidão,
Deputado Léo Moraes.

Agradeço também ao Deputado Laerte Gomes e ao
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Deputado Jean
Oliveira, que também analisaram em tempo hábil esse Projeto
quando foi da sua primeira votação.

Então, quero, para finalizar, agradecer a presença aqui
também do Mestre Braga, Mestre Raimundo Carneiro Braga,
que há mais de 50 anos comunga desse chá e que hoje está
presente aqui. Seja bem-vindo mais uma vez a esta Casa,
Mestre Braga, e faço referência também honrosa aqui à Sra.
Raimunda Ferreira, Mestre Pequenina, esposa, companheira
do fundador da União do Vegetal no mundo, fundador da UDV,
Mestre Gabriel, a presença da Mestra Pequenina aqui é de um
brilho muito especial e coroa com certeza este momento.

Então, para finalizar, Presidente, peço o voto de todos os
Parlamentares, vamos derrubar esse Veto para se fazer justiça
a essas entidades que realizam trabalho sério aqui no nosso
Estado.

Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vamos colocar em
votação o parecer, aí vamos abrir para discussão.

Em votação o parecer favorável pela derrubada do Veto
do ilustre Deputado Léo Moraes.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontra
e os contrários se manifestam.

Está aprovado.
Em discussão o Projeto.

O SR. ALEX REDANO – Para discutir, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Para discutir, o
Deputado Alex Redano, depois o Deputado Lazinho da Fetagro,
na ordem, depois o Deputado Jesuíno Boabaid e o Deputado
Adelino.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado, Sr. Presidente, eu venho
aqui parabenizar o nobre colega Ezequiel pela postura, pelo
seu pronunciamento e foi público e notória a luta do Deputado
Ezequiel e não vejo inconstitucionalidade em nenhuma parte
dessa lei e nós devemos, sim, apoiar a derrubada do Veto.
Então, venho aqui, Deputado Ezequiel, apoiá-lo e dizer
antecipadamente o meu voto que é sim, iremos derrubar o
Veto. Parabéns mais uma vez, Deputado Ezequiel, pelo trabalho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda para discutir o
Veto, o Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente,
cumprimentar a todos, em nome de Vossa Excelência, em nome
do José Cícero e da Elzilene, cumprimentar todo o público, todos
os funcionários desta Casa. E dizer que nós precisamos tomar
uma medida nesta Casa de acompanhamento dos projetos que
saem daqui, junto ao Governo do Estado. Quero fazer esta
proposta, senhor Presidente, que esta Casa designe um

advogado somente para isso. Porque quando você vê um Veto
desses, aí você acaba imaginando e tirando do Governador a
culpa, mas a assessoria que está em volta parece que está
vivendo em outra realidade, em outro país. Nós vivemos num
país livre, laico, um país que a democracia impera, a liberdade
de religião impera. Eu sou católico, vou à igreja, todos os
domingos que estou em casa eu tiro para ir à igreja, minha
mãe era espírita, quando em vida. E o Veto a um projeto
desses acaba prejudicando o próprio Governador, porque ele
realmente não tem tempo para ler. Eu não conheço o trabalho,
a religião, a seita, lá em Jaru eu sei que tem, nunca fui, mas
eu tenho certeza que toda e qualquer reunião para o bem
deve ser respeitada, Deputado Ezequiel, neste país,
principalmente quando se trata da construção cultural, da vida
das pessoas. Não prejudica em nada. Então, eu quero reforçar
o pedido aqui, estou aqui, não vou nem dizer que vamos votar
a favor. Nós vamos derrubar o Veto. É mais um Veto derrubado
e que esta Casa precisa, senhor Presidente, ter uma pessoa
para acompanhar os nossos projetos lá. Deputado Cleiton,
Vossa Excelência que é vice-líder do Governo, para que isso
não aconteça. Nós estamos aqui discutindo uma coisa que
não precisaria. É normal, vivemos num país livre, todo mundo
tem o direito de ir e vir, de tomar suas decisões, principalmente
no que se refere à questão da religião, das seitas. A nossa
liberdade tem que ser... os evangélicos têm a liberdade deles.
Então, nós não podemos ficar à mercê de ter que deixar o
Governador em má situação. Como disse o Deputado Ezequiel,
e eu aí o parabenizo por isso e a todos vocês que estão
presentes, o Governador já garantiu que não vai entrar com
ADIN, não se faz necessário isso. Mas agora nós estamos aqui,
esse povo que está aqui, todo mundo já se deslocou das suas
residências, vieram para cá novamente, porque se faz
necessário estarem aqui, e obrigado por vocês estarem aqui,
mas que a gente não precisaria estar tomando essa atitude.
Parabéns, nós vamos votar a favor. Vamos derrubar o Veto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda para discutir
o Deputado Jesuíno. Deputado Jesuíno para discutir o Veto
Total nº 150 ao projeto de autoria do Deputado Ezequiel.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, eu vou ser
bem sucinto. Primeiro, eu quero parabenizar a ação do
Deputado Ezequiel, é uma ação que realmente mostra... Não
há, você estudar aqui as matérias, faço parte da CCJ, o voto
foi dado ontem de uma forma coerente por parte do relator,
Deputado Léo Moraes, porque não existe nenhuma questão
que possa onerar o Estado. O que está se discutindo, como
bem disse o Deputado Lazinho, somos um Estado laico, não
pode o Governo, aí eu falo Governo, não estou falando do
Governador Confúcio Moura, estou falando do Governo, que
tem seu staff, seus assessores interferirem em algo que não
traz nenhum prejuízo, apenas uma regulamentação. E já
existem discussões, não é nem para se discutir, isso aí já era
para estar pacificado, mas como temos que ter uma garantia
em lei, mais que louvável essa ação.

Eu quero, eu tenho uma preocupação, Deputado
Ezequiel, porque assim como já foi falado que o Governador
não lê, não faz uma leitura por conta de grandes problemas,
volume de trabalho, pode ter um Procurador que possa entrar
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com ADIN, uma Ação Direita de Inconstitucionalidade lá. E aí
esta Casa, eu quero falar agora e cobrar da Procuradoria desta
Casa que se for provocada Ação Direta de Inconstitucionalidade,
que a Procuradoria atue, que vá até o Supremo Tribunal Federal.
E o porquê de eu estar falando isso? Porque vários projetos de
leis que foram arguidos inconstitucionalidade estão ficando
apenas aqui, não está havendo recurso pertinente de recorrer
ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou cobrar do Presidente
desta Casa atuação da Procuradoria, porque tem que fazer os
recursos, quem tem que decidir sobre essa matéria é o
Supremo, não podemos só agora o Tribunal de Justiça vem e
diz: “É inconstitucional”. Aí já fica por aqui. Tem os recursos.
Então, é preocupante, mas com certeza analisando da forma
que foi analisado, essa matéria não é inconstitucional de forma
alguma, se o Governo entrar com Ação de
Inconstitucionalidade, o senhor vai ter a vitória, não só o senhor,
a própria entidade, as pessoas que fazem parte da religião, e
aí eu posso falar que é religião, vão ser vitoriosas, e não havia
necessidade. O Governo tem que estar preocupado com outra
coisa, que é a situação da energia elétrica que está causando
prejuízo a todos os rondonienses, o Governo tem que estar
preocupado com isso, a sua Procuradoria tem que estar atuando
na forma de entrar com ações para reduzir a tarifa de energia,
para retirar Rondônia da bandeira vermelha, aí sim, não está
preocupado com essa situação ínfima de uma matéria que não
traga nenhum prejuízo.

Então, era essa a minha fala, meu voto é favorável pela
derrubada do Veto, estarei também acompanhando, caso haja
uma Ação Direta Inconstitucionalidade, informar ao senhor para
cobrar da Procuradoria atuação.

Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Adelino
Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, dizer que,
parabenizar o Deputado pela iniciativa e dizer que para nós
com certeza o Governador não tem essa intenção de como ele
já garantiu que não vai entrar com ADIN e também essa
alteração depois de promulgar essa Lei, essa palavra que está
sendo questionada pelo Procurador e não muda nada no Projeto
do Deputado, pode ser proposto pelo próprio Deputado depois
que for promulgada essa mudança, porque não cria despesa,
não cria, ou o próprio Governo pode mandar um Projeto
também para alterar essa palavra que há uma dúvida na
interpretação. Mas nós sabemos que esse Projeto é um Projeto
muito importante para dar liberdade para vocês transportarem
esse chá com mais facilidade e também liberdade religiosa,
nós não podemos interferir no cidadão a liberdade que a
Constituição garante essa liberdade. E, além disso, eu quero
parabenizar todos os grupos que já tem em Ariquemes, dois
grupos muito fortes, e eu acompanho, eu tenho muitos amigos
meus que participam, eu também muitas vezes já estive na
reunião, e o trabalho social, além do trabalho religioso, tem o
trabalho social muito grande.

Então, eu quero deixar aqui, dizer que nós não estamos
fazendo mais do que nossa obrigação, dar apoio a vocês, para
que vocês continuem trabalhando e, além disso, tendo o seu
espaço que é um direito dado pela Constituição. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ilustre Deputado
Cleiton Roque, com a palavra.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, Deputado Ezequiel
Júnior. Quero discutir a matéria também, até porque eu entendo
que aprovar Projetos, rejeitar Projetos, manter Vetos, derrubar
Vetos, isso é nosso trabalho, nossa função, vejo dessa forma,
o Plenário é soberano, não é o primeiro Veto que vai ser
derrubado este ano, e não é o último. Eu confesso a Vossas
Excelências que tenho também visto um excesso de zelo por
parte do Poder Executivo, tem matérias que poderia, concordo
com Vossa Excelência, Deputado Lazinho, inclusive na última
Sessão em que foi derrubada uma série de Vetos aqui, no dia
seguinte, juntamente com o nosso líder, Deputado Luizinho,
nós fomos à Casa Civil, justamente pedimos para que evitasse
esse excesso de zelo, porque é difícil um colega aqui, um
Deputado quando tem uma matéria defendida com tanta
propriedade, como é o caso do Veto que está em questão hoje,
que institui a liberdade religiosa da huasca no Estado de
Rondônia, que foi defendido, que foi discutido aqui de maneira
exaustiva na Assembleia pelas Comissões, enfim. É difícil um
colega Deputado aqui votar contrário, ainda mais quando uma
matéria como essa é pleiteada, Deputado Jesuíno, com um
Deputado do perfil do Deputado Ezequiel Júnior, que é uma
pessoa que é extremamente leal, primeiramente ao Estado de
Rondônia, é um dos Deputados mais assíduos aqui durante
este ano no Legislativo, está sempre ajudando o Governo naquilo
que pode, e como ele foi de manhã até justo usando a tribuna
da Casa, falou, conversou com o Governador, entende que não
partiu da iniciativa do próprio Governador Confúcio, e realmente
não foi, Deputado Ezequiel, que na realidade você é cercado
de uma assessoria jurídica nessa área que chega com o texto
e o Veto pronto, e nós entendemos essa situação. E aqui eu
acho que a gente, sem constrangimento nenhum, nós vamos
derrubar o Veto, eu vou votar a pedido de Vossa Excelência
também, e aqui confesso de público desconhecer a matéria,
porém eu reconheço a importância do pleito, Deputado Ezequiel
Júnior, da maneira que foi defendido aqui. E manifestar
antecipadamente o meu voto contrário ao Veto do Poder
Executivo com muita tranquilidade e sem constrangimento
algum, de maneira legítima. Eu agradeço a oportunidade.

(Às 11 horas e 28 minutos o Senhor Edson Martins,
passa a Presidência ao Senhor Ezequiel Júnior).

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Presidente) – Deputado Saulo.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente em exercício,
Deputado Ezequiel, senhores Deputados, senhoras e senhores.
Primeiramente, poder aqui parabenizar o Deputado Ezequiel
pela iniciativa do Projeto de Lei, agradecer pela presença de
todos, às vezes eu até me preocupo quando vejo a presença
dos senhores, das senhoras que já estiveram naquela Sessão
da aprovação daquela Lei e hoje novamente, sei que todos
têm os seus compromissos e às vezes a gente até fica
preocupado pensando: puxa vida, as pessoas vêm porque
acham de repente que se não estiverem lá na Assembleia a
Lei não será aprovada. Mas eu queria dizer para os senhores e
as senhoras que desde o momento que esta Lei foi apresentada
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nesta Casa pelo Deputado Ezequiel, todos os Deputados têm
apoiado a aprovação desta Lei e isso não acontece pela presença
dos senhores, mas sim pelo reconhecimento que os Deputados
têm de que esta Lei ela é benéfica e é essencial e necessária
para que os senhores possam exercer com liberdade as suas
expressões.

Então, o Deputado Ezequiel tem todo o nosso apoio
também na derrubada desse Veto, até me preocupo quando
aqui ouvi alguns Deputados dizendo que o Governador vetou a
Lei sem até saber, assinou sem saber. Não podemos aqui
argumentar nesse sentido, que o Governador jamais iria vetar
uma Lei sem ele saber o que estaria assinando, o Governador
não faz isso, o Governador, todo documento que ele assina, ele
sabe o que está assinando. Agora, ele também procura respeitar
o parecer do Procurador e desta forma eu tenho certeza que
ele fez, ele fez respeitar o parecer emitido pelo Procurador
onde diz que deveria ser vetado. Mas nós iremos derrubar esse
Veto, até porque eu conheço um pouco da União do Vegetal,
tenho vários amigos de Ariquemes que fazem parte, já tive
oportunidade de visitar em outras cidades do interior do Estado.
Então, nós vamos derrubar esse Veto e esperamos que o
Governo acate a derrubada do Veto e que esta Lei seja colocada
em vigor. Muito obrigado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem, Senhor Presidente.
Quero aqui lhe parabenizar por esse seu esforço, estava aqui
ouvindo nossos nobres companheiros falando sobre essa religião
e comecei lembrando de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi
um homem que ele defendia sua religião, chegou a um ponto
dele sair, pegar cara do rei, para poder ir lá onde estava outro
povo, defendendo a sua religião.

Então, Deputado Ezequiel Júnior, parabéns para Vossa
Excelência, como os nossos nobres companheiros já falaram
com respeito ao Governo do Estado, mas eu acredito que nós
nesta Casa de Leis também sabemos da nossa obrigação e o
desejo do coração de cada um para servir a Deus, servir a
Deus é coisa importante, servir a Deus é coisa que faz parte da
vida do ser humano. Então, estas minhas poucas palavras, eu
quero dizer que também estou a favor, nós vamos derrubar
este Veto para que esta religião possa continuar servindo a
Deus em espírito e verdade. Obrigado.

O SR. LÉO MORAES – Deputado Ezequiel, só para
complementar, eu já fiz uso da palavra e reconheci o seu
trabalho, assim como o da União do Vegetal e também se
porventura tiver também o Santo Daime, da mesma forma.
Apenas para agradecer uma pessoa também muito especial
que é o João Abelha, acho que ele não está presente, foi ele
que me oportunizou conhecer com mais profundidade acerca
da União do Vegetal, já tomei o chá, pretendo tomar outras
vezes e fica aqui o meu reconhecimento público ao João Abelha,
ao Dão, ao Jairo Duarte também que é nosso amigo, que estava
conosco naquele primeiro momento, que frequenta ativamente,
que eu tenho um grande respeito e logicamente que se estende
a todos vocês. Então, quem agradece aqui neste momento sou
eu, obrigado pela oportunidade de conhecer a todos.

O SR. AÉLCIO DA TV – Deputado Ezequiel, eu quero, primeiro
eu quero fazer um pequeno comentário bem rápido e sucinto

com relação aos Vetos que tem acontecido. Nós tivemos aqui
alguns casos, ontem mesmo nós tivemos oportunidade de
derrubar o Veto da criação da Região Metropolitana de Porto
Velho, uma coisa que não tem custo nenhum para o Governo.
Nós tivemos o caso da ideologia de gênero que foi um projeto
nosso que foi vetado e tinha o aval do Governador, tivemos
que derrubar o Veto. E agora esse projeto seu que é um
absurdo até a colocação do Procurador quando fez a defesa
do Veto. Então, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência,
dizer que a seu pedido estarei também votando contra o veto,
porque primeiro nós vivemos num país laico e que todos têm
direito de expressar a sua religião. Então, por isso eu sou
favorável que todos tenham a sua religião sem nenhum
problema e sem nenhuma discriminação. Por isso sou a favor
da lei de Vossa Excelência, por isso voto contra o veto. Muito
obrigado e parabéns.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Não havendo mais
quem queria discutir o veto, vamos para deliberação, vamos à
votação do Veto. Lembrando que a votação é nominal, o painel
já está aberto, os que quiserem votar com o Governo, votar a
favor do veto, votem SIM e quem quiser derrubar o veto, votem
NÃO.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

O SR. DR. NEIDSON – Questão de Ordem, Sr. Presidente? Só
lembrando, aproveitando enquanto estão em votação, nós
vamos ter agora uma Comissão Geral para prestação de contas
da Secretaria de Saúde no ano de 2014/2015, já estão
aguardando aí, eu pediria que seja suspensa a Sessão após a
derrubada do veto para que possa transformar em Comissão
Geral.
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O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Encerrada a votação.
Com 16 contrários ao Veto. O Veto, portanto, derrubado por
esta egrégia Cada de Leis. Vai ao Expediente.

