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ATA DA 64ª SESSÃO ORDINARIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 02 de dezembro de 2015

Presidência do Sr.
Lebrão - 1º Secretário

Secretariado pelos os Srs:
Jesuíno Boabaid - Deputado

Rosangela Donadon - 4ª Secretária

(Às 9 horas e 16 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(SD), Dr. Neidson
(PT do B), 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), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório
(PRP), Maurão de Carvalho (PP), Ribamar Araújo (PT),
Rosângela Donadon (PMDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na
Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Cleiton Roque (PSB), Edson Martins
(PMDB) e Lúcia Tereza (PP).

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Havendo número legal, sob a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro
aberta a 64ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª
legislatura.

Solicito o Senhor Secretário que proceda a leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

Lida a Ata senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão a Ata que acaba
de ser lida. Não havendo observações dou-a por aprovada e
solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Expediente
Recebido.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 5005/2015 – Procuradoria da República
no Estado de Rondônia, informando da situação atual do
Povo Cinta Larga, e solicitando providências.

02 – Ofício nº 856/2015 – Câmara Municipal de Mauá -
SP, encaminhando exemplar da Moção nº 153/2015, de autoria
do Vereador Manoel Lopes, para conhecimento.

Lido o Expediente recebido senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Lido o Expediente, passemos
às Breves Comunicações. Com a palavra o Deputado Laerte
Gomes, cinco minutos sem direito a Apartes e sem direito a
Questão de Ordem.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, nossos visitantes, nossos internautas.
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Ontem, eu estava fazendo aqui um pronunciamento sobre a
questão da nossa 2ª Universidade em Rondônia, e a CERON
mais uma vez nos deixou na mão, a CERON só não nos deixa
na mão quando tem que subir energia, aí ela gosta. Mas,
infelizmente, infelizmente ontem tivemos até que suspender a
Sessão. Então, eu gostaria Senhor Presidente, que a parte que
eu já, que já fiz o pronunciamento, ontem, que se desse por
lido e eu vou encerrar, concluir e se passar alguns minutos,
pediria a tolerância de Vossa Excelência nesse quesito devido
ao acontecido de ontem.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Está liberado Nobre Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado, senhor Presidente. Então,
trata-se senhoras e senhores da criação da 2ª Universidade
Federal em Rondônia. Vários Estados brasileiros, Deputado Léo
Moraes, possuem mais de uma Universidade Federal, Minas
Gerais possui 11, no Pará que é aqui na nossa região norte já
estão na sua 5ª Universidade Federal. Ciente dessa possibilidade
a sociedade rondoniense, principalmente os municípios do
interior mobilizaram-se a partir de 2012 Audiências Públicas e
com a formação de comitês locais para reivindicar a segunda
Universidade Federal para o Estado. Embora receptiva a
demanda o Governo Federal em diálogo com a bancada federal
e representantes do movimento pró-nova universidade,
condicionou senhores Deputados a criação de uma Instituição
e consequentemente a expansão da infraestrutura e a criação
de novos cursos a uma manifestação prévia da UNIR, visto que
esta Universidade já possui campos de norte a sul do Estado,
de modo que a criação de outra Universidade geraria uma
sobreposição geográfica dos Campus das duas Instituições.
Assim a reivindicação social pela criação da nova Universidade
converteu-se em um processo no âmbito da UNIR, cujo a
tramitação teve início no Conselho Universitário, CONSU daquela
Instituição em janeiro de 2013. Em maio do mesmo ano o
Conselheiro relator do processo apresentou Parecer favorável
a nova Instituição, porém, na reunião de votação do Parecer à
tramitação do processo foi interrompida pelo pedido de vistas
de um Conselheiro. Infelizmente, embora o Regimento do
CONSU da UNIR estabeleça, Deputado Léo Moraes que em caso
de pedido de vista o interessado deverá apresentar novo Parecer
no prazo máximo de setenta e duas horas o tramite institucional
do processo que se encontra interrompido de forma
covardemente por esse Conselheiro que pediu vistas a mais de
dois anos. Configurando um verdadeiro obstáculo a criação,
Deputado Lebrão da nova Universidade ao desenvolvimento do
Estado. A irresponsabilidade ou má fé, porque eu acredito que
seja má fé Deputado Lebrão, deste Conselheiro que se chama
Dr. Júlio Rocha o qual eu não conheço, Deputado Ezequiel e
que nós solicitamos que devolva este processo, que o faça andar,
ou ele não quer que o Estado continue com o seu
desenvolvimento? Afinal, que educador é esse senhor, que
protela esse processo que já foi até aprovado pelo CONSU no
plano de desenvolvimento institucional, no PDI, a criação de
uma nova Universidade. Então, explica o professor, nós
queremos saber, o Estado de Rondônia quer e principalmente
os municípios do interior e da região central o porquê que ele
está travando esse processo dessa forma por dois anos? Que
iria beneficiar muito o Estado de Rondônia e principalmente o