(Às 11 horas e 37 minutos inicia-se a Comissão Geral)

Senhoras e Senhores Parlamentares, neste momento
transforma esta Sessão em Comissão Geral, nos termos do
inciso III do artigo 135 do Regimento Interno, para recebermos
o Senhor representante da Secretaria de Saúde do Estado de
Rondônia que vai fazer a  prestação de contas e apresentação
de metas e resultados preliminares referentes ao exercício de
2015. Passamos a palavra agora ao Mestre de Cerimônias.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e Senhores, bom dia. Transformada em Comissão
Geral, tem como Presidente desta Comissão Geral o
Excelentíssimo Deputado Dr. Neidson. Convidamos Suas
Excelências os senhores Deputados Aírton Gurgacz e o Deputado
Léo Moraes para conduzirem à Mesa o Sr. Luiz Eduardo
Maiorquim, Secretário Adjunto da SESAU, como também o
Coronel PM da reserva remunerada Carlos Alberto Caieiro,
Diretor Geral do Hospital João Paulo II.

Transformada em Comissão Geral para ouvir o senhor
Secretário Adjunto da Saúde, Luiz Eduardo Maiorquim, a convite
do senhor Deputado Dr. Neidson, que preside a Comissão de
Saúde, Previdência e Assistência Social. Estão sendo
recepcionados pelos Deputados Aírton Gurgacz e o Deputado
Léo Moraes. Muito obrigado, senhores. Convidamos também o
Coronel da reserva remunerada, Coronel da Polícia Militar Carlos
Caieiro, Diretor Geral do Hospital João Paulo II.

Convidamos também os assessores da Secretaria de
Estado da Saúde para comparecerem aqui também no Plenário,
senhores técnicos, assessores da Secretaria de Estado da
Saúde.

Registramos as presenças do Dr. Nilson Cardoso, Diretor
Geral do Hospital de Base Ari Pinheiro; Dr. Carlos Eduardo,
Diretor Geral Adjunto do Hospital João Paulo II; Sra. Mirlene
Moraes de Souza, Gerente de Controle de Avaliação de
Auditoria; Sra. Marta Duarte, Diretora Executiva de
Regionalização da SESAU; Sra. Cristina Mabel, Chefe do Núcleo
de Mandados Judiciais da SESAU; Sra. Maria Zilma Conceição,
Diretora Executiva de Ações Integradas em Saúde; Sra. Geane
Ribeiro, Secretária Executiva da Comissão Integrada Bipartite;
Sra. Delcy Mazzarelo, Gerente de Programas Estratégicos de
Saúde; Sr. Antônio Medeiros, Diretor Geral Regional do Hospital
em Extrema; Dr. Nilson Cardoso, Diretor Geral de Hospital de
Base. Fazem parte desta Comissão os Exmºs Srs. Deputados
Dr. Neidson, Presidente; Deputado Só na Bença, Vice-Presidente;
Deputado Léo Moraes, Deputada Rosângela Donadon, Deputado
Alex Redano; suplente, Deputado Jesuíno Boabaid.

Com a palavra o Exmº Sr. Deputado Dr. Neidson para
informar às senhoras e senhores o motivo da convocação e
logo após as palavras do Secretário-Adjunto, Dr. Maiorquim.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Bom dia a todos.
Queremos agradecer aqui a presença de todos vocês. O motivo
dessa reunião dessa Comissão foi a pedido do Secretário de
Saúde, Williames Pimentel, que pediu uma audiência pública

ou uma reunião para que possa prestar contas com relação ao
ano de 2014 e preliminares do ano de 2015. Então, como já foi
aprovada lá na Comissão de Saúde, nós resolvemos fazer até
por indicação, que foi do Deputado Jesuíno, para que se possa
fazer durante a Sessão Ordinária desta Casa, então nós
marcamos para hoje e peço desculpas a todos os presentes
pela demora porque tínhamos um veto importante para ser
votado de um projeto de lei do Deputado Ezequiel Júnior. Então,
vamos passar a palavra ao Secretário Adjunto Dr. Maiorquim.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Gostaria de
cumprimentar a Mesa na pessoa do Dr. Neidson, o qual eu me
estendo e cumprimento todos os senhores Deputados, e na
figura do Coronel Caieiro, Diretor do João Paulo II, gostaria de
cumprimentar as demais pessoas que estão presentes. Eu
gostaria de pedir permissão, Deputado, para ir para a bancada,
pois é uma apresentação, não sei se o senhor vai abrir fala
para algum Deputado inicialmente ou se já vai iniciar a
apresentação.

Bom, essa apresentação de relatório de gestão foi uma
sugestão do nosso Secretário Pimentel, do próprio Governador,
orientação deles e infelizmente o Dr. Pimentel não pôde estar
hoje porque houve uma coincidência de uma marcação lá em
Brasília com o Ministro e por isso ele se faz ausente, na verdade
essa é uma apresentação do Secretário Pimentel que me foi
incumbida ontem à tarde em virtude dessa ida dele a Brasília.
O relatório de gestão nosso de 2014 e os resultados
preliminares que nós já temos de 2015, podemos começar a
passar.

Bom, a missão da SESAU: promover e ampliar o acesso
à saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, segundo
as necessidade sociais, em tempo oportuno e com a
resolubilidade, contribuindo para a qualidade de vida através
dos cuidados em redes regionais em conformidade com os
princípios e diretrizes do SUS.

A visão: promover uma imagem positiva do serviço, com
excelência na atenção à saúde das pessoas. Os valores: acima
de tudo a ética, o compromisso com a sociedade, a inovação,
a integração e a sustentabilidade. Os indicadores hospitalares
2014, parte 2015.

Srs. Deputados, demais presentes, o Estado de
Rondônia, como os demais Estados do nosso país, tem várias
dificuldades na saúde pública, inúmeras, mas o Estado de
Rondônia com a dedicação da equipe que veste a camisa do
Sistema Único Brasileiro de Saúde e que tem nos últimos dois
anos seguramente dedicado diuturnamente a avanços nessa
área que são áreas prioritárias para a nossa população, nos
faz dizer e nos dá a segurança que em muitos pontos deste
país, deste país brasileiro nosso, nós estamos na vanguarda,
nós estamos à frente de muitos Estados, e não querendo puxar
sardinha para uma gestão, nada disso, no sentimento pessoal
da obrigação do dever de cumprir quando um cidadão é
colocado em um cargo público como está o Secretário Pimentel,
como está o nosso Governador, como eu mesmo me sinto,
como funcionário público que sou. Enquanto no nosso país os
leitos hospitalares têm uma demanda decrescente em números
absolutos e relativos, o Estado de Rondônia é um dos poucos
Estados a contar em dedo de mão a ter aumento de leitos
hospitalares de forma significativa e impactante. Nós somos o
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Estado brasileiro que mais cresceu em número de leitos
hospitalares de UTI proporcionalmente neste país. Isso é um
orgulho para o Estado nosso, um orgulho para a nossa equipe
da SESAU.

Aqui nós estamos mostrando em azulzinho o Estado de
Rondônia, em verde o percentual no gráfico do Brasil, mostrando
o crescimento nosso em número de leitos por mil habitantes
onde está inserido o Estado de Rondônia em um patamar relativo
ao Brasil hoje. Aqui estão os números de internações dos nossos
maiores hospitais. Em 2012, no início da Gestão do Secretário
Pimentel, nós pegamos um número de internação de 34.000
pacientes dos nossos maiores hospitais. Em 2014, nós batemos
52.355 internações, e seguramente em 2015 nós estamos
projetando um número acima de 60.000 internações com o
Pronto-Socorro estadual em Cacoal sendo ativado.

Enquanto no Brasil, em números absolutos, há um
decréscimo de procedimentos cirúrgicos, o Estado de Rondônia
é um Estado que vem na vanguarda, despontando para números
extremamente expressivos nos últimos quatro anos de Gestão
Pública de Saúde. Nós saímos de 2012 de 12.103 cirurgias para
um total de 18.223 cirurgias em 2014, e seguramente, sem
dúvida nenhuma, nós vamos bater 20.000 cirurgias em 2015,
um pouquinho mais que isso.

Com implemento do novo Pronto-Socorro e com as
cirurgias que estão sendo realizadas nos hospitais nossos de
menor porte, de São Francisco, de Extrema e de Buritis. O
Hospital de Base, o grande Hospital do Estado de Rondônia,
histórico, Hospital de 35 anos, nós conseguimos mudar um
pouco a cara do Hospital de Base. Quem entra, se os senhores
entrarem no Hospital de Base nos últimos dois anos para cá,
aqueles corredores do Hospital de Base que pareciam corredores
malcuidados, antigos, com janelas praticamente caindo,
apodrecendo a ferragem, hoje o Hospital de Base está
revitalizado, o ambiente é climatizado, seus corredores todos
com manta vinícula apropriada para o hospital de grande porte.
Um hospital que vem sendo revitalizado com número expressivo
de 740 cirurgias, que não é mais esse dado, esse dado já está
superado, estamos chegando a 900 cirurgias/mês no Hospital
de Base, em um número crescente. O Hospital de Base hoje
faz transplante renal como rotina, não é mais uma situação
que está se estabelecendo, hoje o transplante renal no nosso
Estado é rotina, e nós estamos acima de 150 transplantes de
córneas já efetivadas no Hospital de Base. Fora as internações
ortopédicas, a retaguarda do Hospital João Paulo II, e uma
condição extremamente efetiva para esse Hospital que é o
grande Hospital de porte terciário do Estado de Rondônia.

Aqui uma situação interessante. Por que é que nós temos
números crescentes de internação extremamente significativa
no Hospital de Base com os mesmos leitos que existiam
anteriormente? Vocês vão ver isso replicando nas outras
Unidades Hospitalares. Porque o tempo de permanência de um
paciente no Hospital de Base, mesmo dada alta complexidade,
está em torno de 7 a 9 dias. Isso é um número extremamente
aceitável e razoável para um Hospital de grande porte, isso faz
com que o leito hospitalar gire um número maior de pacientes
e a Unidade Hospitalar ela se torna mais efetiva. Isso é
importante para dizer aos senhores porque é uma das formas
de mensurar a qualidade hospitalar.

Vamos lá. O João Paulo II. Eu vou parar só um pouquinho
no João Paulo II, que é o Hospital que eu sou médico nele. E é
um Hospital que às vezes ele é mal compreendido. E o Deputado
Doutor Neidson vai me ajudar aí, que eu não vou falar mentira.
O Hospital João Paulo II é o Hospital que mais salva gente
neste Estado de Rondônia, sem dúvida nenhuma, é o hospital
que tem sempre, sempre na sua existência um número
percentual acima das suas possibilidades, nunca no Hospital
de Base nós tivemos o sossego de dizer que a taxa de
internação fosse 100%, que isso seria a felicidade do Cel.
Caieiro e do Cadu. O João Paulo II funciona com a taxa de
internação dele sempre acima de 120, 130%, chegando a ter
internado 200 pacientes, 230 pacientes, mas, senhores, é o
hospital que mais salva vida neste Estado e isso é sim uma
fragilidade do Sistema Público de Saúde, fazer com que o
nosso Pronto-Socorro tenha uma condição de superlotação
como está tendo atualmente em virtude de uma fragilidade,
não do Pronto-Socorro, erroneamente expressada para a
sociedade como se ele fosse o culpado da situação, muito
pelo contrário, senhores, a fragilidade da rede aonde os entes
pactuados não conseguem minimamente fazer os seus deveres
de casa é que faz com que o Pronto-Socorro João Paulo II, a
maior célula de salvar vida deste Estado, fique nessa situação.
E nós estamos num processo de reorganização da rede de
saúde para onde tiver hospital de médio porte referenciado,
esse hospital passa, sim, a ter, de forma objetiva, concreta, o
seu destino funcional, nós não queremos nada mais do que o
destino funcional dos hospitais municipais, dos nossos hospitais
estaduais na rede para que quem chegue ao Pronto Socorro,
chegue de fato com a necessidade do Pronto-Socorro, isso
faria com que o nosso João Paulo II se tornasse um hospital
de excelência na qualidade, porque de excelência na
produtividade poucos hospitais do Brasil são iguais a esse
Pronto-Socorro, salvando vidas, trabalhando da forma que se
trabalha com o corpo clínico médico e de serviços de saúde
gerais, invejável, invejável e eu falo isso porque eu trabalho
dentro do João Paulo II sete dias da semana no mês.

O Hospital Cosme e Damião. O Hospital Cosme e Damião
ele está com uma média de internação ascendente de 450,
um pouco mais de internação/mês, porém o Hospital Cosme e
Damião ele é um anteparo de Porto Velho, Capital, estou
falando do Município de Porto Velho.

A fragilidade no serviço de pediatria básico do município
faz com que a porta do Cosme e Damião tenha um fluxo de
pacientes, crianças que poderiam e deveriam estar sendo
atendidas e tratadas em nível médio e em nível primário de
saúde pública.  E é uma discussão constante, eu acredito que
o município vem avançando, vem se reestruturando na
possibilidade de atender aquelas 825 crianças que deveriam
estar no município e que o Cosme e Damião ele está dando
esse tipo de atendimento, que era o atendimento mais
ambulatorial do que hospitalar.

O Hospital Cemetron. Esse é um hospital que quanto
menos produção, e aí eu peço desculpa ao Bazano, que está
aqui representando o Hospital Cemetron, melhor é pelo Estado,
Hospital de Doenças Infecciosas, quanto menos ele está sendo
utilizado, melhor é para os indicadores de saúde pública. Então,
nós temos esse número no Cemetron, é um serviço de
excelência, referência para todo o Estado de Rondônia, região
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Sul do Amazonas, parte da Bolívia que se faz o tratamento
nesse serviço nosso. Um hospital voltado à pesquisa, um
hospital extremamente diferenciado e fica o convite aos
senhores para acompanhar o Dr. Bazano, conhecer o Hospital
Cemetron que é extremamente interessante.

O Hospital Regional de Cacoal. O Hospital Regional de
Cacoal, nos últimos dois anos, ele acordou, vamos dizer esse
termo. É um hospital que tem um potencial fantástico, inserido
estrategicamente numa área do Estado aonde ele divide
praticamente o Estado ao meio nas suas referências, fazendo
com que a população do Cone Sul, Zona da Mata, tenha o
mesmo perfil de qualidade do atendimento da população que
mora em Porto Velho ou na região Norte do Estado. Foi o
Hospital que nós mais potencializamos nesses últimos dois
anos, era um hospital que tinha os seus 160 leitos; em primeira
visita minha eu fiquei chocado, tinha 40 e poucos pacientes
internados e a maioria dos leitos com colchão para cima e o
Pronto-Socorro João Paulo sempre na situação que eu falei
para vocês. Nós tomamos uma conduta, fizemos um pacto da
saúde no Hospital Regional de Cacoal há um ano e quatro
meses. Desse pacto de saúde, nós saímos de 1.600 cirurgias
para quase três mil cirurgias. Seguramente, este ano, nós
vamos chegar a 4.200, 4300 cirurgias no Hospital Regional de
Cacoal. Detalhe, não são só cirurgias simples, são cirurgias de
alta complexidade, como próteses, como órteses, cirurgias
ortopédicas, cirurgias gerais. Implementamos a neurocirurgia,
numa retaguarda do trauma que vamos levar para o novo
Pronto-Socorro, mas lá está se resolvendo muitas coisas e
salvando muitas pessoas que morriam nessa BR e que está
tendo a oportunidade de uma célula de salvar vida nessa
unidade hospitalar.

 Nós estamos em torno de seis mil internações, três mil
procedimentos cirúrgicos para 2014 e vamos, seguramente,
bater a meta em torno de 15% de aumento da produção desse
Hospital neste ano de 2015. Esse foi, eu acho o seguinte, os
desafios na saúde pública que existem para serem superados.
Quando a gente olha para essa unidade, e na gestão não vá
para o enfrentamento da necessidade que a população precisa,
nós não podemos estar onde nós estamos. O Hospital Pronto-
Socorro em Cacoal é um hospital que está num planejamento
de saúde pública estabelecido. Qual que foi o problema aí,
entre aspas? É que ele veio a existir de maneira precoce, não
dentro da expectativa de planejamento nosso. Esse Pronto-
Socorro estava previsto, dentro de Cacoal, para o último ano
de mandato do nosso Governador. Em virtude de um processo
de crise de saúde pública em Cacoal, que houve uma
judicialização, a passagem do Pronto-Socorro da média e alta
complexidade das urgências para o Estado, fez com que... E a
oportunidade, que quem está em gestão pública não pode
perder, oportunidade é uma palavra chave, em fazer com que
a unidade Daniel Comboni, uma unidade filantrópica, ao ser
deixado à disposição do Governo a custo zero, zero, se tornou
uma realidade de um novo Pronto-Socorro do Estado de
Rondônia, que faz com que as urgências deste Estado não
mais concorram somente à porta do Hospital João Paulo II,
com as pessoas tendo que andar de 800 a 900 quilômetros
para chegar ao nosso Pronto-Socorro, podendo chegar 200,
330 quilômetros no novo Pronto-Socorro em Cacoal, que tem
como retaguarda o Hospital Regional de Cacoal.

Então, esse Hospital Pronto-Socorro em Cacoal, que já
é uma realidade hoje, senhores, Deputado Lebrão, que tem
hoje seguramente 100, 110 pacientes internados, ele passa,
este ano ainda, a abrir o seu centro cirúrgico com plantão
permanente de médico cirurgião, ortopedista, neurocirurgião,
anestesista e clínico na porta. Para o ano que vem, nós vamos,
seguramente, abrir 10 leitos de UTI dentro desse Pronto-Socorro
e com as inovações que lá estão acontecendo, que aqui eu
ainda não consegui superar, lá em Cacoal nós vamos iniciar
cateterismo cardíaco, na porta do Pronto-Socorro, como é o
certo de fazer saúde pública para quem tem enfarto. E aqui,
devido às burocracias ou aos interesses de segmentos privados,
nós não conseguimos fazer isso ainda. Mas aonde se quebra
um paradigma, a tendência é quebrar os outros. Se nós
conseguimos isso lá em Cacoal, nós vamos, seguramente, em
pouco tempo, em curto espaço de tempo, também fazer isso
em Porto Velho.

Era uma Unidade Mista de Cacoal. Muitos dos senhores
conheceram a Unidade Mista de Cacoal. Como se atendiam as
pessoas naquela Unidade. Em processo de judicialização de
março de 2014, com 1.400 atendimentos sob a tutela, sob a
gestão do município. Hoje, esse Pronto-Socorro já tem mais
de 14.000 atendimentos em procedimentos. E ele está tendo
já, em média, um número de quase 4.000 consultas/mês nesse
Pronto-Socorro. A hora que iniciarmos as cirurgias, ele se torna
uma referência secundária e terciária para as urgências do
Centro-Sul do Estado.

Nós fizemos um ajuntado dos hospitais menores. O
Hospital nosso de Extrema é fantástico. Eu não vou falar muito
dele porque o Diretor está ali, vai se achar. Mas ele é uma
unidade hospitalar que se nós tivermos o modelo dele replicado
para vários outros municípios de pequeno e médio porte, nós
estaríamos com a rede pública de saúde deste Estado
extremamente bem assistida. Nós não precisamos fazer
neurocirurgias, cirurgias de grandes complexidades em hospital
de pequeno porte. É um disparato isso. Os gestores nossos
municipais têm que entender isso, da limitação da sua estrutura
existente. Mas eles têm que reconhecer a potencialidade do
que pode ser feito dentro dessa estrutura e com certeza absoluta
não é transferência de paciente em ambulância que se faz
saúde pública, nem aqui em Rondônia e nem em lugar nenhum
do mundo.

Então, nós estamos tentando pactuar, treinamos os
gestores dos municípios, principalmente os municípios polos,
estamos tentando montar parceria, potencializar rede
hospitalar, que eu não posso, vocês não podem entrar num
hospital em Jaru, Ouro Preto, em qualquer outros dos
municípios e verem leitos vazios aos montes e ver os nossos
Prontos-Socorros com pacientes que poderiam e deveriam estar
sendo tratados nesses leitos em corredores. O desempenho
das unidades hospitalares nos nossos de pequeno porte, já
estão acima de duas mil internações para este ano de 2015, o
ano passado chegamos a mil e seiscentas e sessenta, mil e
setecentas internações, e nós temos um número expressivo
para este ano que são as cirurgias que nós estamos fazendo.
Infelizmente aconteceu algo que nós não esperávamos em São
Francisco, que está sob investigação no Ministério da Saúde
para nós darmos uma resposta à sociedade, mas São Francisco
já realizou este ano, Deputados, mais de seiscentas cirurgias,
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mais de seiscentas cirurgias que seguramente iriam concorrer
ao Hospital de Base, como hérnia, vesícula, histerectomia,
períneo e outros procedimentos menores que podem e devem
ser realizados nesses hospitais. O hospital nosso de Extrema
está acima de trezentas cirurgias, chegando a quatrocentas e
cinquenta, se eu não me engano, este ano já.

Aqui a nossa referência é ambulatorial. A Policlínica
Oswaldo Cruz bateu, no ano de 2014, acima de oitenta e cinco
mil atendimentos e nós queremos bater para o ano 2015 em
torno de noventa mil atendimentos de consultas médicas
especializadas com trinta e seis a trinta e oito especialidades
distintas. O Centro de Diálise de Ariquemes é outra estrutura
que os senhores Deputados, quem não conhece deve conhecer,
deve conhecer por quê? Porque essa unidade é uma unidade
que parametriza que o SUS público pode e deve ser tão bom
quanto qualquer serviço privado nesse país. Essa unidade, ela
faz inveja a qualquer serviço privado de nefrologia do Brasil, é
fantástica, tem um médico lá que é diferenciado, uma equipe
técnica muito aguerrida, focada em resolver problemas da
população, e é uma população que a gente tem que ter
sensibilidade, não é fácil para ninguém estar atrelado a uma
máquina de diálise três vezes por semana para manter a sua
vida, isso aí é o mínimo que um gestor tem que fazer, é levar
dignidade a essas pessoas, esse serviço, ele é digno, ele é
fantástico.

Outro serviço que é importante, que é uma discussão
que eu estou tendo com os polos regionais nossos, Municípios
do porte de Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes e
Vilhena, Ariquemes tem, os outros têm e devem desenvolver
esse exemplo que é SAMD, o custo não é barato, não estou
dizendo em custo, mas saúde pública não se mede por dinheiro,
se mede pela satisfação da população. Mas cuidar de pacientes
em domicílio é devolver para muitos idosos a dignidade de estar
ao lado do neto e tratando em casa, é fazer com que um
cidadão, ele possa recrutar aquilo que ele perdeu dentro de
um leito de hospital, que muitas das vezes, apesar de nós
brigarmos e insistirmos na humanização, muitas das vezes é
uma situação muito mecânica, punciona uma veia, vira para cá
para aplicar uma injeção, levanta o pé para trocar o curativo.
Nessa ambiência que a gente briga para deixar humanizada,
ela é uma ambiência mecânica e todo mundo, do Governador a
quem limpa nossa rua, quando cai numa unidade hospitalar,
sua dignidade fica à mercê de quem cuida deles, e em casa é
o melhor lugar que tem para se cuidar de pessoas.

O SAMD é fantástico, tem esses números extremamente
expressivos, tem hoje em domicílio cento e oitenta pacientes
sob seus cuidados, cuidou já mais de treze mil e quinhentas
consultas e fazem visitas acima de doze mil, já estão chegando
a quase dezesseis mil visitas domiciliares, com equipe de
médicos, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, técnico de
enfermagem, levando dignidade às pessoas dentro da sua casa,
como deve ser o SUS brasileiro.

Outra ferramenta que é importante, que nós estamos
implementando cada vez mais, é o CERO lá na Zona Leste,
uma unidade que está mostrando a sua cara, trazendo a
responsabilidade que estava um pouco perdida do Estado nessa
área de reabilitação, criando uma formatação em nível de
parâmetros do Sarah Kubitschek, do CER de Goiânia, nós
mandamos os nossos técnicos para essas unidades para eles

comprarem, para eles se entregarem àquele tipo de serviço,
tentar resgatar dessas ambiências para Rondônia, como que
é uma performance dentro de um CERO lá do Sarah Kubitschek,
como se trata as pessoas lá e as pessoas que são tratada lá
são felizes. Por isso que nós mandamos os nossos técnicos
para lá, para ver se eles captavam esse tipo de formatação de
processo de trabalho para imprimirmos no nosso CERO.

Temos lá fisioterapia para adulto, fisioterapia infantil,
fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e
psicopedagogia. Pactuamos com o Ministério e deve estar
chegando ainda para o mês de dezembro uma oficina
ortopédica móvel que vai dar assistências aos cadeirantes em
todo o Estado, levando mais acessibilidade a essa população
fragilizada. O CAPS já é uma realidade nossa de muito tempo,
a saúde mental vem cada vez mais se inserindo no processo
de responsabilidade da gestão pública de saúde. Há pouco
mais de 15 anos, saúde mental era tratada em quartinhos
fechados, dentro das residências das pessoas, quando não
em manicômios grandes como no Estado do Rio de Janeiro,
São Paulo, para quem conhece essas estruturas de cinco mil
pessoas com deficiência mental internadas numa estrutura
que parecia mais presídio. Mudou-se a performance de
trabalhar saúde mental em nosso país, alguns criticam, outros
não; mas mudou-se, e mudou-se para melhor, essas pessoas
hoje estão mais inseridas no seio da sociedade, nós
conseguimos resgatar isso de forma mais digna e os CAPS
vieram como uma política para ficar, não tem mais como
retroceder a política de saúde pública socializada, inserida na
sociedade, cuidando dessas pessoas dentro da sua
comunidade, dentro da sua casa, dentro da sua família e
trabalhando somente o período de crise como necessidade
hospitalar. Mais de 08 mil atendimentos profissionais, mais de
17 mil consultas médicas e nós temos lá em torno de 15 mil
pacientes cadastrados. O nosso laboratório central, que ele
vem cada vez mais ampliando, estamos com os exames de
medicina, medicina ortomolecular, hoje no LACEN estamos com
parte de entomologia funcionando e estamos com núcleo de
produto que faz aferição de produtos como água e outros
alimentos dentro do LACEN funcionando, todos esses níveis
ou essas linhas de cuidado dentro do Laboratório Central do
Estado hoje é uma realidade, funcionando com números e
com dados que é importante isso.

O CEPEM é o nosso Centro de Pesquisa, talvez um dos
locais que mais produz pesquisa neste Estado de Rondônia,
um monte de doutores pesquisando com pesquisa de malária
e hepatite extremamente avançada, e o Dr. Mauro Tada, que
estaria aqui, não pôde ficar, estava com compromisso agora
às 11:00 horas, teve que sair. Temos mais de 2 mil
atendimentos em hepatites virais e a nossa referência em todo
Estado para hepatite virais.

A FHEMERON, mantemos um nível na FHEMERON com
mais de 33 mil coletas em 2014 e vamos bater acima de 36
mil coletas para este ano, à frente lá com o Dr. Orlando.

Educação permanente, isso é algo que era praticamente
inexistente na Secretaria Estadual de Saúde, poucas pessoas
conseguem visualizar o valor disso daqui. Mas a educação
permanente foi a virada da porta do Pronto-Socorro João Paulo
II, o Dr. Neidson está aqui e não vai me deixar mentir. A porta
do Pronto-Socorro João Paulo II, 100% dos nossos médicos
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foram feitos ATLS, ACLS, FCCS, esse monte de sigla que eu
estou falando, é capacitação do tratamento do paciente
infartado, do paciente politraumatizado, do paciente que tem
risco de morte iminente, todos os médicos treinados, 100% do
nosso corpo de enfermagem treinado, dos nossos técnicos
treinados.

Isso mudou completamente a estatística do João Paulo
II no primeiro atendimento médico da urgência. Na atenção
básica, o CETAS, que é o nosso núcleo de apoio à educação
permanente, ele fez mais de 600 capacitações de profissionais
na atenção básica. O CEREST é um Centro de Referência à
Saúde do Trabalhador, foram implantados 03 CEREST no
Estado, um é de gestão estadual, acompanhamos os nossos
agravos de acidente de trabalho e acompanhamos os nossos
agravos de exposição a organofosforados, a inseticidas, a uma
séries de produtos que podem para o trabalhador exposto trazer
complicações, é algo que está se avançando, estamos fazendo
movimentação em nível estadual para que isso aí torne-se um
tanto quanto mais forte, que é importante para os trabalhadores
do Estado de Rondônia.

Gestão Financeira. Bom, é uma fala mais do Pimentel,
mas eu vou tentar. Aqui mostra a evolução financeira da
Secretaria de Saúde nos últimos quatro anos. Evidentemente
que só pelo gráfico nós estamos vendo o crescimento que a
Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia vem apresentando
nos últimos anos para a finalidade de execução de trabalho.
Nós saímos de 2010, de pouco mais de cinquenta milhões de
repasse para a assistência da farmácia, ao MAC e o FAEC, que
são siglas para a alta complexidade hospitalar de onde nós
chegamos em torno de quase cem milhões para o ano de 2014
e se o Ministério pagar o que nos deve, se nós não tivermos
um calote, apaga essa minha fala, que o Secretário está falando
com o Ministro hoje sobre isso, se eles repassarem o que nós
já estamos na gaveta do Ministério aguardando há mais de
ano o recurso para a manutenção de hemodiálise de Ariquemes,
para a manutenção dos leitos de UTIs nossos pactuados que
estão lá no Ministério, para o avanço que nós tivemos de
contratualização de leitos de retaguarda do João Paulo II dentro
da RUI. Para pactuação das Ruis que nós fizemos no Cone Sul
e estamos finalizando agora na Zona da Mata. Nós vamos chegar
num patamar acima de cento e dez, cento e vinte milhões,
praticamente dobrando o recurso MAC, FAEC e Assistência
Farmacêutica em 4 anos, seguramente não tem Estado
brasileiro que fez isso, proporcionalmente, evidente.

A evolução de repasse de Fundo a Fundo é o gráfico
inferior está mostrando também o mesmo crescimento, onde
nós saímos de um pouco mais de noventa milhões para acima
de cento e oitenta milhões hoje de repasse para a SESAU
manter esses dados, esse números que eu estou expressando
aos senhores, que praticamente duplicamos, quando não
colocamos 35%, 40% da evolução da produção nos últimos
dois anos no Estado de Rondônia.

Continua a nossa guerra e isso é uma guerra de todos,
isso não é uma guerra de quem está com o camisa do SUS,
isso é uma guerra para todos, para nossos Deputados
estaduais, para os nossos Prefeitos, para os nosso Deputados
federais, Senadores, para o nosso Governador. O SUS brasileiro,
ele precisa de um aporte de financiamento maior que venha
do Governo Federal. Na década de 70, o Governo Federal

bancava 90% do recurso do SUS desse país, hoje o Estado de
Rondônia banca 70% do recurso orçamentário e financeiro para
manter o Sistema Público de Saúde deste Estado e o Ministério,
a Federação está bancando menos de 30%. Não dá para fazer
uma saúde pública nos moldes que a nossa Constituição exige,
se continuar um subfinanciamento como vem fazendo o
Governo Federal nos últimos anos. Nós estamos brigando, e
brigando muito, pelo Mais 10, porque nós achamos uma política
correta como política de saúde pública. Não é por menos que
nós vamos para cima do Ministério, solicitamos o aporte
financeiro, estamos brigando porque mesmo com 30% de
repasse para o Estado ainda nós temos dívidas com eles, que
eles têm que nos pagar. Saúde pública se faz, sim, com gestão,
com empenho, com tudo, mas não se faz saúde sem dinheiro
em lugar nenhum do nosso país.

Isso é um gráfico importante. Quando a gente fala de
gestão cada vez mais como todo mundo, inclusive eu, temos
receio ou medo de órgãos de controle, cada vez mais se tende
a profissionalizar a gestão pública, e isso é para tudo, não é só
para a saúde. Mas, principalmente para a saúde, porque a
saúde mexe num universo monstruoso, a gente acaba quase
que ficando maluco. Se fosse para se dedicar, para resolver
problema, eu poderia, e nós poderíamos ficar 24 horas por dia
na SESAU que nós não daríamos conta do volume que é.
Ficamos às vezes até 7, 8 horas da noite sabendo que vai
sobrar um monte para amanhã, mas nós temos que resolver o
máximo hoje, se é possível resolver.

Aqui está demonstrando um processo de organização
de trabalho, a SESAU está saindo, e a passos largos, de um
histórico de compras fragilizadas, de processos de compras
de serviços fragilizados para processos de compras concretos,
duradouros, viáveis, e correto do ponto de vista de gestão
pública.  Quando nós colocamos que o custo anterior à licitação
de higiene, limpeza hospitalar, nutrição, manutenção de ar
condicionado e vários dados aí vinha num processo de
reconhecimento ou num processo de contrato emergencial para
um processo licitatório, mostrando a economicidade de higiene
e limpeza hospitalar de três milhões/ano, num processo
licitatório que me dá ao gestor a capacidade de manutenção
durante 05 anos desse processo, isso demonstra uma
capacidade de organização de gestão muito coerente.