interior do Estado com a nossa segunda Universidade Federal
no Estado de Rondônia. Hoje, só Rondônia e o Estado do Acre
que tem só uma Universidade Federal, os demais Estados da
Federação todos tem mais de uma Universidade Federal. E
uma Universidade Federal, Deputado Ezequiel, quando chega
a uma região, ela transforma a região. No mínimo são mais
de 20 cursos que vão para essa região, dando oportunidade
aos nossos jovens de fazer o seu curso superior perto da sua
casa, perto do seu município, trazendo desenvolvimento a toda
uma região. E nós esperamos através do movimento desses
empresários, professores, toda a sociedade organizada,
principalmente de Ji-Paraná que isso realmente aconteça, que
esse Dr. Júlio Rocha tenha o mínimo de consciência, de
conscientização, e pare de prejudicar todo o processo que já
vem prejudicando. Assim, também senhores Deputados é
imperativo destacar que a UNIR e os seus Conselheiros do
CONSU deve se sensibilizar da grandeza que é a criação de
nova Universidade Federal em Rondônia. E o que tudo isso
significa para a nossa população? Concentrando esforços para
concluir imediatamente o trâmite institucional interno do
processo, a fim de que as fases restantes do processo de
criação da nova Universidade possam ter continuidade em
Brasília, uma vez que a UNIR emita a sua decisão interna, a
reitoria está livre para participar juntamente com a nossa
bancada federal que tem apoiado a todo momento a criação
de uma nova Universidade Federal em Rondônia. Da
configuração do Projeto de Lei junto ao MEC a ser encaminhado
pelo Governo Federal ao Congresso Nacional para aprovação
cumprindo assim o rito constitucional que é a criação de uma
nova Universidade Federal exige. E na semana que vem nós
estamos reunindo, e eu quero citar aqui a nossa vereadora de
Ji-Paraná, Márcia Regina que está empenhada, os empresários,
toda a sociedade jiparanaense. Nós vamos estar marcando
uma agenda com a nossa Reitora da UNIR, a professora,
doutora Berenice Tourinho e vamos fazer o que for necessário,
juntamente com o comitê que foi criado no município de Ji-
Paraná Pró Universidade, para avançarmos e estimular ainda
mais o desenvolvimento do nosso Estado. Fazer essa Audiência
para colocar a importância que é essa Universidade vai ter no
interior do Estado de Rondônia, principalmente na região
central, pois como afirma o grande educador Paulo Freire, é
uma frase aqui se usa muito neste comitê: a educação sozinha
não muda o mundo, mas sem ela tão pouco o mundo se
transforma. Então, senhor Presidente, eu queria deixar lido
todo esse nosso pronunciamento, a importância que é a criação
da nossa segunda universidade aqui no Estado de Rondônia.
Gostaria que fosse dado ampla divulgação a esse tema porque
eu acho e acredito que a é única forma de nós pressionarmos
esse professor, eu não sei qual o intuito dele de estar travando,
Deputado Ribamar, esse processo por dois anos, dois anos
com pedido de vista onde a legislação do Consu diz que é 72
horas para trazer de volta, se fosse como Deputado aqui na
Assembleia seria pedir vista de um projeto, Presidente
Deputado Lebrão, e ficar dois anos embaixo do braço sem
trazer, então esse prejuízo que esse professor está causando
ao Estado de Rondônia, ao desenvolvimento do nosso interior
do Estado, aos nossos jovens alunos que querem, e tem o
sonho de cursar o ensino superior numa Universidade Federal
é absurdo. Espero que ele tenha consciência e que devolva
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esse processo ou com parecer pela aprovação, ou pela
reprovação, para não criar, mas que devolva o processo porque
a sociedade aguarda isso ansiosamente, a sociedade do interior
do Estado, a sociedade de Rondônia, principalmente aos jovens
que tem o sonho de cursar uma Universidade Federal, uma
nova Universidade Federal de Rondônia lá no interior do Estado,
a importância de em Rondônia nós termos duas Universidades.
E para finalizar, senhor Presidente, dizer que o momento, aliás,
já passamos um pouco do momento propício porque o MEC
estendeu a criação de novas universidades, nós tivemos um
boom de novas Universidades Federais no Brasil e Rondônia
parece que devido a esse visto desse professor está deixando
passar o bonde da história mais uma vez, Deputado Ribamar,
deixando passar a oportunidade mais uma vez, mas ainda há
tempo, ainda há tempo porque ainda é anseio também do
Governo Federal, do Ministério da Educação, da nossa bancada
federal ser criada a segunda Universidade Federal aqui no
Estado de Rondônia. Deputado Ribamar, eu vou concluir e V.
Exª fala porque eu estou no Pequeno Expediente.

O Sr. Ribamar Araújo - Obrigado Deputado. Eu aqui nem
gostaria de entrar muito no mérito da criação de uma nova
Universidade Federal porque isso nem precisa ser discutido
sobre a importância que todo mundo sabe, qualquer criança
sabe da importância de uma nova Universidade para o nosso
Estado e principalmente para a região central do nosso Estado,
mas o que me chama a atenção em cima da fala de V. Exª é
saber que tem um conselheiro, segundo V. Exª, que está
travando, pediu vista do processo, é prerrogativa do conselheiro
pedir vista para estudar melhor e ele tem por lei 72 horas para
devolver esse processo, e segundo V. Exª ....

O SR. LAERTE GOMES - Desde 2013.

O Sr. Ribamar Araújo - Desde 2013, dois anos com o processo
na mão. Ora, o que me preocupa é se o cidadão que é pago
exatamente para se fazer cumprir a lei, ele próprio se sente
acima da lei descumprindo a lei, aí a situação fica muito difícil
da gente acreditar nas instituições. Esse cidadão, não só está
prejudicando o Estado de Rondônia, como está prejudicando
acima de tudo a sua própria instituição que deveria ser acima
de qualquer suspeita e qualquer membro dessa instituição que
se comporte agindo acima da lei, ele está prejudicando a sua
própria instituição.

Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES - Obrigado Deputado Ribamar, V. Exª
colocou muito bem.

Eu vou finalizar, senhor Presidente, e agradeço o tempo
cedido, só finalizar dizendo que esta causa é uma causa de
Rondônia, uma causa que acho que todos nós deveríamos nos
empenhar porque é muito importante, Deputado Lebrão, nós
termos a nossa segunda universidade. O Mato Grosso, por
exemplo, Rondonópolis, agora está implantando a sua segunda
Universidade Federal, Rondônia com o potencial que nós temos
é de fundamental importância, grande importância, e eu espero,
eu espero que esse cidadão, esse professor Dr. Júlio Rocha,
que eu não o conheço, que ele tenha o mínimo de consciência
e o mínimo de lucidez para devolver esse processo. A opinião

dele não importa, isso aí é dele, ou sim ou não, mas que ele
devolva para que, o processo possa seguir o seu trâmite para
que nós possamos abraçar essa causa, porque essa causa é
de todos, e que possamos implantar nossa segunda
Universidade aqui no Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Senhor Presidente, agradeço o tempo
excedido que V. Exª me proporcionou.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Parabenizar o Deputado Laerte
e dizer Deputado Laerte, que em 2013 numa audiência pública
com a Reitora Dra. Berenice, teremos o início de uma extensão
da UNIR na cidade de São Miguel, já uma primeira fase
construída, uma Emenda da Deputada Marinha Raupp, e
naquele momento ela dizia da falta de recursos para
implantação dessa extensão do Campus da Unir na cidade de
São Miguel. Agora, o que nós não sabíamos é dessa indecisão
que nós temos desse conselheiro que lamentavelmente mantém
esse processo arquivado, e V. Exª está de parabéns e nós temos
que fazer um trabalho em conjunto aqui na Assembleia para
poder fazer com que o Estado de Rondônia tenha os mesmos
direitos que os outros Estados da Federação têm. Se hoje o
Mato Grosso tem condições de implantar uma segunda extensão
de uma Faculdade Federal certamente nós também teremos
aqui.

O SR. LAERTE GOMES - O Pará tem a quinta. Só para concluir,
se V. Exª me permitir.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - A vontade.

O SR. LAERTE GOMES - Talvez seja um dos motivos, Deputado
Lebrão e Deputado Ribamar, que é a UNIR, a reitoria daqui as
extensões do interior, porque se nós criarmos a nossa 2ª
Universidade que vai ser uma Universidade fora, com total
Orçamento, planejamento total para essa Universidade, essas
que estão em volta no interior, com certeza vão estar ligadas a
segunda Universidade de Ji-Paraná, talvez seja aí um dos
motivos não querem perder, com isso prejudicando
grandemente o Estado de Rondônia. Apesar de que a Reitora
é a favor e vários Conselheiros são a favor, o que está travando
é este cidadão chamado por Júlio Rocha.