É tudo do Pimentel isso, nada de mim, eu posso até
estar empolgado falando isso, mas é reconhecimento meu como
Secretário-Adjunto da capacidade de gestão do Secretário
titular, se não for ele batendo na mesa, esbravejando e alguns
se assustam com a performance dele, essa SESAU não saía
do lugar, então às vezes eu peço até aos senhores compreensão
ao meu Secretário titular, porque a performance do jeito dele,
da maneira dele, da expertise dele que faz com que essa
realidade esteja acontecendo em um órgão que historicamente
tem as suas fragilidades.

Chamo a atenção para os senhores que foi a pauta de
uma fala minha há um tempo aqui nesta Casa, o serviço de
anestesiologia, ele tem a maior, quatro milhões, número
extremamente impactante, o serviço de neurocirurgia tem a
maior quatro milhões, mas, seguramente, senhores, sem dúvida
nenhuma a duplicação ou triplicação do número de
procedimentos cirúrgicos, onde nós não deixamos pessoas
ficarem aleijadas em suas residências, como o Coronel Caieiro,
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quando entrou no João Paulo, tinha mais de 600 pessoas em
domicílio esperando cirurgias de urgência, não estou falando
de cirurgias eletivas, estou falando do osso quebrado que foi
para casa esperar a cirurgia em casa, isso não é mais uma
realidade, porque nós temos anestesista 24 horas num número
de 2, 3 no João Paulo II, realizando cerca de 15, 20
procedimentos no dia dentro do Pronto-Socorro João Paulo II.
Eu tenho 08 salas cirúrgicas no HB e eu tenho seguramente 06
anestesistas disponíveis para cada sala dessas durante o dia e
à noite nós temos 01 anestesista que fica no sobreaviso, isso
fez com que o Estado salvasse vidas, diminuísse sequelas
permanentes, fizesse com que cidadão nosso deste Estado
voltasse ao seio da sociedade para se tornar produtivo para a
sua família, coisas que vinham sendo sequeladas e que vinham
deixando a nossa população à mercê da sua sorte há muitos
anos neste Estado.

O mesmo eu digo para neurocirurgia. Hoje, se nós
pegarmos o número de Tratamento Fora de Domicílio, e o
Deputado Só na Bença sabe muito bem do que eu estou falando,
para a neurocirurgia, hoje o Estado de Rondônia tem a melhor
neurocirurgia do Norte do país, nós não perdemos para o
Amazonas, para Manaus que é um município de quase três
milhões de habitantes, nós não perdemos para Belém, um
Estado que tem aí seus 300, 400 anos só a Capital, hoje aqui
em Rondônia a neurocirurgia nossa é uma das melhores, senão
a melhor da região Norte deste país. Fazemos cirurgia por
neuronavegador, fazemos cirurgias por endocirurgias, fazemos
as cirurgias endovascular da neurocirurgia num contrato que é
impactante, mas que salva vidas, e isso é importante deixar
aqui dito porque esse processo licitatório aumentou sim o seu
valor, porque aumentou o número de plantões, hoje eu tenho
neurocirurgião lá em Cacoal, isso era uma raridade. Para quem
mora no interior falar que tem plantão 24 horas de
neurocirurgião dentro de um hospital público no meio da
Amazônia Legal, se duvida em São Paulo, se duvida em São
Paulo, e nós temos isso sim lá em Cacoal funcionando.

Aqui vêm os convênios. Secretaria de Estado da Saúde
de 2011, tinha em torno de 24 milhões; 2012, 21 milhões; em
2014, nós batemos a casa dos 32 milhões em convênios, e
estamos mantendo a casa acima dos 32 milhões para este ano
nos convênios de repasses ou de compra de serviço para
prestação em todo Estado de Rondônia, em todo o Estado, e aí
entram os convênios com os municípios, órgãos filantrópicos e
demais.

O que é muito impactante nos convênios, que eu posso
dizer para os senhores e os senhores são provas reais disso, é
o serviço de oncologia do Estado de Rondônia. O serviço de
oncologia do Estado de Rondônia chamava-se TFD – Tratamento
Fora do Domicílio; não estou mentindo, nós tínhamos aqui uma
célula pequena que continua, que era o São Pellegrino e só,
hoje nós temos o serviço Daniel Comboni que funciona com
radioterapia, quimioterapia, associado ao Hospital Regional de
Cacoal. Nós temos aqui Barretos num volume assustador até
do número de pacientes com esse problema, e nós estamos
tratando dos nossos pacientes em casa, na sua grande maioria.

Esse é um quadro do Pimentel, ele olha para esse quadro
e quando ele vê aquele vermelhinho pode saber que vai ter
algum tapa na mesa ou algum grito. Esse é um quadro que a
gente traça lá e que ele é detalhado, aqui está o consolidado

dele, nós planejamos e traçamos metas que seriam
alcançadas, as metas que estão em verde nós conseguimos
alcançar praticamente na sua totalidade, tirando esse LEPAC,
que é um laboratório que está finalizando a construção, que
para o mês de fevereiro nós estaremos inaugurando ali do
lado da POC. É um laboratório automatizado, estilo Pardini;
não sei se vocês já ouviram falar, que tem condições de fazer
um quantitativo de exames, que em muitos desses exames
tem resolução para o Estado todo, são máquinas todas bem
equipadas em formatação de esteiras que nós não conseguimos
avançar no ano passado e que neste ano nós finalizamos para
o início do ano começarmos a funcionar esse laboratório.

O restante, a única dívida que nós temos está lá no HB,
que é uma dívida pequena que nós estamos discutindo a
possibilidade de aumentarmos o número de leitos e fazermos
a restauração do Centro Obstétrico da Maternidade, que está
precisando.

Bom. Metas para 2018, o Planejamento SESAU.
Quando a gente fala do HB, a gente está na dívida,

aquele pontinho a menos lá que não chegou em 100% aonde
entra a reforma e construção, aumento de leito com
enfermaria, a parte obstétrica do HB, que é o Centro Obstétrico
e a Maternidade, que eu estou tentando convencer o Secretário
em um processo interno nosso de discutir um Hospital Materno-
Infantil apartado, um hospital próprio para isso, é um processo
de discussão técnica ainda. Nós estamos com as Casas da
Gestante também no forno para sair.

Em relação ao Hospital Infantil Cosme e Damião, nós
estamos com um Projeto muito audacioso e grande, bonito,
de fazer com que o Hospital Cosme Damião tenha a
característica de Pronto-Socorro de fato e de direito,
implementando a ele Centro Cirúrgico, a nova UTI que está
dentro do Projeto, a parte de Oncologia e trazendo para dentro
do Cosme e Damião todo atendimento integral na Pediatria,
seja clínica, seja cirúrgica, seja de multidisciplinar.

O Hospital Pronto-Socorro João Paulo II, já fizemos a
reforma da CME, aquilo lá era para estar em verdinho, missão
concluída. A construção do Centro de Medicina Tropical, reforma
e ampliação prevista para iniciar nesse ano agora uma reforma
e uma ampliação do Hospital CEMETRON que está em torno
de um investimento, eu acho que de 8 a 10 milhões, que vai
mudar um pouco a cara do nosso CEMETRON, está precisando.
O Hospital Regional de Cacoal, já meta concluída, os dez leitos
de UTI Pediátrica estão funcionando e graças a Deus nós temos
seis crianças lá hoje sendo salvas, se Deus quiser vão ser
salvas. O Hospital Regional de Buritis reforma e ampliação,
deu uma parada, retornaram agora às obras, eu acredito que
vão concluir.

Hospital Regional de São Francisco já foi feito, a parte
de lavanderia estamos em dívida ainda, mas as instalações
das outras ampliações já foram feitas. Estamos devendo a
lavanderia, aí é uma guerra com a nossa Prefeita lá, mas nós
vamos avançar, nós vamos conseguir chegar nesse ponto.

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o novo
HEURO, paralisaram as obras em virtude de uma detecção do
prestador de serviço como uma falha na engenharia, foi
discutido, foi feito um destrato, está sendo revisto todo o
processo do HEURO da parte de obras para iniciar o processo
licitatório que o Governador queria para esse mês de dezembro



23 DE NOVEMBRO DE 2015Nº 195 4331Pág.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

agora, vamos ver se nós vamos conseguir. É algo que não fica,
senhores, dentro da nossa Secretaria, é uma situação que fica
dentro do DEOSP que acompanha isso. Mas quem faz a pressão
somos nós mesmos, que nós sabemos onde dói o nosso calo.
O Hospital de Seringueiras é um  Hospital que está em processo
já, salvo engano, é um  processo que finalizaram a parte de
arquitetura e deve ir para um processo licitatório. Eu não sei
dizer precisamente essa situação de Seringueiras.

O SR. LEBRÃO – Só um espaçozinho, Doutor Maiorquim. A
UPA de Seringueiras está licitada, inclusive ela está com Ordem
de Serviço.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM - Ok. Obrigado. Obrigado
pela informação, não tinha captado Seringueiras, que ela vai
ser, o Estado está acompanhando, mas é o município que depois
vai tomar conta.

O Hospital Regional de Guajará-Mirim, a obra avançou
muito, é um hospital bonito, grande, nós vamos discutir a
parceria do funcionamento, vai ter que funcionar. Guajará-Mirim
é um Município importante, como todos são, mas é importante
porque ele está em uma situação aonde há fragilidade social,
e aí eu estou falando de países, não estou falando mais de
território só nosso, onde a Bolívia precisa, as pessoas procuram
e Guajará-Mirim tem uma efetividade muito pequena,
extremamente pequena com a potência dos meus colegas
médicos estão lá dentro. Estou dizendo isso porque conheço
um a um. Sei que lá e tendo condição de trabalho dá para se
fazer muita coisa. Eu acho que uma parceria para o ano que
vem, Deputado Doutor Neidson, com Guajará-Mirim, aquele
Hospital vai ser uma grande referência.

Hospital de Parecis, não vou passar a informação para
vocês, não peguei esses dados de Parecis, como também o de
Seringueiras eu não tinha pego.

Fortalecimento da Assistência Pré-Hospitalar. Conversei
com o Renato. O Renato estava preocupado com a situação do
Ministério, parte financeira, eu disse a ele que pode ir para
cima, a UPA é importante para Ji-Paraná, é um pré-hospitalar
importante e que tem ferramentas e manutenção financeira
que é a melhor que o Ministério tem para qualquer outro tipo
de serviço.

A mesma coisa de Vilhena. Parou um pouco a obra lá,
eu não sei como é que vai estar, mas a obra está quase, talvez
80% concluída, me parece que ia entrar em acabamento para
esse ano que entra agora.

O Centro de Especialidade Médica Regionalizado é um
sonho do Governador, pactuação dele de campanha. Iniciamos
um trato para Vilhena, uma possibilidade de construção de um
Centro Especializado que está em discussão, estamos discutindo
em Cacoal a possibilidade de um Centro de Referência com
Atendimento Médico Especializado, tentando dissociar
ambulatório/ hospitalar para ambulatório/ambulatório, criando
uma referência autônoma que também vai ser importante e
com isso nós estaríamos fechando algo que o próprio
Governador pactuou na campanha dele, que é uma obrigação
nossa.

A cirurgia de catarata. Estamos finalizando o processo
licitatório, estava na SUPEL há um ano e meio, um ano e meio
ou um ano e seis meses discutindo com o Tribunal de Contas,

vai, volta, acerta, verifica a lista, faz de novo o processo
licitatório, me parece que agora em dezembro sai a licitação,
fecha e aí nós vamos ter praticamente 2.000 procedimentos
cirúrgicos de catarata para a nossa população do Estado.

Nós idealizamos um modelo itinerante, o Tribunal de
Contas e Órgãos de Controle solicitaram, como a própria
Sociedade de Oftalmologia, que fizesse também permanente
e incluímos ao Processo Licitatório Permanente a custo SUS,
nós precisamos resolver isso.

O SR. CLEITON ROQUE – Secretário Maiorquim, existe uma
fila de espera de mutirão de cirurgia de catarata em torno de
4.000?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Nós tínhamos uma fila,
eu acho que 1.800 pacientes, é uma ponta de iceberg, a partir
do momento que o Estado de fato começar a fazer, vai aparecer,
porque a estatística nossa, médica, não é da fila física
existencial, é da população. Então, como médico, eu sei que
para o Estado de Rondônia 2.000 cirurgias de catarata não é
um risquinho n’água, não é um riscão na água, mas está longe
de resolver o nosso problema, mas nós precisamos iniciar a
partir do momento que nós  iniciarmos e esse serviço tornar-
se concreto vai aparecer essa demanda reprimida.

Então, o Projeto nosso, a programação nossa é em cima
da nossa população, esse é o início do processo. Muitas vezes
o Órgão de Controle, ele trabalha com estatística física real,
dura, mas nós, no nosso planejamento, temos que trabalhar
com a estatística existente populacional.

Então, se eu tenho um Estado em torno de 1 milhão e
800 habitantes, seguramente eu vou ter aí mais de 20 mil, 30
mil procedimentos desses daí  que estão hoje invisíveis aos
olhos do SUS.

O SR. CLEITON ROQUE – Já foi resolvido na SUPEL o problema
da licitação.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Estava esta semana
agora, não sei se hoje, de repente até seja. Eu vou informar,
eu vou informar.

Reestruturação do Laboratório nosso de Fronteira, o
LACEN nosso lá de Guajará-Mirim está sendo concluído.

Centro de Diagnóstico de Imagem.  O Centro de
Diagnóstico de Imagem, às vezes a gente tem que enfiar a
cabeça dentro do buraco igual avestruz, está pronto, bonito,
está um ano e pouco, todo dia eu passo lá, quase todo o dia,
para ir fazer caminhada de manhazinha, às 06h00, estou
precisando voltar, àquele é um instrumento que era para estar
funcionando, nós temos problemas com a hidrelétrica, que é a
Hidrelétrica de Jirau, com a ressonância magnética, que é um
estica encolhe, vai para a Justiça, a Justiça dá ganho de causa,
recorre e não colocaram ainda à disposição para funcionar
como deveria.

Na última reunião, agora, teve um processo de discussão
extremamente pontual, nós estabelecemos prazos, eles têm
que entregar o equipamento para que nós possamos finalizar
o processo de licitação que deve ser num mecanismo ou de
OS ou PPP para executar o procedimento lá, porque médicos
radiologistas nós não temos em número suficiente no Estado



23 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 195 4332Pág.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

para dar conta daquela demanda, mas seguramente aqueles
exames que serão feitos, que nós estamos preconizando o SUS
e pactuação CIB em percentagem um pouco maior em alguns
dos exames, ele vai se tornar uma realidade em curto espaço
de tempo.

Residência Médica. Criamos a Residência de Cacoal, é
uma realidade, cirurgia geral, pediatria, aumentamos o número
de Residência aqui em Porto Velho, estamos discutindo com o
Município de Porto Velho para Residência de Saúde da Família,
estamos visualizando para o ano que vem Residência em
Urologia no Hospital de Base, Residência em UTI Pediátrica,
primeira da Região Norte aqui em Porto Velho, no Hospital de
Base; Residência de Neonatologia, também uma das primeiras
da Região Norte, não é a primeira, mas é uma das primeiras,
que também é um avanço fantástico na qualidade do serviço e
na sedimentação de colocarmos médicos especialistas dentro
do Estado, que ele estando aqui é mais fácil de ficar. O duro é
eles irem para fora e depois não voltam para a gente aqui e
nós temos a carência do profissional.

Curso de atualização e especialização é rotineiro. A
SESAU criou um mecanismo de educação permanente, que todo
semestre nós estamos fazendo em torno de 6, 5, 7 cursos
impactantes, importantes, e isso faz com que levante a moral
do profissional médico, do profissional da enfermagem, do
profissional fisioterapeuta, dá a ele um fôlego de novidade de
saber que na saúde nada é estático. O que nós fazemos hoje,
daqui a dez anos é obsoleto e nossos profissionais têm e devem
acompanhar a evolução científica.

A SESAU hoje se preocupa com isso e nós viemos num
investimento de mais de 2 milhões nos últimos dois anos só em
capacitação, em treinamento, fazendo com que os nossos
profissionais estejam extremamente qualificados. E isso ganha
o Estado todo, porque o profissional meu trabalha dentro da
minha rede pública, mas também trabalha na rede privada.
Ganham hospitais privados com isso, mas de fato quem ganha
é a população. E nós temos que ter um olhar macro, nós olhamos
para a população do Estado, que é a nossa obrigação.

Fortalecimento das regionais vai ficar cansativo, pode
passar. Aí é o complexo hospitalar visto de cima, onde está
inserido: 1 - Hospital de Base; 2 - o Cosme e Damião; 3 - a
POC; 4 - o Centro de Rádio Diagnóstico de Imagem; 5 - é a
nova psiquiatria que está em obra, está em construção; 7 - lá
atrás é o HEURO, novo Pronto-Socorro do Estado; 6 – a
FHEMERON, e entre 4 e 5 fica a localização do Barretos.

Essa é a maquete do HEURO. Um hospital de 250 leitos,
fantástico. Essa é uma realidade atual do João Paulo II. Esse
tomógrafo do Hospital João Paulo II é um dos tomógrafos que
mais fez tomografia no Brasil por aparelho. A Siemens ficou
invejada do número de tomografias que esse aparelho fez.
Isso significa que nós salvamos gente com TCE, com trauma
grave. Significa que esse aparelho é extremamente eficiente
para a população nossa. Raio-X digitalizado do João Paulo. E
ali um exemplo da sala cirúrgica. Aquela sala cirúrgica é do
João Paulo. Não é nenhum Hospital privado, não, é do João
Paulo. Tem arco em C, tem vídeolaparoscopia dentro do Hospital,
tem a vídeo para urologia e endourologia. É uma sala do Pronto-
Socorro João Paulo II, na realidade.

Aqui é o novo Pronto-Socorro em Cacoal, que está se
finalizando. Vai ser um sucesso. Eu acredito que isso vai ser

um instrumento que também vai salvar tanta vida quanto o
João Paulo. Aí é o HEURO, a maquete nossa. Se Deus quiser,
em janeiro voltamos às obras. A nossa Policlínica, o Centro de
Imagem de Rondônia. Aqui mostrando o CEMETRON embaixo.
Lá do outro lado o CERO, que é aonde tem a fisioterapia, a
reabilitação. Cosme e Damião, Hospital de Base e o CAPS,
João Paulo II.

Ali em cima, aqueles leitos de azul lá é dentro da AMI,
é a nossa Unidade de Terapia Intensiva para pacientes clínicos.
Nós cuidamos lá em torno de 25, 30 pacientes diariamente,
em cuidados intensivos. Aqui está o Hospital de Câncer. Lá
embaixo o SAMD.

Aqui vai ser a realidade de Ariquemes, se Deus quiser.
Ali o nosso Centro de Diálise. Aqui embaixo o Hospital de Buritis,
que está em reforma, em ampliação. Aqui é a parte nossa da
regional do café, Zona da Mata, Cone Sul, é uma regional que
está lá o Hospital Regional de Cacoal e o novo hospital de
urgência e emergência, como referência. Aí são as UPAs lá no
Vale do Jamari. A maquete da UPA de Seringueiras.

Aqui embaixo o Hospital de São Francisco, também é
um belo Hospital, muito legal. Talvez o Hospital de São
Francisco, quando eu pensei em ser médico, eu pensei ser
médico num hospital igual a esse, lá no interior do Mato Grosso.
E assim eu acredito que muitos médicos que vão para o interior,
que vivem essa realidade, têm uma satisfação pessoal muito
grande. Ele conhece os pacientes pela casa, pelo contato. Ele
não está inserido num núcleo social onde ele conhece essas
pessoas só pelo nome e ‘ah, vou me lembrar’, não, ali ele
conhece a família. É interessante isso.

Aí a região Madeira Mamoré, nós estamos falando aqui
do Hospital de Guajará-Mirim, que está bem avançado. E ali
Nova Mamoré, que é do município.

Aqui, esse mapa mostra um planejamento de rede de
saúde pública, descentralização. Senhores, quando a gente
fala de descentralização, e às vezes foi falado que teve aqui
em Plenário e colocam: “Assumiram a saúde pública de Cacoal”.
Não é fato isso, nós assumimos a saúde pública de média e
alta complexidade de uma região e Cacoal está no centro
geodésico importante, porque dá acessibilidade a Ji-Paraná,
Rolim de Moura, Ariquemes, então, ali foi construído e o Estado
assumiu, porque ali estrategicamente é o local ideal para o
Estado ter um Pronto-Socorro, não é o Estado apadrinhando o
município, como se o Estado fosse cuidar da saúde pública do
município, é bem diferente.

Então, senhores, eu peço que os senhores tenham
atenção nesse fato, o Pronto-Socorro de Cacoal é um Pronto-
Socorro do Estado, não é do município, e é para atender uma
região de saúde, não é para atender um município.
Mostrando toda nossa rede, em azul, nós temos os nossos
pontos com hemodinâmicas, aí radiodiagnóstico, serviço de
cardiologia, que é o foco hoje aqui em Porto Velho, que em
Cacoal vai ter, serviço de patologia clínica tem em todo o Estado,
a unidade de pediatria que nós criamos em Cacoal e aqui em
Porto Velho; a Unidade Intensiva Neonatal, que nós temos só
em Porto Velho, mas futuramente Cacoal deve ser um polo de
neo, nós não temos é médicos para isso, mas futuramente
nós vamos ter.

Cintilografia, nós estamos finalizando processo  licitatório
que deve ter aqui em Porto Velho e em Ariquemes deve ter,
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Ariquemes não, em Vilhena deve ter cintilografia, e a parte de
oncologia, que nós criamos dois polos: Porto Velho e Cacoal.
Senhores, eu agradeço, a SESAU está presente com o corpo
técnico, nós somos o SUS de Rondônia. Obrigado.

(Às 12 horas e 48 minutos o Sr. Dr. Neidson passa a
presidência ao Sr. Lebrão)

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Agradecer aqui, Dr. Maiorquim,
em nome de Vossa Excelência, também aqui do nosso Coronel
Caieiro, que eu quero promover ele para marechal, general
seria muito pouco pelo trabalho que faz à frente do João Paulo,
e eu cumprimento aqui todos os servidores da Saúde do nosso
querido Estado de Rondônia. E parabenizo e agradeço a vinda
de Vossa Excelência aqui hoje, e dizer sem dúvida nenhuma o
Estado de Rondônia recebeu uma transformação muito grande
em nível de saúde, nós que éramos motivo de vergonha para o
Estado, hoje, nós estamos sendo referência em nível de Brasil,
para nós é uma grande honra, uma satisfação muito grande
hoje ter essa prestação de contas, aqui parabenizo o Deputado
Dr. Neidson, que é da área, é médico e hoje Deputado Estadual,
da mesma forma cumprimento os Deputados. E a gente fica
feliz em ter a oportunidade de ver e acompanhar de perto a
construção e essa pavimentação dessa estrada, essa estrada
que hoje, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma facilidade
muito maior para que a gente possa ter uma saúde à altura
daquilo que o nosso povo tanto merece e precisa e que sem
dúvida nenhuma o Governador Confúcio Moura está buscando
e certamente atingirá o seu objetivo.

Hoje, nós temos a honra de ter aqui o Estado de
Rondônia sendo já referenciado em nível de Brasil, graças ao
trabalho que nós temos da nossa equipe de Saúde. Para nós,
como Deputados, é uma satisfação muito grande estar hoje
com Vossa Excelência fazendo essa prestação de contas e sem
dúvida nenhuma nos honrando aqui com a presença de cada
um de vocês e principalmente com os servidores da saúde,
que sem dúvida nenhuma, faz a grande diferença. Mas nós
temos que cobrar também dos nossos municípios, que
lamentavelmente, Coronel Caieiro, às vezes não fazem nem
as pequenas complexidades e com isso acaba inchando os
hospitais regionais, os hospitais do Governo. Eu tenho certeza
que no curto prazo, breve espaço de tempo, nós teremos essa
solução concluída no Estado de Rondônia, e certamente nós
teremos aí a excelência que nós queremos ver em saúde.

Parabéns. Muito obrigado por estar aqui hoje. Mais uma
vez, eu quero parabenizar, Deputado Dr. Neidson, volta a
Presidência da Casa para que Vossa Excelência possa fazer o
seu pronunciamento.

(Às 12 horas e 50 minutos o Sr. Lebrão passa a
presidência ao Sr. Dr. Neidson)

O SR. CLEITON ROQUE – Eu quero,  Dr. Maiorquim,
cumprimentá-lo e  em seu nome toda a equipe da SESAU aqui
presente. Leve os nossos cumprimentos ao Secretário Pimentel.
E às vezes, Secretário Maiorquim, um Deputado aqui da Casa
utiliza a tribuna, utiliza uma fala elogiando, enaltecendo,
apontando os avanços, às vezes o eco que surge lá fora da
própria mídia não tem a mesma repercussão, porque quando

você às vezes utiliza o microfone para você apontar uma crítica,
mesmo que seja pontual, e aí é nessa mesma oportunidade
que você utiliza para fazer essa crítica pontual, você faz menção
nos vários avanços que houve, que está havendo, enfim, porém
a repercussão é dada principalmente na crítica que você fez,
mesmo que ela seja pontual, o que eu quero dizer a Vossa
Senhoria aqui presente e os seus técnicos aqui também. Eu
estou aqui há dez meses nesta Casa. Por diversas vezes, eu
presenciei aqui Deputados das mais variadas regiões utilizar a
tribuna para reconhecer o acerto do Governador Confúcio
Moura na escolha do comando da SESAU, do comando da
Secretaria Estadual de Saúde, principalmente após a ascensão
do Secretário Williames Pimentel e do Secretário Luis Eduardo
Maiorquim como Adjunto. É um time que tem funcionado e
não foram só vocês, que foi todo um staff, e eu entendo que
reconhecimento de vocês mesmo, o corpo técnico que faz parte
da SESAU merece o reconhecimento pelos diversos avanços
que houve nas várias unidades que nós temos.

Quando nós entramos numa Policlínica Oswaldo Cruz e
nós constatamos o avanço que eles tinham antes e depois, o
próprio Hospital de Base, o Ari Pinheiro, tem que ser
reconhecido, quando em março o Governo, talvez provocado
pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, mas a decisão
coube ao Governo, principalmente na palavra do senhor e do
Williames Pimentel quando aceitou assumir ali o Pronto-Socorro,
ainda unidade mista em Cacoal, eu vim a esta tribuna e enalteci
a decisão corajosa e disse que era no período de transição, foi
pedido inicialmente 06 meses, depois mais alguns meses até
adequar a inauguração, que não foi inaugurado ainda a
urgência, emergência em Cacoal deve ser agora no mês de
novembro, até final de novembro deve inaugurar lá, enfim. E a
gente já reconhece, avalia os avanços que tem ocorrido
naquelas regiões e nós nunca vamos conseguir atingir o 100%,
sempre vai ter uma cobrança do mais e é assim aqui também.
E às vezes quando nós nos posicionamos, quando nós levamos
uma demanda porque nós estamos sendo cobrados, por
exemplo, a gente precisa melhorar ali na Regional de Cacoal,
eu percebo ali certa influência, às vezes um médico atende na
unidade, no particular, atende no público, e às vezes o público
que deveria ter agilidade tanto quanto tem no particular, não
tem e eu percebo, e perdoe-me se de repente eu estou sendo
injusto, mas eu estou apontando uma situação de um leigo na
área, não sou profissional da área, mas fui eleito para
representar principalmente os usuários da área.

Então, assim, o que nós percebemos? Uma forçação de
barra para que o usuário, o paciente, ele perca a paciência, a
esperança do público, e ele recorra ao particular. Estou falando
porque eu recebi no final de semana, no domingo, na minha
casa, a visita de um paciente que ficou 25 dias no Pronto-
Socorro em Cacoal e o médico e as pessoas ali dizendo: “Não,
você tem que ir ao particular, aqui vai demorar, vai demorar”.
Ou seja, e aí quando ele foi ao particular,  era o mesmo, a
pessoa que estava atendendo no público atendeu no particular.
Ele vendeu o único veículo que ele tinha para pagar a cirurgia
no particular.

Eu sei, Secretário Maiorquim, que nós vamos ajustar
isso aí, eu sei que nós estamos vivendo um período de transição,
mas você percebe, às vezes o usuário não entende isso e a
crítica vai em cima do Governador, do Secretário, do Deputado,
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dos Deputados da região, são da nossa região aqui, nós temos
04 que  são os Deputados Só Na Bença, tem a Deputada Lúcia
Tereza, de Espigão, a Deputada Glaucione que é do município
de Cacoal e a gente ali no município de Pimenta  Bueno e região,
também somos cobrados.

Então, assim, reconhecer a eficiência da equipe técnica,
contra fatos não tem argumentos, quanto a números de
maneira clara, transparente, não tem argumentos. Então, aqui
reconhecer e até eu me lembro um dia, eu tentando falar com
o senhor e aí quando eu recebi a informação que o senhor
estava a várias horas na cirurgia no João Paulo, ou seja, acumula
função de Secretário, mas não esquece o compromisso que
tem. Então, reconhecer que o Deputado Cleiton, reconhecer a
competência, a seriedade, o profissionalismo de vocês dois e
que é repassado à equipe também.

Então, assim, às vezes, quando um Parlamentar, quando
um Deputado, e eu digo aqui, a grande maioria, na sua
totalidade, defende essa equipe, sim, aí eu presencio aqui nesses
dez meses os meus companheiros aqui de Casa utilizar a tribuna,
podem até fazer crítica em determinadas situações pontuais,
mas reconhecendo os avanços e parabenizando pela iniciativa,
o  Deputado Neidson falou que foi um pedido do Secretário
Pimentel para que viesse aqui na Casa para fazer a explanação,
para realmente colocar essas demandas.

Dizer, Secretário Maiorquim, que eu em 2008, eu perdi
um filho pela falta de uma UTI neonatal, sei que lá em Cacoal
nós inauguramos, vamos dizer só 10 leitos de UTI pediátrica,
nem neonatal, pediátrica, assim uns 28 dias, só 10 leitos. Mas
lá, no dia que nós estamos fazendo, o senhor estava lá
inaugurando juntamente com o nosso Governador, eu estava
voltando lá em 2008, o meu desespero de pai procurando
desesperado uma alternativa, e não tive êxito, perdi o meu
filho, porém esses avanços que nós temos é a certeza que
outros pais não passarão por aquilo que eu passei, por aquilo
que a minha família passou. Então, assim, e essa é nossa
obrigação sempre que nós atingimos uma etapa, vai virar outras
cobranças e nós percebemos que a medicina também, o
conhecimento da medicina, ele é divino, Deus deu a condição a
nós humanos de buscarmos o conhecimento e encontrarmos
soluções para os principais problemas. Então, assim, a medicina,
ela é obra de Deus, também em Rondônia nós temos avançado
muito de maneira significativa. Então, eu parabenizo Vossa
Excelência muito e de maneira significativa. Então, eu parabenizo
Vossa Excelência e estendo a todos os demais membros da
equipe de vocês.

Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputada Rosângela.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Quero aqui parabenizar o
Secretário Maiorquim, parabenizar o nosso Secretário Pimentel,
também toda a equipe técnica da Saúde que está aqui presente.
Parabéns, Secretário, eu faço parte da Comissão de Saúde
junto com o Deputado Dr. Neidson e a gente, nas nossas
reuniões, sempre enaltecemos o trabalho da saúde, como
profissional também da área de Saúde a gente sabe que quanto
mais feito ainda há muito a fazer. Parabéns, mais uma vez, eu
também observei aqui, Rosimar, que o nosso Secretário no
início da sua fala se emocionou, parabéns, Secretário, a gente

vê que não é só um trabalho técnico, há um trabalho de corpo
e alma também, o senhor é apaixonado pelo que o senhor
faz, se dedica para fazer o melhor na Saúde. Nós sempre
enaltecendo aqui o trabalho do Secretário frente aí à Secretaria.

E eu gostaria também, Maiorquim, de aproveitar aqui a
oportunidade e pedir para o senhor como está a situação lá
da nossa Regional de Vilhena. A Rosimar sabe da situação lá
que está atravessando a Saúde no município de Vilhena, que
é um município polo, Secretário, ali a gente atende a demanda
dos sete municípios. E há uma demanda reprimida, eu agora
mesmo na parte da manhã eu recebi aqui no whattsApp duas
mensagens de pedido de socorro de dois pacientes lá, o Diego
Martinez Jardez e a Rosana Silva Machado, que eles estão
com fratura de fêmur e há 15 dias, um tem 11 dias e o outro
tem 15 dias lá na Unidade, no Hospital Regional de Vilhena,
precisando desse encaminhando para a Cacoal, mas a
informação é que Cacoal só está atendendo paciente com
fratura exposta.