O SR. LEBRÃO(Presidente) – Quero registrar a presença do
senhor Edilson Almeida de Souza, Presidente do Sindicato dos
Peritos Criminais do Estado de Rondônia, da mesma forma o
senhor Isaac Morheb, Procurador do DETRAN; e também o
senhor Claudino Sérgio, Procurador também do DETRAN.

Ainda nas Breves Comunicações por cinco minutos sem
direito a Apartes, sem direito a Questão de Ordem, o
Excelentíssimo Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes. Eu tinha me inscrito ontem para
falar, mas em função da falta de energia acabei não falando de
vários assuntos do Estado de Rondônia. Inclusive hoje às 13
horas e 30 minutos eu estarei indo para Brasília para participar
amanhã da Convenção Nacional dos Democratas onde vou
participar da Executiva Nacional Democratas em nível de Brasil.
Então eu vou hoje às 13 horas e 30 minutos. Amanhã nós
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temos às 09 horas da Convenção Nacional dos Democratas e
amanhã estarei voltando para o Estado de Rondônia. Mas eu
quero frisar mais uma vez, já falei na Sessão passada e já
venho falando já há bastante tempo, mas é um assunto muito
importante para o Estado de Rondônia. E nós continuamos
trabalhando em cima dessa investigação para descobrir porque
Rondônia está sendo massacrada na questão dos Frigoríficos.
A gente sabe, mas a gente precisa comprovar isso.

Nós estivemos ontem no Ministério Público quando
levamos vasta movimentação e já tivemos também na SEFIN,
ontem, estivemos no IDARON, onde o IDARON forneceu no
Ministério da Agricultura também, ofereceu, forneceu todos os
dados por planta de cada frigorífico. Também o IDARON nos
forneceu junto com o Ministério da Agricultura quanto significa
por cada planta, quanto percentual. Também a comparação.
Nós fizemos uma tabela dos preços do gado abatido em
Rondônia. Até o mês 05, era de 07%, mês 04 era 07%, a
diferença de São Paulo com Rondônia. Em 31/03 era 8%, dia
27/02 era 6%, e dia 30/01 era 6.99%. Estranhamente naquela
reunião que nós fomos à FIERO, com a Secretaria da Agricultura,
com alguns Deputados, e as Associações Comerciais, com o
representante do JBS ele negou que tinha tido naquele mês
uma reunião lá em Goiás, aonde combinaram, formaram o cartel
aqui em Rondônia. Ele negou como o papel dele é para negar
mesmo, jamais ele iria confessar, Deputado Lebrão. Mas nós
no mês 05, para o mês 06, já a diferença de São Paulo para
Rondônia foi de 7% para 13%, no mês 07 foi para 18%, no
mês 08, 17.48%, no mês 09, 15.75%, no mês 10 16.57%, e no
mês 11, 17.47%. Então prova de que a diferença mais do que
dobrou. Hoje, Deputado Lebrão, neste período, o ano passado
até julho nunca variou de R$9,00 até R$11,00 a diferença de
São Paulo com Rondônia, e agora está R$25,00, chegou até
R$26,00. Então, o resto do Brasil tudo subiu, tudo que não se
manteve subiu. Nós temos aqui pegando, nós pegamos uma
comparativa com Pará e Mato Grosso, porque são dois Estados
que tem o mesmo perfil nosso, que engorda pasto da mesma
maneira. E lá no Pará a diferença era 14%, 15%, 17% e baixou
para 10%. Por que é que para nós subiu para 17%? Aí você
pega o Mato Grosso era 06%, 07%, 09%, 10%, 11%, foi para
12%, também levou prejuízo, mas nós estamos 17 e eles estão
com 12, está 5% mais caro? isso significa R$ 15,00 por cabeça,
aí nós fizemos um cálculo.

Senhor Presidente, quero um tempo para concluir. Pelos
dados do IDARON e do Ministério da Agricultura foram mortos
dois milhões cento e setenta e quatro mil, setecentos e setenta
e duas cabeças durante o ano passado. Nós colocamos a média
do gado, essas cabeças porque nós não temos o peso total na
saída em torno de 14 arrobas, que na realidade poderia até
dar mais, mas nós estamos colocando para baixo, com a
diferença. R$ 15,00 eles ficaram a mais do que eles iriam lucrar
o ano passado, 456 milhões e 700 mil reais. Isso foi tomado do
produtor de Rondônia, deixou de circular em Rondônia, 38
milhões mensais. Então, esse dinheiro deixou de recolher
imposto, deixou de gerar, deixou de circular.

O abate por frigorífico. A JBS hoje, domina 47.38% do
total do abate, um milhão, zero trinta mil quinhentos e quatorze
cabeças.

Frigão significa 13.56, duzentos e noventa e cinco milhões
de cabeças. Marfrig, 11.26; 245.49. Tangará 6.36; 138.472 mil

cabeças. Minerva 132.436; 6.08. Os outros quatro frigoríficos
pequenos totalizam cento e noventa e seis mil, quatrocentas e
oitenta cabeças, 9% significa no mercado de carne.

Então, quero dizer que nós convocamos aqui com o
apoio da Comissão de Agricultura, o Presidente Deputado
Lazinho, Deputado Marcelino Tenório, Deputado Laerte, os
componentes, o Deputado Ribamar Araújo, convocamos os
frigoríficos agora para vir explicar isso na Comissão dia 09 e
quero deixar registrado que hoje ficou combinado, o Deputado
Ribamar está aqui, e se eles não comparecerem, nós vamos
ser obrigados abrir uma CPI porque eles recebem... por
sugestão, inclusive do Deputado Ribamar, Deputado Lazinho,
e eu também, porque eles recebem 85% de incentivo e eu
também já fiz e hoje daqui a pouco... o Secretário de Fazenda
me ligou agora, está me fornecendo que eu pedi para ele
verificar quanto tem de incentivo no Pará e quanto tem no
Mato Grosso, para vê quanto  eles estão dando incentivo, e eu
tenho certeza que estão dando nada ou menos que nós.