Então, eu gostaria de saber por que o nosso Secretário
Pimentel foi in loco lá ao Regional, todos sabem que aquele
Hospital está atravessando um momento critico. Infelizmente,
é um momento que está passando lá, então a população está
sofrendo muito com isso. Eu gostaria de saber se já tem alguma
novidade, algum posicionamento a respeito dessa intervenção
do Estado, esse apoio que o Estado vai dar lá para o nosso
Hospital Regional de Vilhena.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Deputada, em relação
a Vilhena, nós montamos uma equipe, uma força-tarefa, eles
foram para Vilhena, fizeram um levantamento in loco da
situação para nós termos uma noção da realidade do que está
acontecendo, trouxemos para cá, sentamos, ficamos
praticamente 4 dias discutindo sobre Vilhena e a condição de
poder ajudar o município e a própria Regional, na verdade é
uma Regional. E nós chamamos para cá, discutimos com o
técnico do município, traçamos uma estratégia financeira de
apoio, que foi adiantar os pagamentos de convênios da UTI
para dar um reforçar, abrir todas atas de registro de preço
nosso, do Estado, para que esse recurso financeiro já pudesse
aderir a ata e ter medicações, insumos para tocar o Hospital.
Fizemos um planejamento que está pronto e nós vamos discutir
com eles para semana agora que entra sobre o formato
contratual que eles podem estar implementando em Vilhena,
que não seja tão frágil para o ponto de vista de gestão e dê
continuidade aos serviços que lá vinha sendo feitos. E abrimos
ali a porta para o Regional de Cacoal com prioridade para a
região de Vilhena. Essa abertura da porta de Cacoal com a
entrada agora do centro cirúrgico do Pronto-Socorro, ele vai
criar um fluxo mais ordenado e menos, vamos dizer assim,
frágil do que tem hoje. Paciente com uma fratura de fêmur
fechada, esperando 15, 20 dias, às vezes 1 mês, na verdade
nós queremos fazer o quê? Paciente com fratura de fêmur
fechada vai para o Pronto-Socorro, faz a cirurgia no primeiro
tempo cirúrgico, com dois dias ele vai ser devolvido para o
Hospital de Vilhena já operado e dá a continuidade ao
tratamento clínico do paciente na Unidade Hospitalar de Vilhena,
fazendo com que o Pronto-Socorro gire de forma mais
adequada. A mesma coisa é o ordenamento para o Hospital
Regional de Cacoal. Nós já pactuamos esse CIB com todos os
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Secretários de Saúde e provavelmente para a semana agora
nós devemos descer para Vilhena para dar esse apoio. Em
Vilhena, nós também faremos a CIB desse mês lá em Vilhena
que está pactuada, onde nós vamos discutir especificamente
muitos pontos que estão fragilizados na Regional. Tem um olhar
todo diferenciado, uma ordem do Governador já para a gente
dar esse apoio focado para poder amenizar a situação de
Vilhena.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Ok. Obrigada, Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado Só Na Bença.

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero aqui, Sr. Presidente, cumprimentar
Maiorquim, cumprimentar o Pimentel, na pessoa do Secretário
de Estado da Saúde de Rondônia, e cumprimentar todos os
profissionais da Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde
é uma Secretaria que não para, é dia e noite as pessoas
procurando e realmente a gente está vendo o resultado. Quero
fazer menção, por exemplo, eu cheguei aqui em Rondônia no
ano de 99, onde eu já tive o privilégio de passar a conhecer a
Saúde que era em Rondônia, então a gente ali na nossa região,
Cleiton Roque, de Pimenta Bueno, na Zona da Mata e onde as
pessoas passaram a conhecer um trabalho que eu já vinha
fazendo lá no Estado do Mato Grosso e que descobriram o
meu conhecimento na parte da Saúde lá em Mato Grosso.

Então, eu trouxe para Porto Velho várias pessoas para
fazer tratamento, Maiorquim, e dava entrada em cirurgias e
não conseguia o objetivo das pessoas porque a gente via que
durante quatro anos eu trazendo paciente para Porto Velho, a
gente conseguia muito poucas cirurgias e as pessoas sofriam,
sofrendo com muita dificuldade e passei a levar muitas pessoas
para Cuiabá para socorrer as pessoas, que realmente é
inconstitucional, mas para que não deixasse as pessoas de
qualquer forma a gente aproveitava a oportunidade. Mas graças
a Deus que depois que o nosso Governador Confúcio Moura
assumiu o Estado de Rondônia a gente viu que cada dia a
Saúde de Rondônia vem melhorando. Para nós, Deputado
Cleiton Roque, lá da nossa região, para nós não é surpresa
saber que Cacoal hoje faz cateterismo, porque é um exame
que é feito, e através desse exame é descoberto que tipo de
cirurgia que o paciente precisa do coração, se é ponte de safena,
se é angioplastia e assim por diante.

Então, me sinto feliz, Deputado Dr. Neidson, de nós
podermos estar aqui nesta tarde com os profissionais da Saúde
apresentando não só para nós, os Parlamentares desta Casa,
mas, para toda a sociedade de Rondônia quanto mudou a Saúde
de Rondônia. Então, para nós é uma felicidade muito grande.
Eu sempre dizia nas nossas campanhas, campanha de
reeleição, ou seja, na primeira campanha do Governador
Confúcio, que nós precisávamos trazer mais perto da população
os médicos e hoje nós estamos vendo aí, lá na nossa região,
em todas as regiões do Estado a preocupação do Governo,
preocupação dos Secretários de Saúde em colocar a medicina
mais perto de nós, então isso é muito importante. E vejo, como
diz o Deputado Lebrão, que falou agorinha que através das
Prefeituras, os Prefeitos precisam também, Deputado Ribamar,
observar aquilo que é direito do município, porque o município

precisa ter, por exemplo, o município básico precisa ter ali um
clínico geral, um ginecologista, e também um pediatra.

Então, os nossos Prefeitos, inclusive há pouco tempo eu
fiz uma entrevista na rádio de Pimenta Bueno e estava
convocando os Prefeitos para que os Prefeitos também
assumissem o seu compromisso do seu município, para que a
rede básica de saúde do Estado não se enchesse. Porque muitas
vezes acontece que a pessoa vai lá ao João Paulo, vê aquele
monte de gente, mas não sabe realmente de onde está vindo
ou por que, talvez um tratamento básico vem para rede de
Saúde e atrapalha muitas vezes o tratamento de alta
complexidade.

Então, eu quero aqui agradecer o Maiorquim pelo
esclarecimento que tem dado para nós, eu sempre venho
falando com o Maiorquim e também com o Pimentel, isso que
vocês estão fazendo conosco aqui hoje é muito bom para nós,
bom para o Governo, bom para vocês mesmo lá na Secretaria,
mostrando qual é a capacidade, onde melhorou a Saúde e
onde tem condições de melhorar muito mais. Então, quero
aqui parabenizar cada um de vocês profissionais da Saúde e
contem conosco aqui nesta Casa de Leis para que nós possamos
estar divulgando aquilo que vocês merecem.

Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Quero registrar a
presença do Prefeito de Nova Mamoré, Laerte Queiroz, e passar
a palavra também ao Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Só dá Laerte aqui. Deixar um abraço
ao nosso Prefeito lá de Nova Mamoré, Laerte. Deputado Só Na
Bença, jamais eu interrompo Vossa Excelência. Vossa Excelência
é o nosso líder aqui. Era o que eu estava falando aqui, mas
Vossa Excelência colocou aí, colocou o que pensa e com muita
propriedade.

Eu queria primeiro cumprimentar o nosso Presidente da
Comissão de Saúde, Deputado Dr. Neidson, o qual nós
precisamos aqui dar um testemunho do vosso trabalho à frente
na Comissão de Saúde, Deputado Dr. Neidson, não tem se
furtado a exercer o  papel dessa Comissão, Vossa Excelência
tem, junto com os seus Pares, junto com o Deputado Só Na
Bença e outros membros da Comissão, sempre provocado,
procurado atender os pleitos dos Parlamentares e eu acho que
isso é importante, as Comissões temáticas aqui da Assembleia
têm funcionado dessa forma. Vossa Excelência está dando um
exemplo à frente da Comissão de Saúde, como Médico, como
profissional da área, mas também como Deputado.

Cumprimentar aqui o nosso Secretário Adjunto de
Saúde, Doutor Maiorquim, junto com toda sua equipe de saúde.
E eu vou ser bem breve aqui, bem sucinto, porque já foi
explanado aqui pelos nossos colegas Deputados, e o trabalho
da Saúde, também entendo, lógico, que nós temos muitos
problemas na Saúde, mas é muito ainda se fizer qualquer
pesquisa de opinião pública no Estado é onde a população vai
dizer que falta a participação do poder público, são fatos aqui
no Brasil, em qualquer município, mas a gente reconhece
avanços que o atual Governo obteve junto à gestão da área de
Saúde.

Mas eu queria atentar aqui a três questões, nós fizemos
uma Audiência Pública aqui na Assembleia sobre o Município
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de Costa Marques. O Secretário Pimentel, ele esteve presente
conosco, esteve o Juiz da Comarca de Costa Marques, esteve o
Prefeito, Secretário de Saúde.

Costa Marques é uma situação de calamidade. Se Cacoal
passou por isso que é um Município rico, o Estado fortemente
interveio na Saúde de Cacoal, Costa Marques, você imagina,
Município pobre, lá na fronteira com a Bolívia, tem que atender
a população de Costa Marques, a população de São Domingos
e a população da Bolívia, ainda das vilas ali que fazem fronteira
e foi feito um compromisso aqui do Estado bancar dois médicos
lá, o Doutor Valdir que é concursado da Saúde, trabalha no
Hospital Regional de São Francisco, mas iria ser pago o plantão
para ele no Município de Costa Marques. É Doutor Rodrigo,
Deputado Dr. Neidson, é Rodrigo o nome do outro médico do
Forte? Doutor Neidson? É Rodrigo o nome do outro médico, se
não me falha a memória? Renato. Iriam contratar um médico
do Exército.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Mas ele é do quartel que
trabalha lá no Forte.

O SR. LAERTE GOMES – Contratar um Médico do Exército, do
Forte, para trabalhar. O Doutor Valdir trabalhou lá um mês,
dois meses, ele tinha para receber uns plantões extras, que
tinham sido mandados ele fazer antigamente e não pagaram.
Ele trabalhou, não recebeu também e abandonou. E esse médico
não foi contratado.

Então, eu queria só que a Secretaria de Saúde cumprisse
o que foi acordado aqui com a Comissão de Saúde, com a
Assembleia, Doutor Maiorquim, até tive oportunidade de falar
com o Secretário, mas como ele não está, eu queria marcar
uma audiência esta semana, mas ele não está, que cumprisse
isso que a população está pagando um preço muito alto lá.

Hoje eu estive lá em um dos eventos mais importantes
da BR-429, um dos eventos mais conhecidos do Estado, que é
o Festival de Praia, eu acho que tinha sete, oito, dez mil pessoas,
não tinha um médico no hospital, a Prefeitura está quebrada.
Não paga energia, não paga a Folha, três meses de salário
atrasado, se o Governo não estender a mão, que é o ente
forte, aliás, o ente do meio, entre o município, o Estado e a
União, mas a União não vai fazer isso, e o Governo do Estado,
se não fizer, não sei o que vai ser daquela população.

Outra questão, seria possível nós ajudarmos o Município
de Costa Marques também com medicamentos? Eu não sei como
está a situação com vocês, porque não tem nada no Hospital,
questão de calamidade mesmo, Doutor Maiorquim, o Estado
precisa intervir na Saúde, a questão do Doutor Valdir, a questão
do outro médico e a questão dos medicamentos. E outra questão
já fazendo para vocês responderem, Ji-Paraná, que é uma
região que nós temos 500.000 pessoas e nós não temos Hospital
Regional, Ji-Paraná, a nossa região central é um caso que tem
que ser investigado, aprofundado melhor, nós não temos
aeroporto, aliás, temos aeroporto mais ou menos, está sendo
recuperado agora, mas nós não temos voo, não temos Hospital
Regional, sendo a 2ª maior região de Rondônia, nós só
perdemos para Porto Velho. Temos 500.000 pessoas, 18
municípios, que é a área que vocês atendem também e temos
só 06 leitos de UTI, que é com o HCR e são insuficientes. Essa
semana eu recebi umas 06 ligações de pessoas precisando de

UTI em Ji-Paraná e não tem. Eu queria ver se existe algum
projeto, até falei com o Secretário para nós implantarmos o
Hospital Regional, se existe no planejamento do Governo a
implantação de algum Hospital Regional em Ji-Paraná e
se existe também a questão de aumentar os leitos de UTI
para a população de Ji-Paraná e da Região Central, quando
fala Ji-Paraná, leia-se Região Central do Estado.

Então, seria isso, Doutor Maiorquim, mas não posso
deixar também de fazer esses questionamentos que foram
compromissos assumidos aqui de Costa Marques nesta Casa
de Leis junto à Comissão, mas também não posso deixar, como
eu já falei, de reconhecer os avanços que através da gestão,
principalmente, porque, infelizmente, no início do Governo nós
tivemos os problemas que é de público de toda a população
do Estado o que aconteceu, mas, principalmente, na gestão
do Secretário Pimentel, com todo o estilo dele, mas eu gosto
desse estilo porque é dinâmico. Então, eu acho que tem que
ser assim e junto com você, junto com a equipe, a gente tem
que reconhecer os avanços que a Saúde obteve e saber que
também nós precisamos avançar muito mais, porque a Saúde
é assim, quanto mais você melhora, mais demanda você tem,
mais pessoas saem da rede privada que não tem condições e
vêm para a pública quando está boa.

Então, eu só queria deixar esses questionamentos, mas
de qualquer forma também deixar aí, parabenizar vocês pelos
avanços que vocês conquistaram em muitas áreas e gostaria,
Sr. Presidente, de ouvir essas explicações, as respostas do
nosso Secretário de Saúde Adjunto.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Só complementando,
Deputado Laerte, além daquela Audiência Pública, nós tivemos
uma reunião com a Comissão de Saúde e com o Governador
do Estado, estava presente também o Emerson Castro, que é
o Chefe da Casa Civil, e o Governador deliberou juntamente
com o Emerson Castro para que possa ser contratado, feito o
contrato, o Dr. Valdir ia fazer os plantões extras, ele fez, mas
sozinho também ninguém aguenta, e não foi contratado ainda
o outro médico para Costa Marques e o Governador liberou
até 4 médicos para Guajará-Mirim, que também até o momento
não foram contratados. Então, eu gostaria de também
complementar...

O SR. LAERTE GOMES – E só falando do Dr. Valdir, Maiorquim,
só dá uma olhada nessa questão, ele fez uns contratos a mando
da Secretaria de Saúde, da Regional, a mando do Estado, eu
acho, na época, em Costa Marques, há um ano e eu acho que
não foi essa dívida, não foi, esse pagamento não foi feito, eu
não sei se foi registrado ou não...

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Ele fez plantões extras...

O SR. LAERTE GOMES – Esses plantões extras. Fazer um
reconhecimento dessa dívida que ele trabalhou, ele trabalhou
e por isso que ele não quer voltar, porque ele não recebeu lá
e ele em Costa Marques é importantíssimo.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – E também, só
acrescentando também, Dr. Maiorquim sobre a situação do
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Hospital de Jaru que o senhor já fez até uma visita lá, como é
que está o andamento daquela força-tarefa para ajudar?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Responder aqui ao
Deputado Laerte. Em relação ao Dr. Valdir, estão sendo liberados
uns plantões extras para ele cumprir uma obrigação lá em
Costa Marques, tentar dar uma ajuda de imediato, eu vou apurar,
se ele não recebeu, vai receber, evidente, foi uma autorização
do Estado, é um pedido nosso para ele, não foi ele que pediu,
fomos nós que pedimos para ele fazer essa atividade e vou
reforçar para ver se ele tem interesse em manter a atividade
recebendo os plantões extras para dar o apoio de imediato.

O SR. LAERTE GOMES – O contrato dele está lá agora em
Costa Marques não é? Eu acho que teve uma decisão judicial,
não teve?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Eu não sei se houve
uma cedência dele, eu tenho que averiguar.

O SR. LAERTE GOMES – Não, parece que teve uma decisão
judicial, eu não sei se a Saúde recorreu, o Juiz de lá determinou
que ele executasse o contrato dele lá.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Eu vou fazer o
levantamento, vou verificar e se tiver alguma pendência
financeira dele dos plantões extras, nós vamos sanear.

Em relação ao médico a mais que seria contratado, ele
tramitou pela Casa Civil para a MENP, não foi propriamente da
SESAU, vou fazer o levantamento, vou verificar e vou pedir
para dar uma resposta à Casa.

O SR. LAERTE GOMES - Então, esse não contrata? Se tramitou
por lá...

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Eu não sei dizer a Vossa
Excelência, porque ele não iniciou pela SESAU a
contratualização, iniciou de um processo que foi pela Casa Civil,
mas eu vou fazer o levantamento e dou a resposta para Vossa
Excelência.