Então, queremos confirmar, e além disso, hoje
aprovamos um Requerimento para que a Secretaria de
Fazenda nos comunique nesses 85% quanto deixou de
arrecadar de imposto, porque nós estamos aqui discutindo
como vão arrecadar mais imposto. Eu acho que está muito
fácil, porque eu tenho certeza que do jeito que eles estão
fazendo como hoje nós temos aqui a tabela de mercado de
carne do Brasil todo, é o único lugar descaradamente que
está bem mais baixo e no Brasil todo só subiu e a gente vê que
está prejudicando.  Nós não podemos continuar dando incentivo
para quem está vindo para Rondônia se aproveitar da
população de Rondônia, se aproveitar do produtor de Rondônia
e eu não quero deixar também que muitas vezes quando a
gente fala de pecuária dá impressão que são grandes
produtores. Não. Lá quem está perdendo é quem tem uma
vaca, quem tem duas vacas, quem tem um bezerro ou aquele
que tem bastante. Todos estão perdendo, é um dinheiro que
deixa de girar. E no final da semana passada quem assistiu o
Leilão de Gado lá em Cuiabá, aqui próximo, viu que até 12
arrobas foi leiloado e foi comprado o gado a R$ 150,00 a
arroba Deputado Lebrão. E nós vendendo aqui a R$ 118,00 o
boi gordo, e lá em Cuiabá... aí nós estamos nos tornando, em
vez de produtor de boi nós estamos virando produtor de
bezerro, está saindo tudo para São Paulo, tudo para Minas
Gerais e lá vai engordar, lá vai dar emprego, lá vai dar imposto
e nós ficamos aqui chupando o dedo.

Então, nós precisamos tomar uma medida urgente, o
Secretário de Fazenda, já conversei, o governador do Estado
também já tem conhecimento desse assunto e nós temos que
fechar uma questão para estancar o mais rápido possível esse
cartel que está atrapalhando o Estado de Rondônia. Muito
obrigado Presidente, desculpa ter me prolongado para poder
concluir esse assunto.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado.
Senhoras e Senhores Parlamentares, com base nos termos
do § 2º do Artigo 30 do Regimento Interno, solicito aos líderes
partidários que indiquem junto à Mesa dos Trabalhos nomes
de Parlamentares para integrar a Frente Parlamentar
Permanente de Mobilidade Urbana aprovada pela Resolução
nº 023/15, de autoria do Deputado Léo Moraes.
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O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Presidente, só uma Questão de
Ordem?

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Quero cumprimentar, dar as boas-
vindas ao Vereador José Roberto, do município de Machadinho
d’Oeste, visitando esta Casa. Nosso abraço, e seja bem-vindo,
Vereador José Roberto, nosso amigo.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Mais uma vez agradeço a
presença e quero registrar a presença do Vereador José
Roberto, lá de Machadinho d’Oeste, em nome do Deputado
Ezequiel.

O SR. AÉLCIO DA TV – Presidente, eu quero fazer um
cumprimento especial ao nosso grande amigo Quixadá, que
está sempre acompanhando as nossas Sessões, nosso amigo
lá do Vale do Jamari, grande liderança daquela região. Obrigado,
Quixadá.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Registrar também a presença
do Geraldo Sena, Diretor do Instituto de Criminalística de Porto
Velho. Da mesma forma o senhor Sandro Micheletti, Diretor
Adjunto da Polícia Técnica Científica de Porto Velho e os
Excelentíssimos Senhores Vereadores Cleiton Ferreira, lá de
Costa Marques; da mesma forma o Ney Mendes, o famoso
Ney do Fórum; assim como o Elias Avelino, também da Câmara
Municipal de Costa Marques e o Milton do Mercado, Presidente
da Câmara Municipal de Seringueiras. Sejam todos bem-vindos,
todas as pessoas que ocupam espaço hoje na galeria desta
Casa. Nos sentimos muito honrados com a presença de cada
um de vocês. Muito obrigado.

Encerradas as Breves Comunicações, passemos agora
ao Grande Expediente.

Concedo a palavra, por vinte minutos com direito a
Apartes, a Sua Excelência Deputado Jesuíno Boabaid. E faço
um apelo aos nossos Deputados que sigam corretamente. Então
podemos abrir um espaço e ainda permitir a fala ao Deputado
Léo Moraes.

Então, ratificando e voltando às Breves Comunicações.
Está concedida a palavra sem direito a Apartes, ao

Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, Deputado Lebrão,
eu cumprimento à Mesa e já agradeço pela oportunidade de
falar nas Breves Comunicações. Cumprimento todos os
Deputados, assessores, imprensa, nossos servidores da Casa,
estatutários, seguranças que estão aqui sempre conosco.
Estamos fazendo um pleito para os servidores da Segurança
que acompanham aqui o nosso plenário. Vamos conversar com
o Presidente desta Casa. Gostaria de cumprimentar a todos os
Peritos Criminais que estão aqui neste momento, neste dia tão
importante para esta categoria, haja vista que o dia 02 de
dezembro é o Dia Nacional do Perito Criminal. Então eu gostaria,
na pessoa do Geraldo Sena, que está aqui, o Geraldinho, assim
como do Gerlei e do Edilson, cumprimentar todos os Peritos
Criminais. Edilson, nosso Presidente do SINPEC, tem um
trabalho inesgotável, tem uma dedicação diuturna no tocante

às necessidades da Polícia Técnica Científica, principalmente
na elucidação e esclarecimento dos crimes cometidos no Estado
de Rondônia. Prova maior que tem o devido reconhecimento,
através do Governo Confúcio Moura, com a criação da Politec
que gera autonomia e independência administrativa financeira
para essa categoria. Certamente, ninguém mais adequado para
gerir os parcos recursos, do que os próprios Peritos Criminais
a fim de dirimir grandes problemas acarretados e ocasionados
pela violência no nosso Estado, Estado esse que tem muito a
crescer a partir desse novo momento da Politec.

Quero deixar registrado também que nós iremos propor
um Voto de Louvor, que logo mais será votado e eu peço o
apoio dos nossos colegas Deputados Estaduais para aprovar
esse Voto de Louvor em nome da Politec, em homenagem e
deferência aos mesmos. Voto de Louvor que é uma comenda,
que é uma homenagem deste Poder a quem muito faz, fez e
fará, que é o caso dos Peritos Criminais do nosso Estado. Então
se sintam abraçados. É muito bom continuar vendo vocês
presentes nesta Casa. Vocês nunca fugiram à luta, sempre
estão presentes nas grandes discussões e, de repente, o maior
legado é esse, nunca se esquivar dos debates, nunca capitular,
nunca fugir, por mais oneroso, por mais tortuoso, espinhoso
que seja o caminho. Então, parabéns, e um grande abraço a
todos os Peritos do nosso Estado de Rondônia.

Aproveitar este momento, como até já tinha conversado
com o Deputado Ribamar Araújo, para fazer uma crítica e uma
sugestão, ao mesmo tempo, para a Prefeitura Municipal de
Porto Velho, Deputado Lebrão, que imediatamente, aproveitando
o momento de férias e não aproveitando de forma negativa,
de forma capciosa, como a Prefeitura fez, que retire os
semáforos da Imigrantes com a Lauro Sodré, que aquilo vai
acarretar um prejuízo muito grande e o prejuízo de stress, de
preocupação em você não conseguir, de forma hábil, se
locomover naquela região. Você está massacrando o cidadão
de Porto Velho, proprietário de veículo automotor que vai
demorar meia hora para sair daquele grande gargalo. O
Deputado Adelino já falou que ficou preso naquele cruzamento,
eles aproveitaram do momento de férias dos nossos alunos,
da grande parte das escolas particulares e também das escolas
públicas para instalar, projeto esse que é de 2010. É muito
claro que é defasado, Deputado Ribamar Araújo. Sem contar
que custou R$ 500 mil, sem contar que custa R$ 7 mil por mês
e não vai beneficiar a população, será que não entendem que
a mobilidade urbana, é um Projeto permanente e que quase
que mensalmente se muda as características da nossa cidade,
e enquanto isso quando se faz intervenção urbana, intervenções
profícuas, necessárias, importantes inovadoras, a Prefeitura
destrói e manda retirar, a exemplo dos parklets. Parklet é um
espaço de lazer, um mini parque que foi construído na frente
da Praça das Três Caixas d’Água de modo que as pessoas
possam conviver que elas possam interagir, cidade, asfalto,
prédio, cimento com seres humanos dotados de espírito e de
bom senso. Infelizmente numa atitude tão inovadora ainda mais
numa cidade que não tem espaços públicos como deveria e
que não contempla a necessidade da nossa população, eles
mandam retirar. Mais uma vez estão trabalhando na marcha
ré, de costas ao interesse da população. Então, fica aqui mais
um alerta para a Prefeitura do município de Porto Velho: retire
os semáforos antes que seja tarde, e mais uma vez vão reforçar
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o índice de rejeição desta administração que é a maior de todo
país dentro das capitais do nosso Brasil. Então, retirem enquanto
é cedo, para que não se inicie novamente as aulas e mais uma
vez a população fique em polvorosa, insatisfeita e com ódio da
administração. Por gentileza, tenham sensibilidade, tenham
coerência e logicamente tenham afeto por essa terra e
consideração aos Deputados que nada mais fazem do que seu
papel.

Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns Deputado Léo.
Quero registrar e agradecer a presença do Vereador

Nivaldo Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo
de Rondônia, da mesma forma Excelentíssimo senhor Vereador
João Clímaco da Câmara Municipal de Nova Mamoré.

Encerrada as Breves Comunicações, passemos ao Grande
Expediente.

Nesse momento concedo a palavra ao Deputado Jesuíno
Boabaid, por vinte minutos com direito a Apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Pois não Deputado

O SR. ADELINO FOLLADOR – Também registrar a presença
aqui do pessoal de Campo Novo, que está presente, e também
o esposo da Socorro, que está presente aqui, um abraço.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Bom dia Presidente. Em nome do
Presidente quero cumprimentar a Mesa, representando os
Deputados também, Deputado Hermínio, cumprimentar o
Deputado Hermínio, em nome de todos os Deputados que se
encontram presentes nas galerias, a todas as pessoas presentes,
aos jornalistas. A minha voz está um pouco rouca por conta de
uma forte gripe a qual, me acamou.

Eu quero falar um pouco, no primeiro momento foi sobre
a promoção que foi alterada aqui o Projeto de Lei, que alterou
a promoção para os praças. Hoje, já foi publicada a Lei nº 3.
675, e o Governo já sancionou a Lei, já está em vigor esse
Projeto de Lei. Já foi aberto também, após a publicação da Lei,
o curso de formação para cabo, 360 vagas. Essas 360 vagas, é
que está em aberto no quadro que organiza as policias militar,
descrita na Lei 509. Então, já estão abertas também 360 vagas,
e, o curso de sargento já está para ser publicado, total de 164
vagas, e em dezembro no dia 25 será promovido, será aberta
também mais 150, totalizando em 314 vagas aproximadamente
para o ano de 2016, com a soma total aproximadamente. 720
policiais militares serão promovidos entre cabos e sargentos
no âmbito da Polícia Militar, lembrando que é um direito já. As
promoções desses policiais militares se encontram atrasadas
há mais de cinco anos, outros são dez anos. Então, é um direito
que o Governo Confúcio Moura, está concedendo, hoje, aos
policiais militares e faz jus, faz jus a todos esses praças, que
devem ser promovidos. Mas o que me traz aqui, o Governo, aí
eu vou falar do Dr. Thiago, lá do IPERON, Procurador do IPERON.
Ele foi para uma reunião de Procuradores que dispõe sobre
Previdência e trouxe uma tese mirabolante, qual é a tese do Dr.
Thiago do IPERON? Que Thiago, tem vários Thiago
Procuradores, mas é o Thiago do IPERON. Que o militar do