Em São Francisco, nós temos outros médicos que de
repente uma propositura para esses médicos novos que tenham
mais tempo, de repente eles têm intenção de fazer um plantão
extra a mais, ou vários plantões a mais que nós podemos
contribuir com Costa Marques, liberando esse médico para
realizar o plantão lá, vou fazer essa propositura interna, se
nós tivermos algum médico que tenha manifestação de
interesse, de repente, independente de contratualização de
médico exclusivo para lá, nós podemos estar trabalhando num
sistema tampão para ajudar, pode ser um processo de ajuda.
Em relação à Regional de Ji-Paraná, Deputado, de fato, nós
não temos no nosso planejamento para esse período de
Governo uma estrutura hospitalar regionalizada de cunho do
Governo do Estado como gestor, nós priorizamos Cacoal em
virtude de Cacoal estar num polo regional que dá acessibilidade
para outras regionais de saúde, como para a própria Ji-Paraná,
Rolim de Moura e Vilhena e ali já teríamos nós um Hospital
Regional.

Então, do ponto de vista técnico, o correto é criar um
Pronto-Socorro onde eu tenho um hospital de médio ou grande
porte numa retaguarda. E aonde esse Pronto-Socorro ele pode
ser mais acessível por maior número de pessoas de regionais
distintas, por isso que houve o planejamento, sim, da SESAU
para Cacoal, não quer dizer que nós assumimos, já tinha dito
isso antes, a Saúde do município, o município continua com as
obrigações dele, evidentemente uma estrutura hospitalar
quando entra no município ajuda muito, nós reconhecemos
isso, mas nós não temos essa discussão ainda com Ji-Paraná.
O que nós discutimos com o Renato, que é o Secretário de Ji-
Paraná, em relação à UPA, que é um Sistema Pré-Hospitalar
que vai se efetivar, anteontem eu conversei com o Renato sobre
a UPA, ele vai para o Ministério da Saúde para manter esse
pagamento, repasse do Ministério para a construção e nós
vamos estar apoiando-o no pré-hospitalar, como também no
SAMU, que é um projeto lá de Ji-Paraná em relação à Saúde
Pública. Futuramente, eu acredito que pelo núcleo de densidade
populacional que tem em Ji-Paraná e que a previsão é um
crescimento ainda maior, deveria ter um planejamento futuro
para uma unidade hospitalar. Evidentemente que nós temos
que medir os nossos passos, mas eu acredito que a associação
de Governo do Estado e município seria a ferramenta mais
propícia para essa realidade se tornar mais breve, como nós
estamos tentando construir hoje em Guajará-Mirim. Então, essa
seria uma, talvez uma seta indicando aí como nós vamos
trabalhar futuramente com Ji-Paraná, em termos de hospital
regional.

Em relação às medicações e insumos para Costa
Marques, nós temos problemas. Porque a rede hospitalar do
Estado está num nível que está estrangulada pelo número de
pacientes que está entrando nela. O que está acontecendo
com isso? O meu planejamento de compras de medicamentos
e insumos, eu estou aditivando já para manter a minha rede. E
o que nós estamos propondo para alguns municípios que têm
recurso financeiro, porque não soube utilizar, uma deficiência
técnica que tem recursos em várias pastas e esse recurso o
Ministério da Saúde abriu agora uma margem jurídica que pode
ser remanejado, que eles utilizem esse recurso, solicitem uma
adesão à ata ao Estado e nós vamos liberar adesão à ata para
a manutenção. Num socorro mais rápido, eu tenho que fazer
um levantamento para verificar a possibilidade do próprio
Hospital de São Francisco dar um apoio mais focado para Costa
Marques, que isso já foi feito. Nós solicitamos essa
aproximação. Eu acho que são os três itens que o senhor me
passou.

O SR. LAERTE GOMES – Eu perguntei do aumento de leitos
UTI de Ji-Paraná.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Aumento de leitos de
UTI. Nós estamos com um processo licitatório em andamento,
a Mileni está aqui, eu acho que eu coloquei para Ji-Paraná dois
blocos licitados de 05 leitos cada bloco, para a regional de Ji-
Paraná. E não adianta eu colocar mais, Deputado, porque não
tem, em Ji-Paraná, a estrutura hospitalar que caberia 10 leitos
hoje.

Então, eu já tiro do hospital privado 06 leitos, nós
pagamos eles para a manutenção do SUS. Então, dificilmente
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eles teriam a propositura de contratualizar os 10 leitos para o
SUS, que eles ficaram sem leitos. De qualquer forma, nós
fizemos um processo licitatório, está em andamento, eu acho
que deve estar para a semana que vem a licitação, a nova
licitação. É a segunda licitação de UTI, onde eu fragmentei,
coloquei dois lotes para Ji-Paraná, 05...

O SR. LAERTE GOMES – A primeira deu vazia, não é?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Deserta...

O SR. LAERTE GOMES – Deu deserta, não é?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Deu deserta na primeira.
Só Ariquemes que...

O SR. LAERTE GOMES – Maiorquim, o preço do leito é o mesmo
que estava, mil e poucos reais mais o complemento?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Está em torno, eu acho
que em torno de R$ 1.700,00 – não é, Mileni? - o leito de UTI,
a diária do leito.

O SR. LAERTE GOMES – A diária?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – É a diária do leito.

O SR. LAERTE GOMES - Vai dar deserta de novo.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Um leito de UTI, no
mês, dá em torno de quarenta e poucos mil reais, 45, 46 mil o
leito todo, durante o mês. Não vai dar deserta, não, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Tem mais aquela ajuda, aquele
complemento?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Tem uma ajuda de
repasse do Ministério quando ao leito...

O SR. LAERTE GOMES – Quanto, 600, 800 reais?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Não, é menor. É um
repasse menor do SUS. É um pouco menor o repasse.

O SR. DR. NEIDSON – E os médicos de Guajará?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – E os médicos de Guajará.
Nós encaminhamos, andamos com o pedido de contratualização
dos médicos de Guajará, passou na formatação, que é
burocrática nossa, do Estado, que é a MENP, eles não aprovaram.
Nós reivindicamos isso numa reunião com o Chefe da Casa
Civil, com o próprio Governador. Eu acho que esse andamento
deve sair. Deve sair. Eu não posso falar que vai sair porque não
está sob autonomia da gestão da SESAU, depende de outros

entes dentro do Estado. Mas eu acredito que nós devemos
avançar, Deputado Dr. Neidson, em relação a Guajará.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, eu estou satisfeito
com as respostas do Maiorquim. Só depois, Maiorquim, se
você puder, no final, explanar, não sei se já foi explanado,
cheguei atrasado, sobre a questão de São Francisco, das
mortes que teve no hospital. Eu não sei se foi falado ou não,
mas para você falar como está o andamento das investigações,
eu acho que é importante. E se já foi feito, não sei se o
financeiro está aqui, se foi feito, o financeiro não, o que mexe
com o registro de preço, estava se fazendo um registro de
preço lá, mandando para a SUPEL, de aparelho de
ultrassonografia. Se já foi feito, se já foi encaminhado.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Eu acho que nós temos
registro de preço do ultrassom lá no Estado sim. Me parece
que nós temos duas atas de registro de preços de
ultrassonografia. Tem que verificar lá primeiro.

O SR. LAERTE GOMES – Parece que não tinha. Eu estive lá,
pelo menos o 1º Secretário...

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Salvo engano, tinha
um ultrassom lá muito bom, se não me engano da...

O SR. LAERTE GOMES – Um de 4D?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Um de 3D, que é
suficiente, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – E depois você, no final, se puder
explanar sobre São Francisco.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Vou dar a resposta de
São Francisco, na sequência abro para o senhor. São
Francisco, houve o que a gente chama de algo como uma
catástrofe para nós da Saúde. Que lá não era algo previsível
do ponto de vista técnico, um ocorrido que o número de
procedimentos que hoje chega acima de 500 procedimentos
cirúrgicos realizados no formato que nós vínhamos fazendo já
há quase um ano e aconteceu aquilo que aconteceu. Nós
mandamos de imediato, quando nós soubemos pela manhã,
já seis horas da manhã, uma retaguarda de UTI aérea,
mandamos retaguarda de UTI terrestre, bloqueei leitos de UTI
no Hospital de Base, no Hospital Regional de Cacoal, nos
privados, se fosse necessário, e abrimos um processo de
investigação, mandando uma equipe via aérea na mesma
manhã para fazer uma avaliação in loco, levantamento da
motivação dessas intercorrências, e duas delas fatídicas, que
houve em São Francisco. Porque do ponto de vista médico
não teria uma explicação lógica acontecer isso de um
procedimento rotineiro de uma cirurgia de hérnia, num usuário
de dezessete anos de idade e no outro de trinta e cinco. Nós
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mandamos uma equipe da vigilância nossa, contatamos Brasília,
mandamos todos os dados para Brasília e Brasília mandou uma
equipe deles que depois foram para lá, para fazer um
levantamento e a provável situação que pode ter dado essa
situação fatídica. Foram feitos levantamentos medicamentosos,
estruturais, de recurso humano, da habilidade cirúrgica, foi
feito avaliação do IML para verificar se houve ato de negligência
ou imprudência no ato cirúrgico, nós levantamos toda dispensa
de medicamentos e bloqueamos os lotes medicamentosos que
estavam destinados, que foram utilizados nos pacientes, fizemos
a coleta para exames laboratoriais. O Ministério, ao descer
conosco, fez todo esse levantamento, levou o dado e abriu um
processo investigativo pelo órgão do Ministério da Saúde, que
é um órgão mais capacitado, eles já nos deram algumas linhas
de correção para a unidade hospitalar para o que a gente motiva
segurança do paciente, que são linhas de protocolos
hospitalares para a gente começar a institucionalizar e seguir
esses protocolos. A princípio está em investigação sobre dose
de medicamentos, sobre o formato de aplicação do
medicamento no paciente para eles verificarem se houve alguma
fragilidade nesse sentido, sobreposição de dose, erro ou falha
humana que eles estão investigando para ver se há
possibilidade, estão fazendo análise laboratorial para descartar
o erro ou a falha de produtos medicamentosos que
possivelmente aqueles pacientes utilizaram.

Então, diante do exposto, nós tomamos todas as
providências e estamos mantendo serviço evidentemente
cirúrgico naquele hospital, com as providências técnicas
cabíveis à SESAU. Então, cuidados do paciente, rotina com
paciente, estabelecer o critério de entrada e saída de
medicamentos, o controle da parte de recursos humanos por
parte de enfermagem médica, todos esses itens, nós estamos
fazendo isso como se fosse um check list ordinário em um
hospital de Primeiro Mundo, vamos dizer assim, no ponto de
vista da segurança do paciente. E estamos aguardando o próprio
Ministério, a manifestação deles, do Ministério, para nós termos
uma linha de dizermos à sociedade o que possivelmente pode
ter ocorrido, se eles chegarem a uma conclusão.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado. Só finalizando o requerido
do Presidente da Comissão de Saúde ao Secretário de Saúde,
que ao final das investigações, quando sair o laudo, quando
for apurado o relatório, que encaminhasse à Comissão de Saúde
para nós termos acesso.

Obrigado, Secretário.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Perfeito.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado, Secretário.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu queria parabenizar o Dr.
Maiorquim pelo trabalho que vem fazendo junto com o Pimentel.

Eu acho que saúde sempre nunca vai atingir como deveria ser,
principalmente com essa tabela do SUS hoje que está defasada
há tanto tempo e falta de recurso. Mas com certeza vocês
estão tentando fazer o máximo, também o Dr. Caieiro aqui,
que eu conheço lá, meu amigo lá de Ariquemes, também depois
que assumiu o João Paulo melhorou, mas até quando não fizer
um novo hospital, também nunca vai ficar como deveria ficar.
Mas eu queria só perguntar aqui sobre a UTI Neonatal em
Ariquemes, como é que ficou a situação? Inclusive a Comissão
de Saúde esteve lá para ver se tem alguma definição sobre
isso, e também eu fiquei satisfeito que o atendimento do pessoal
acamado, que eu estive lá, inclusive nós ficamos muito
preocupados, que as regionais onde os municípios não tinham
Regional tinham suspenso o material, a alimentação dos
pacientes e também aquelas bolsas que forneciam. Mas já foi
adiado, e eu espero que não passe isso para os municípios
nem no começo do ano, já conversei com o Pimentel, Secretário
e o senhor, que os municípios não têm condições de arcar com
isso, e se for arcar, seria dentro daquela ideia, depois de abater
na parceria que a gente está tendo nos municípios, senão os
pacientes vão padecer mesmo. Então, já tivemos esse contado,
queria confirmar isso. Mas a questão da UTI Neonatal também,
que a preocupação é muito grande, porque ela está sempre
lotada lá com crianças, e a gente sabe que tem esse
questionamento.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Em relação à UTI
Neonatal de Ariquemes, já é um ponto que até esta Casa está
discutindo conosco, nós fizemos uma pactuação numa Audiência
que nós tivemos há uns 05 meses na Comissão de Saúde e
daquela Audiência surgiram algumas obrigações a serem
cumpridas. Nesse ínterim, nós fizemos uma vistoria com a
Vigilância Sanitária, a própria Vigilância fez alguns apontamos
a serem corrigidos e eu acredito que esse mês agora deva ter
a visita subsequente para liberação ou não do alvará. Se ela
não conseguiu atingir as metas pactuadas, a SESAU vai
suspender o contrato com a UTI Neonatal de Ariquemes. Por
quê? Porque há uma visão nossa, técnica, de uma fragilidade
muito grande e de exposição. Então, se ela não conseguiu o
corpo clínico médico para estar responsabilizando pelas
crianças, se ela não conseguiu minimamente alcançar aquilo
que foi pactuado entre nós, a Comissão de Saúde, a tendência
é nós suspendermos o contrato e nós estamos abrindo aqui
para Porto Velho já em caráter emergencial a contratualização
de leitos de UTI Neonatal para suprir essa possibilidade do
fechamento, porque lá não tem outra opção, a opção seria
ela...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Nessa licitação, não poderia
abrir umas vagas, de repente o hospital se credenciar? Parece
que no São Francisco também tem outra UTI sendo instalada
agora. De repente tem que ter.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Se São Francisco abrir
para a Regional, tem um processo licitatório de UTI Neonatal,
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se eu não me engano. Aí o próprio hospital poderia solicitar ou
participar do processo licitatório.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O senhor se referiu antes, aqui
quando o senhor estava falando em Ji-Paraná, o senhor citou
Ariquemes. O que é que teve de novidade na questão de
licitação das UTI em Ariquemes?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Ariquemes, a UTI adulto
de Ariquemes, houve ganhador e o processo foi efetivado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A questão do Monte Sinai.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – É isso, 10 leitos, Mileni?
10 leitos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Aumentou, eram 07, aumentou
para 10.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Eu acho que nós
aumentamos para 10, dois lotes de 05.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A preocupação nossa é o
seguinte: se fechar essa UTI, eu acho que deve ter um
acompanhamento, mas tem que ter uma opção. A preocupação
da sociedade, da comunidade é que não seja tirada uma opção
sem oferecer outra. A questão de transportar, o senhor mesmo
falou que transportar em ambulância não é saúde, isso é
emergência, isso é quando não tem outra opção e a gente
sabe que tem que cumprir as regras, mas dentro do possível,
nós gostaríamos, vai ser difícil para a sociedade de Ariquemes
aceitar que fique sem. Então, eu acho que perdendo uma
opção, tem que ter outra melhor, não poderemos regredir, eu
acho que a Comissão de Saúde é o que nós levantamos e a
gente tem que se preocupar para que a comunidade continue
sendo assistida, parece que abriu em Cacoal, mas também lá
não é neonatal, é a única do interior, eu acho...