Estado de Rondônia, seja tratado igual ao servidor civil. De
qual forma? Ele está, fez uma minuta de um Projeto, uma
minuta de um Projeto aonde, o militar na sua reserva
remunerada, vai receber 80% do seu salário, não contente
aumenta cinco anos para mulher, ou seja, para policial feminina
e para o policial masculino, e faz uma série de aberrações,
retirando direitos. Só que eu quero dizer Dr. Thiago, que os
militares do Estado são diferenciados, ele não tem direito do
adicional noturno, insalubridade, periculosidade, limite de horas
trabalhadas, não tem direito de greve, uma série de restrições
que o civil o servidor civil tem direito. Então, o senhor deve
analisar, não encaminhe, porque o senhor está ludibriando o
Governo, o Governador Confúcio Moura com essa tese, o senhor
tem que está preocupado com outra situação, não com os
militares, o rombo não está com os militares não, o senhor
pode ter certeza disso. Faça um curso para analisar a situação
de outros servidores. E aí foi colocado ontem que esse projeto
seria encaminhado para Assembleia Legislativa, estaria até
aqui na Assembleia e foi se reunir ontem todas as associações
com o Comando da Polícia, o Comando do Bombeiro,
preocupados com essa situação que realmente é preocupante.
A minuta diz: a partir de um próximo curso. O Artigo 1º diz lá,
mas quem me diz que a administração pública é diferente do
direito penal, o direito penal, o direito não pode retroagir para
prejudicar o réu. Já na administração a qualquer momento
pode ser alterado e vai prejudicar; o direito que o Deputado
Lazinho tinha naquele dia, se a administração alterar, o senhor
já perdeu, perdeu. Então, não iremos aceitar e pode ter certeza
disso, se esse projeto chegar aqui, já vou pedir informações,
vou chamar todas as associações, conclamar a todos os
policiais, bombeiros militares do Estado de Rondônia para
participar, porque é um absurdo você mandar um projeto, já
está fazendo uma promoção e agora quer tirar direito, já não
bastasse o aumento de imposto, essa pauta bomba que tem
aqui, que pode ser chamada assim, uma pauta bomba, vários
impostos IPVA, ICMS, que não tem uma discussão aprofundada,
que deve ter, que hoje a tarde vai ter uma discussão com
todos os Deputados, com toda parte técnica das federações
comerciais e o próprio Governo, para explicar a motivação
desse aumento. Agora, quer mexer com a Previdência dos
Militares, senhores, é muita coisa assim, quer cortar; corta no
sangue, reduz os cargos comissionados, faz uma série de
contenção. Agora, manda aqui. Recentemente eu já tinha
falado no primeiro momento que fizeram a Reforma
Administrativa, que foi feita pelo George Braga, Rosana, não
sei como é o nome da Secretária, que eu já tinha apontado
todos os erros, votei contra, eu e o Deputado Hermínio que ia
ser a maior aberração e tudo se concretizou. Já mandaram
uma 2ª Reforma para cá, política e agora recentemente a
Reforma da Reforma. Não tem realmente qualificação,
infelizmente o Governo padece de pessoas qualificadas. Agora,
também atribuir aumento de imposto para salvar Rondônia,
isso é mais do que uma falácia. Se eu aumentar o imposto, o
empresário vai aumentar no valor da mercadoria, assim
sucessivamente, com isso irá o quê? Reduzir as vendas e
acarretar o desemprego. Isso é fato. Quer fomentar o comércio,
faz de outra forma, existem outros meios para isso, para isso
existem os técnicos qualificados no Executivo, do próprio
Executivo e do próprio comércio também que deve participar
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desse exato momento que eu estou vendo a grande participação
dessas instituições que tange a questão dos empresários, do
comércio. Então, é algo que me causa repulsa e já tenho
informações que o Governo não vai encaminhar esse Projeto,
só em fevereiro que dispõe sobre a perca, no caso, a
Previdência, a Reforma Previdenciária no âmbito da Polícia
Militar. Mas se ele encaminhar, que ele encaminhe também
para esta Casa algo inovador, que o militar altera o Artigo 24
da nossa Constituição, que o militar vai ser servidor estadual,
garantindo todos os direitos aos servidores também, encaminhe
para nós. Sou um defensor aguerrido e não vou abrir mão
dessa defesa porque infelizmente nós não temos ainda um
Estado democrático de direito a manifestação, o direito de
sindicalização, esses direitos que realmente resgatam a maioria
dos servidores públicos. Eu vou falar também sobre, ontem,
quando foi falado sobre a questão da carne bovina. Foi o senhor
que falou não foi Deputado Adelino? Nós, no início do nosso
mandato, nós formalizamos uma CPI, CPI da Evasão Fiscal.
Infelizmente, o Regimento tinha uma lacuna, tinha que ser
revisto que garantia realmente o Artigo 33, a permanência do
número de partidos dentro da CPI, mas já foi alterado, e hoje
se houver uma nova CPI nesta Casa... esse dispositivo foi
retirado e nós arquivamos. Mas, essa tese da questão do
frigorífico, o cartel, nós temos que tomar uma postura
realmente Deputado Adelino, é vergonhoso a carne bovina aqui
hoje, um rebanho de mais de 13 milhões, 12 milhões
aproximadamente no Estado de gado de corte, entre gado e
vaca não é isso? Os dois 13 milhões de cabeça e o frigorífico,
no caso aí o Friboi, ele administra tudo, ele compra tudo, 47%.
Então, nós temos que rever, nós temos que chamar isso, é
uma luta que o senhor está encampando, que o senhor está
vendo que com certeza tem o apoio. O Deputado Lazinho que
faz parte, sempre militante na questão pecuária, na questão
do povo do campo, é uma pessoa que entende. Quer discutir
questão de campo, é o Deputado Lazinho aqui também que
um now khow quanto ao conhecimento que foi Presidente da
FETAGRO, também Deputado. Então, nós temos que, a
Comissão de Agricultura que é o senhor, o Deputado Ribamar.
Deputado tem que cobrar um posicionamento quanto a esse
cartel que se instalou aqui em Rondônia, não podemos deixar
essa empresa, 47% manipular essa questão da carne bovina.
Então para finalizar, voltando quanto à questão, eu já propus
aqui um Requerimento para discutir o Termo Circunstanciado
no âmbito da polícia militar no Estado de Rondônia. Dia 11de
dezembro eu quero convidar todos os policiais, bombeiros
militares, todas as pessoas ás nove horas para estarem
presentes para a gente discutir o termo circunstanciado. Nós
iremos debater esse tema que hoje no Brasil ganha força, não
é ainda a discussão de carreira jurídica, eu quero deixar todos
os delegados, a todos, é a discussão do Termo Circunstanciado
que para mim a Polícia já faz, ele só vai registrar, ouvir as
partes e encaminhar para o Judiciário e Ministério Público
participarem de uma Audiência que são os crimes de menor
potencial ofensivo. Já tem até decisão que o pessoal entrou
com uma ação argumentando que isso era um ato ilegal,
inconstitucional, não poderia a Polícia Militar exercer essa
questão do Termo Circunstanciado que é o TCO. E o STF foi
bem taxativo, e isso não está entrando dentro dos preceitos da
diretriz da Polícia Civil, ou seja, dos delegados. Então, é o que

nós iremos debater e eu quero convidar os delegados para
estarem presentes também para ouvirmos e quem sabe sanar.
E qual o argumento e o fundamento disso? É para que aja a
economicidade também e que o militar, por exemplo, que está
lá em Nova Califórnia que não tem o delegado, ele tenha que
se deslocar para Porto Velho para fazer um registro de
ocorrência. É importante que aja essa aceitação. O próprio
Ministério Público já tem o entendimento. Portanto, ele vai fazer
o registro depois só encaminha o TCO para a Justiça, é
meramente isso, não vai entrar em atribuição de ninguém,
pode ficar tranquilo. Eu fui analisar, estudei de uma forma bem
profunda, é algo que deve ser debatido para a sociedade e
com isso irá trazer economia.

Eu tive informações que a Polícia Militar está tendo
racionamento de combustível, não só de combustível. Hoje a
viatura tem um limite de combustível, e tem que ficar parado.
Olha que ponto chegamos.

Com a palavra o Deputado Hermínio.

O Sr. Hermínio Coelho – Olha Jesuíno... não, primeiro eu
fico.