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – A única UTI pediátrica
do interior é em Cacoal e a única neonatal é no município de
Ariquemes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É só em Ariquemes. Então, essa
preocupação que está vindo lá do sul do Estado até Ariquemes
pare ser atendida. Agora, tirar de Ariquemes, vai vir para Porto
Velho, fica muito longe e criança, quando se trata de crianças
recém-nascidas, o tempo vale muito. Então, a preocupação
nossa é que não podemos deixar de atender aquela comunidade
que é muito importante. Obrigado.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – A intenção do Estado,
Deputado, não é e nunca foi fechar. Não é. Tanto é que nós
viemos para um processo de discussão, trouxemos para
Comissão de Saúde, na verdade ela que solicitou a vinda do

Estado, nós pactuamos de forma democrática e extremamente
clara o mínimo que ela teria que alcançar para ser aceitável a
prestação de serviço e quem colocou essa situação foi o próprio
Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem e órgãos de
controle. Nós estamos fazendo reunião sistemática com todos
os Secretários dos municípios envolvidos da região para
traçarmos uma estratégia de segundo plano, se não der certo
a manutenção do serviço dela, como nós trabalharíamos uma
logística, um ponto de apoio em Cacoal, a possibilidade de
criarmos uma semi-intensiva no hospital de Cacoal, na
maternidade, com condição de segurar essa criança
temporariamente até o deslocamento de uma aeronave para
fazer o resgate, nós estamos trabalhando essa segunda
estratégia. Só que quem vai definir de fato é a própria vigilância
ao fazer a nova perícia na instituição contratualizada para ver
se está adequado ou não daquilo que foi pactuado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Obrigado, só para parabenizar
a Comissão de Saúde por essa Audiência Pública, e o Deputado
Dr. Neidson, parabenizar, com certeza pelo trabalho que vem
fazendo à frente da Comissão e também por toda equipe da
SESAU que está aqui se colocando à disposição nossa para
esclarecer, isso é muito importante. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino. Na verdade, só para complementar, Deputado, sobre
essa UTI Neonatal lá de Ariquemes, nós, pela Comissão, o
senhor estava presente também naquela reunião onde ficou
pactuado realmente que eram 04 meses para adequações da
clínica, a colocação dos médicos, mais médicos para atender,
porque só tínhamos a doutora Luciana que estava atendendo,
e foi feito também , além da AGEVISA, foi feita a  visita também
do Conselho Regional de Medicina e tem uma determinação
judicial para que seja fechada essa clínica, além de que estava
abrindo um processo contra o Secretário Williames Pimentel
por improbidade administrativa também por manter essa clínica
aberta ainda, mantê-la contratuada com o Estado. Então, nós
da Comissão, nós votamos e fizemos um documento, já
enviamos à Secretaria de Saúde para que eles tomem as
providências, como já não foi cumprida a pactuação, que eles
tomem as devidas providências, mas que informem quais vão
ser as medidas e para onde vão ser encaminhados esses
pacientes, a retaguarda desses pacientes que estão lá naquela
região.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu concordo, acho muito
importante, mas antes de tomar essa decisão gostaríamos
que a gente fosse comunicado de qual alternativa que teria
para que a gente possa esclarecer a sociedade, a comunidade,
por que eles cobram da gente, não é? Então, eu acho que
todo mundo tem que fazer as suas obrigações, mas que nós
sejamos informados da real situação. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Só complementando, só
perguntar de novo sobre a situação do Hospital de Jaru. E
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outra perguntinha, Dr. Maiorquim, o HEURO, quando ele for
inaugurado e estiver em funcionamento, o Hospital João Paulo
II vai ser desativado ou vai ser feito um Hospital de Trauma?
Porque a situação hoje no João Paulo II, nós temos, acredito
que mais de 400 pessoas, Coronel Caieiro, lá internadas, eu
acho que uns duzentos e tantos. O HEURO com 254 leitos vai
aumentar muito mais, porque quando melhora a saúde, mais
pessoas vão vir, mais pacientes vão vir. E se vai ser feito outro
Hospital ou vai manter aquele Hospital lá também para melhorar
o atendimento.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Em relação ao João
Paulo II com a inauguração do HEURO, a formatação dele
evidentemente que depende do estudo epidemiológico, mas o
que está se desenhando para o João Paulo II seriam leitos de
retaguarda para o paciente do politrauma de longa
permanência, que é o que nós estamos hoje já
institucionalizando com as Irmãs Marcelinas.

Então, nós temos lá nas Irmãs Marcelinas 40 leitos que
fica o paciente que passa pelo primeiro procedimento cirúrgico
no João Paulo, limpeza cirúrgica da fratura, vai para o
tratamento da ferida operatória, esperando a cicatrização para
o tratamento definitivo no Hospital de Base. Então, atualmente
na nossa situação epidemiológica o João Paulo poderia ser
esse Hospital de interposto entre o HEURO e o Hospital de
Base para otimizar os leitos do Hospital de Base do procedimento
cirúrgico e o paciente ao chegar no Hospital de Base está pronto
para o tratamento cirúrgico. E não ficar aguardando
procedimento de curativo, fechamento de ferida operatória para
o segundo tempo. Então, a princípio, se continuar essa
epidemiologia do trauma nesse nível, talvez o Hospital João
Paulo II permaneça para esse tipo de propositura. E há outra
vertente de discussão, porque os agravos clínicos cada vez
mais vêm crescendo na população brasileira e nós não somos
diferentes. Então, nós temos um número de pacientes idosos
que têm a condição de doenças crônicas degenerativas já
estabelecidas, como quadro respiratório grave, como quadro
cardiológico que poderia estar estudando, dependendo do
impacto epidemiológico para ser um Hospital também de
retaguarda clínica para esse paciente. Mas com certeza o Pronto-
Socorro João Paulo II deverá permanecer aberto.

A pergunta sobre Jaru. Jaru nós fizemos uma visita muito
rápida para podermos ajudar o Secretário do município de
Jaru, um pedido que foi feito ao Governador e ao Secretário.
Nós visualizamos uma unidade hospitalar pouco eficiente com
seus 80 leitos, mas somente 34 leitos efetivamente sendo
utilizados. O Centro Cirúrgico estava com as portas fechadas,
nós pactuamos que o Estado poderia colaborar e vai colaborar
com a manutenção de alguns equipamentos que eram
necessários para reativar o Centro Cirúrgico. E a partir do
momento que esses equipamentos estivessem disponíveis,
prontos, que é uma lista que me mandaram essa semana pelo
Secretário lá de Jaru, esses equipamentos estando em
condição, nós iríamos  montar uma escala de cirurgias eletivas,

aonde o Estado iria entrar, nesse dia pontualmente, na escala
de no mínimo 10 procedimentos com um anestesista. Nós
iríamos deslocar o anestesista semanalmente para o Município
estar efetivamente 10 procedimentos cirúrgicos de pequeno e
médio porte, onde utilizaria um plantão de 12 horas do nosso
anestesista. E aí nós estamos nesse processo aí, fazendo esse
trâmite com o próprio Secretário do Município. Foi a última
fala nossa que nós tivemos foi dessa semana.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO - Nosso Presidente, Deputado Neidson,
nosso amigo Maiorquim, e Coronel Caieiro, todos os presentes,
a minha participação é para enaltecer. Nós sabemos o quanto
é difícil e árdua a batalha da Saúde e é muito fácil você criticar
a Saúde porque é uma Secretaria onde mais nós somos
requisitados e só que isso não é só em Rondônia, é no Brasil,
isso é geral, mas nós temos que reconhecer o quanto melhorou
a Saúde do nosso Estado em vários aspectos.

Eu tinha, mesmo não sendo Deputado estadual, era
Vereador no município de Ariquemes, mas nós sabemos que a
saúde do Estado, principalmente a alta complexidade, é aqui
na Capital e o quanto ela é procurada e às vezes ouvia,
senhores, reclamações de atendimento, da demora e da
ineficiência, e eu estou ouvindo vários elogios, principalmente
da eficiência, de casos resolvidos, isso é muito bom. Hoje eu
creio, Deputado Neidson, que a Saúde, o patamar da Secretaria
de Saúde está mais avançado que algumas Secretarias, então
isso se deve à competência do nosso Secretário Pimentel, com
o nosso Secretário-Adjunto Maiorquim, que tão bem nos
atende. E eu gostaria de fazer uma menção especial ao meu
amigo particular Coronel Caieiro, fomos companheiros em
Ariquemes, eu como Vereador e o Coronel como Secretário de
Saúde, onde fez uma belíssima gestão no município, e um
passarinho, Coronel, nos andou falando que o senhor está
saindo do cargo, parece que vai descansar um pouco, está
saindo do João Paulo, mas gostaria de enaltecer o seu trabalho
à frente do João Paulo, inclusive a minha assessoria está
preparando uma honraria para coincidir com a sua breve
despedida do cargo.

Então, meus parabéns a todos da Saúde. Muitas vezes
vamos vir aqui, Deputado Cleiton, para criticar também, para
cobrar, ligar às vezes três horas, quatro horas da manhã, mas
pedimos desculpas antecipadas porque a Saúde não espera,
mas eu gostaria realmente de fazer justiça e falar que vocês
estão se dedicando e estão, na medida do possível, fazendo
um excelente trabalho. Sabemos de todas as dificuldades, mas
parabéns pela garra, pela honestidade, pela transparência que
sempre tem conosco. Parabéns.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, Deputado Alex.
Realmente, eu como médico, também funcionário do João Paulo
II, nós víamos lá uma fila imensa de cirurgias ortopédicas,
principalmente antes do Dr. Maiorquim e do Secretário Williames
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Pimentel e sua equipe, que nós temos que enaltecer também
porque ninguém trabalha sozinho, todos têm que ter uma
equipe, como os Deputados que se não tivermos assessoria
não trabalhamos, não fazemos nada, então enaltecer, agradecer
e parabenizar toda a sua equipe. Porque lá no João Paulo o
maior problema era, e creio que ainda é, mas bem menos
ainda, eram as cirurgias ortopédicas e o Dr. Maiorquim teve a
inteligência, juntamente com o Secretário e a equipe, de
conversar com os ortopedistas, que antigamente eram
contratadas empresas de fora para fazer cirurgias ortopédicas.
Então, agora os ortopedistas lá mesmo do hospital estão
realizando cinco cirurgias por dia, recebendo plantão extra e
está resolvendo muitos dos problemas, não vai resolver todos
os problemas, mas está avançando. Além do transplante de
córnea, transplante renal e já estão trabalhando para a
realização de transplante hepático também, do fígado, então
nós temos que enaltecer sim.

Quero colocar aqui como uma sugestão que possa ser
realizado, Dr. Maiorquim, um curso de capacitação para
funcionários das Secretarias Municipais de Saúde para captação
de recursos do SUS, porque nós temos um dos maiores
problemas hoje também é a falta de informação no sistema e
eles perdem muitos recursos e hoje nós vemos aí que os
municípios estão em situação financeira meio delicada,
principalmente na área de Saúde, e às vezes é até por falta de
informação e falta de uma capacitação que possa ser realizada
e convidados esses 52 municípios para que possam participar,
e também muitas vezes é falha também dos municípios que
não mandam essas pessoas, e temos que agradecer e fica
essa sugestão.

Deputado Cleiton Roque ainda quer fazer uso da palavra?

O SR. CLEITON ROQUE – Só agradecer a presença do
Secretário Maiorquim, o Deputado Alex falou que ele está se
afastando do cargo, qual cargo é?

O SR. ALEX REDANO – Eu não confirmei com o Coronel, mas
ouvi boatos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Ele está querendo descansar
um pouco, mas o Governador não vai deixar e o Secretário
também não vai deixar. Eu queria, antes de concluir, Presidente,
eu posso fazer uma sugestão aqui? Tenho uma pergunta, nós
aprovamos um projeto aqui para repassar os recursos 20% lá
do Detran, eu queria saber se está passando, se isso é
significativo, se já tem ideia de quanto está passando
anualmente, só para a gente dar um esclarecimento daqueles
recursos das taxas do Detran que ficou para passar para a
Saúde. E também uma sugestão. Nós tínhamos que o Estado,
eu sei que tudo depende de recurso, perseguiu uma condição
de fazer exames de alta complexidade no interior para os
municípios. O que acontece? Porque às vezes o pessoal está se
deslocando do interior para fazer os exames aqui e é mais
caro o transporte deles virem aqui e voltar do que o exame. E
a Saúde muitas vezes tem o exame terceirizado e está pagando

aqui também, por que não poderia pagar em Ariquemes, em
Ji-Paraná, em Cacoal, em Vilhena, que esse paciente poderia
fazer lá?

E eu estive consultando várias empresas que atendem
e  fui ver os Planos de Saúde, geralmente eles fazem uma
tabela e o preço é bem baixo, se fizesse uma licitação para
atender isso no interior onde tem estrutura, as entidades que
têm condições de fornecer esse trabalho, elas fariam por um
preço bem mais barato do que os pacientes hoje estão
pagando. Poderiam fazer pela tabela muitas vezes do Plano
de Saúde, que é muito mais, talvez 40%, 50% do valor.

Então, que veja a possibilidade financeira, e veja que
para esse pessoal se deslocar, marcar uma consulta e não
sabe quando vai acontecer, às vezes com dois, três meses,
poderia ser atendido lá, por município, por número de
habitantes que seja para dado X para cada município para
que ele consiga atender seus pacientes sem deslocar para cá.
Eu acho que seria um benefício muito grande. Eu defendi
aquela vez a questão de Cacoal assumir o Hospital que vai
gastar uns vinte milhões a mais por ano para a manutenção
daquele Hospital, que fosse feito esse trabalho em todo o
Estado, iria atender todo mundo igual, porque não adianta
querer cuidar demais,  lá nós já tínhamos o Hospital e eu
defendi isso, conversei com o Governador também sobre isso,
mas eu acho que nós temos que perseguir esse atendimento
dos exames de alta complexidade para ser atendido no interior,
que não é justo esse pessoal do interior ter que se deslocar
tudo para a Capital.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Deputado, em relação
aos exames complementares de alto custo, de imagem,
principalmente, Tomografia, Ressonância, o Estado fez um
processo Licitatório regionalizado. Então, todos os polos
regionais nossos: Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura,
Cacoal, Vilhena e Porto Velho têm lotes específicos,
proporcionais à sua densidade demográfica para o número de
exames que foram licitados, e fracassaram pelo preço do SUS,
agora recentemente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Essa Licitação já houve e foi
fracassada?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Já houve e  fracassou.
Agora recentemente houve um prestador privado que
manifestou interesse em executar exames a custo SUS, vai
começar agora em Cacoal, no Pronto-Socorro, realizando
Tomografias a custo SUS, nós estamos replicando o processo
licitatório, me parece que em Ariquemes tem uma
manifestação de interesse de um grupo...

O SR. ADELINO FOLLADOR – O Hospital Monte Sinai tem
interesse, inclusive já tem UTI lá e uma estrutura muito boa.

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – De um Grupo Hospitalar
que queira fazer exames complementares. Me parece que em
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Vilhena também já tem manifestação de interesse e em Ji-
Paraná, como abriu um serviço próprio, lá o Renato abriu um
Tomógrafo próprio do Município, nós passamos o teto que era
daquela população para a Secretaria do Município receber o
recurso financeiro para eles realizarem esse volume de exames
complementares de Tomografia. Então, nós estamos tentando
descentralizar o máximo para poder a população ter mais
acessibilidade, está sendo feito, que é o mesmo caso das UTIs,
que foram perguntadas anteriormente, nós fizemos uns exames
de Imagem.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A questão do Detran?

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – A questão do DETRAN,
veio um recurso fixo do Detran que foi aplicado para urgência
e emergência, com foco ao Pronto-Socorro João Paulo II, e
retaguarda do Pronto-Socorro João Paulo II. Nós fizemos a
prestação de contas deste recurso, só que esse não é um
recurso continuado, ele é um recurso que foi pontual, num
valor que eu não me lembro, na época foi logo que nós
entramos na Secretaria, nós já fizemos a prestação de contas
que foi pactuado junto ao Tribunal de Contas...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não é continuado, não? Não é
toda, não é 20% de toda...

O SR. LUÍS EDUARDO MAIORQUIM – Ah! se fosse! Não foi
continuado, não. Foi um recurso pontual daquele ano específico.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Bom, quero agradecer a
presença de todos. O Doutor Maiorquim, Coronel Caieiro pela
apresentação também. E neste momento declaro encerrada a
Comissão Geral e retornaremos aos trabalhos da Sessão
Ordinária. Obrigado.

(Às 13 horas e 57 minutos encerra a Comissão Geral e
reabre a Sessão Ordinária)

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Passamos às
Comunicações Parlamentares. Não há Oradores inscritos. E
nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e
antes de encerrar esta Sessão, comunico a realização de
Audiências Públicas no dia 05 de novembro, de autoria do
Deputado Ribamar Araújo, às 09 horas, para debater sobre as
dificuldades enfrentadas por cada município.

E de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid, às 15 horas,
para discutir sobre a Regularização Fundiária do Bairro Lagoinha.
E de autoria do Deputado Léo Moraes, às 18 horas e 30 minutos,
para debater sobre Contratação de Alunos do Curso de
Formação de Agentes Penitenciários e Socioeducadores.

E convoco Sessão Ordinária para o dia 10 de novembro,
no horário regimental, às 15 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 59 minutos)
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ATO Nº3475/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013, resolve;

A L T E R A R:

A denominação da Função exercida pelo servidor MIRIN LUIZ

DE BRITO, matrícula nº100003294, pertencente ao Quadro de

Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, para Chefe da Divisão

de Suporte Técnico, código DGS – 4, nos termos do Art. 19, §

1º, inciso II, alínea “a” do Ato nº 009-MD/ALE, publicado no

DO-e-ALE/RO nº 188, pag. 4093, partir de 11 de novembro de

2015.

Porto Velho, 13 de novembro de 2015.

Maurão de Carvalho             Arildo Lopes da Silva

              Presidente                      Secretário Geral

E R R A T A

No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 182, publicado

no dia 03 de novembro de 2015, promovendo a seguinte

alteração no ATO Nº3207/2015-SRH/P/ALE, do servidor JOSE

MARIO DA SILVA AMORIM.

ONDE SE LÊ:

3207

LEIA-SE:

3206

Porto Velho-RO, 23 de novembro de 2015.

CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA
Superintendente - SRH/ALE/RO
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