Semana passada o Governo mandou uma mensagem
para cá com relação a nossa Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiro e no dia até elogiamos o Governo por ter mandado
um projeto aqui para a Casa que beneficiava a nossa tropa.
Mas é por isso que quando se vê a esmola grande até o cego
desconfia. Ai vem, você vê, eles avançam um pouquinho,
melhora um pouquinho para uma parte da Polícia Militar e agora
vem com essa proposta, eu não sei se já veio aqui para a
Casa, ou se vai vir. Mas eu pedi aqui ao Governador Confúcio,
e eu sei que ele não gosta de mim nenhum pouco, eu também
não gosto tanto dele, para que ele repense direitinho e não
mande. Porque eu considero, Deputado Lebrão, uma afronta,
principalmente ao Deputado Jesuíno. Fizeram uma festa, a
Polícia Militar junto com o próprio Governo, melhoraram,
atenderam uma reivindicação da Polícia Militar e agora mandam
um Projeto absurdo desse, colocando a Polícia Militar na mesma
situação de qualquer outro trabalhador. E a gente sabe que o
trabalho da Polícia Militar a questão especial, se aumentar de
25% para 30 ou 35 anos é criminoso, é tirar um, o policial
militar além dos riscos que corre não pode fazer greve, não
pode se manifestar, não pode nada. E agora até o beneficio
que tinham, as aposentadorias especiais, estão querendo tirar.
Mas eu queria pedir uma questão de Ordem para o Presidente,
Jesuíno, Lebrão, porque eu estava inscrito, mas pode tirar o
meu nome. E pedi Jesuíno, porque quero aproveitar esse Aparte
para falar uma situação aqui. Está na hora da população de
Porto Velho, das associações, das entidades de Rondônia e de
Porto Velho exigir e cobrar da Deputada Federal Mariana
Carvalho, do Deputado Expedito Neto, do Deputado Garçon que
eles se manifestem com relação ao Presidente da Câmara, o
Eduardo Cunha, porque ali é ladrãozão fino aquele Cunha,
aquilo ali é um bandido de alta periculosidade. E eu quero ver
a Mariana, porque eu votei na Mariana, pedi voto para ela e
apoiei, e eu peço que a Mariana se manifeste com relação... a
Mariana, o Expedito e o Neto, mas principalmente a Mariana
que eu e fiz campanha para ela, que ela se manifeste. Qual é
a posição dela com relação a todas as denúncias que tem contra
esse Presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha, e também
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talvez ela não se manifeste e eles, os três não se manifestem
porque na véspera da eleição da Mesa da Presidência do
Eduardo Cunha quando foi eleito presidente, à véspera da eleição
31 de janeiro, Maria Carvalho, Garçon e Expedito Neto estavam
jantando na casa do Eduardo Cunha, uma coisa que não é tão
republicana assim, agora se prova, agora está provado que
esse Presidente da Câmara, bandido de alta periculosidade não
tem conversa republicana com ele, principalmente na casa dele.
Por isso, Mariana, eu estou aqui cobrando o meu voto e peço
que os sessenta mil votos de Rondônia que foram para você,
faça o mesmo, cobrar uma posição sua com relação a esse
Presidente da Câmara que é um bandido e que não pode ficar
à frente da Câmara Federal, presidindo a nossa Câmara Federal.

O Sr. Adelino Follador - Deputado Hermínio, aproveita e cobra
ela também o posicionamento sobre a nossa Presidente e o
Presidente do Senado. Está todo mundo enrolado, o sujo falando
do mal lavado. Hoje eu assisti até às 03 horas da manhã, não
deu quorum para a votação das pedaladas, eu assisti até às 03
horas da manhã, lá em Brasília fechou às 05 horas da manhã e
não conseguiram quorum para resolver os problemas do Brasil
e está essa briga toda. Então, com o Presidente do Senado
envolvido, o Presidente da Câmara envolvido, a nossa Presidente
atolada e desmoralizada, sem credibilidade nenhuma, esse País
está numa situação muito difícil. Eu assisti os discursos até às
03 horas da manhã, hoje. Dormia um pouco e assistia, e é uma
vergonha neste País. Então os três Poderes estão com problema,
é lamentável. Portanto quero aproveitar para pedir explicação
para os três, não é só para o Presidente da Câmara dos
Deputados, não.

O Sr. Hermínio Coelho - Eu quero até acrescentar aqui,
Deputado Jesuíno, no teu despacho, que a Mariana além dessa
questão do Eduardo Cunha ela vem, o voto que eu dei para ela,
porque eu acreditava muito nela, mas ela vem traindo há muito
tempo, ela votou contra as mulheres, votou um projeto absurdo,
inclusive do Eduardo Cunha, onde praticamente protege o
estuprador e sacaneia as mulheres. Votou contra os
trabalhadores na questão da terceirização. É a favor que os
nossos meninos de 15, 16 anos vão para as cadeias, lotem as
cadeias. Por isso Mariana eu votei na Mariana que eu acreditava
que votasse diferente, que defendia os trabalhadores, que
defendia as mulheres e que não defendia bandido tipo Eduardo
Cunha.

Obrigado Jesuíno.

O Sr. Aélcio da TV - Deputado Jesuíno, já que você deixou os
seus companheiros tomar conta do seu espaço, eu quero fazer
um pequeno comentário sobre sua colocação a respeito desse
projeto de aumento de receita, de aumento de impostos que
está na Casa. Eu me posicionei desde o primeiro momento
contra, por quê? Porque desde quando o nosso orçamento
chegou aqui nesta Casa ou até mesmo antes um pouquinho eu
tive a oportunidade de fazer uma viagem para Campo Grande
e juntamente com o Secretário George Braga, o Governador e
o Deputado Ribamar Araújo, nós tivemos oportunidade de jantar
juntos e eu estava comentando e o Ribamar está de prova
disso que eu dizia ‘Governador, mantenha o orçamento sem
aumento, sem previsão de aumento’, eu sei que a cobrança

dos Poderes para que os repasses aumentem é muito grande,
mas se nós estamos em recessão, se nós estamos com
dificuldade nós temos que conformar com o que a gente tem.
Quando o pai de família sai do emprego, troca de emprego,
vai receber menos, ele tem que se adequar ao orçamento
familiar dele aquela nova receita. Se a receita está caindo nós
temos que adequar o nosso orçamento a receita, e aí eu fiquei
preocupado quando naquela oportunidade o George Braga dizia
que previa um crescimento de 5,7% no orçamento para esse
ano de 2016. E o que significa um crescimento de orçamento?
Significa que tem que buscar receita, e se nós aprovarmos
esse orçamento com 5,7% de aumento em cima do orçamento
de 2015 fiquem sabendo os senhores que nós vamos ter que
aprovar aumento de imposto, eu sou terminantemente
contrário a aumento na carga tributária.

O Governo pensando nessa possibilidade já passou o
projeto para aqui, e o que sobrasse da previsão de receita do
DETRAN passaria para o caixa do Governo, nós aprovamos
isso há cerca de 15 dias, porque por trás já estava a intenção
de aumentar o IPVA e está aí na casa a proposta de aumento
de 2% para 3% do IPVA que representa um aumento de 50%
do imposto. Às vezes você vê lá ‘não, vai passar de 2% para
3%’ a pessoa não entende bem, é melhor explicar. Se para
dois mil de IPVA você vai passar a pagar três mil, 50% e se
aumentar a carga tributária quem vai pagar não é o
empresário, quem paga é a população, quem paga é o
consumidor. Por isso sou contrário ao aumento de imposto,
sou a favor de que haja um ajuste ainda já que não votamos
ainda no orçamento para que nós não tenhamos necessidade
futura de fazer ajustes na Receita aumentando carga tributária.
Corte no orçamento já para se adequar a nossa realidade.

Obrigado.

O Sr. Adelino Follador – Posso fazer uma colocação?

O SR. LEBRÃO (Presidente)- Pois não, Deputado.

O Sr. Adelino Follador – O Deputado Aélcio falou uma coisa
muito importante e nós pegamos a documentação, está aqui
o Deputado Aírton que foi chefe do DETRAN. Em 2013 quando
foi mudada a Lei, mudada por HP, por capacidade de carro
ciclomotores por capacidade HP, já mudou 50% em 2013.
Então, ontem foi feito o levantamento aumentou muito, porque
naquele tempo era pelo tipo de carro, depois passou pelo
número de HPs, então já deu aumento em 2013. Agora não é
possível, a inadimplência hoje é mais de 42% quase 50% do
IPVA. Então, tem que ir atrás de quem não pagou, quem não
está pagando, não adianta aumentar o percentual que a
inadimplência vai aumentar mais ainda. Então, com certeza
tem que rever essa situação porque se não vai dar muito mais
gente sem pagar, e em vez de recolher mais, vai recolher
menos.

Obrigado.

Desculpa Deputado Jesuíno por estar usando o seu
tempo. Todo mundo já desvirtuou o assunto, mas eu quero
lhe parabenizar Deputado Jesuíno pela questão da briga, da
questão dos Militares. Com certeza os militares têm uma
legislação própria e deve ser respeitada, e nós estamos aqui
nesta Casa para apoiar naquilo que for importante, que for
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para defender o Policial Militar, o Policial Civil que são as pessoas
que se expõem pela Segurança de Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, só para finalizar, eu
quero deixar claro, e continuar o meu raciocínio, a todos os
Policiais e Bombeiros Militares, que nós avançamos e pode ter
certeza que nós avançamos, iremos avançar ainda mais. Dia
11 no caso de 12 de dezembro de 2015 eu quero convidar a
todos os Policiais Militares, na oportunidade nós vamos discutir
o aumento do QO, a situação de garantias e direitos dos Policiais
e Bombeiros Militares. Isso é a participação, tanto das
associações, como de todos os Policiais interessados. Quero
que esta Casa esteja lotada, porque após a aprovação diversos
grupos, inclusive novinhos aí, que ainda nem entraram na Polícia
começaram a fazer uma série de críticas de que nós tolhemos
alguns direitos e na verdade não tolhemos. Iremos discutir
algo realmente concreto que possa apresentar nesses próximos
anos subconsequentes a qual eu estou aqui neste mandato.
Então, eu peço novamente aos Policiais, aos familiares, a todas
as pessoas que participem, é importante a participação, não
adianta ficarmos murmurando nos quartéis, não adianta a gente
ficar fazendo fofoca, nós temos que debater o tema, e aqui é a
oportunidade na Audiência Pública que será discutido os temas
circunstanciados. Era isso que eu tinha para falar.

Hoje eu completo 13 anos de casado com a Ada Dantas,
uma mulher aguerrida. Na oportunidade eu também quero de
forma pública mandar um abraço e um beijo para ela porque
ela merece. Eu tenho 13 anos com ela, tenho dois filhos, sempre
foi a pessoa que me acompanhou nas lutas, nas guerras, e por
todo tipo de intempéries que nós passamos.

Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Obrigado Deputado Jesuíno.
Quero registrar a presença do vereador Edvaldo Gomes

da Câmara Municipal de Ji-Paraná, seja bem-vindo.
Por vinte minutos com direito a Apartes S. Exª, grande

líder da região de Machadinho o Deputado Ezequiel Júnior.

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

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Liberado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Só registrar a presença dos
Vereadores Marcos Cabeludo, e também do Vereador
Carmozino, Vereadores do Município de Vilhena, e agradecer
a participação de Vossas Excelências ontem quando visitamos
a SEDAM, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental em busca
de liberação de um projeto de Licença de Operação de 460
casas populares. Então, a intervenção, a participação do Prefeito,
dos Vereadores foi salutar. Então queremos registrar e
agradecer em nome da população de Vilhena, principalmente
dos beneficiários das mais de quatro centenas de casas
populares.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados, senhoras Deputadas, público aqui presente nesta
Casa de Leis.

Cumprimento você que nos acompanha pela internet no
interior através da TV ALE; cumprimento também a todos os
Servidores desta Casa.

Quero falar nesse momento sobre a forma com que a
CAERD vem sendo administrada no Estado de Rondônia. Que
minha fala sirva de alerta para a direção, para o Governo, e
também para os membros desta Casa de Leis, porque já é a
segunda vez que eu falo da forma desequilibrada com que a
CAERD é administrada no Estado de Rondônia, já não está
mais nem trabalhando no vermelho, está muito pior a situação
da CAERD hoje. E dias atrás eu ouvia o Deputado Laerte Gomes
desabafar falando em nome da população de Ji-Paraná que
sofria com a falta d’água por alguns dias naquele município
por conta do dano de um equipamento que custava R$
20.000,00 o seu conserto, e a população de Ji-Paraná amargou
alguns dias com o racionamento de água.  Enquanto a gente
vê o povo sofrendo por conta desta peça de R$ 20.000,00 nós
vimos notícia na mídia rondoniense dando conta da viagem de
diretores da CAERD para Argentina e essa viagem custou algo
em torno de R$ 30.000,00 para os cofres da Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia. Tem dinheiro para diária
internacional, mas não tem dinheiro para fazer a manutenção
de um equipamento para fornecer o que é direito do povo,
para fornecer água que o povo paga e que paga caro. Alguma
medida tem que ser tomada, porque hoje a CAERD arrecada
algo em torno de R$ 11.000,00 ao mês, e está gastando só
com folha de pagamento mais ou menos 80% do que arrecada
Deputado Dr. Neidson.

A CAERD, hoje paga em Rondônia um milhão e meio de
conta de energia elétrica, gasta aproximadamente quinhentos
mil reais em produtos químicos para fazer o tratamento da
água e arrecada somente onze milhões, ou seja, tem um furo
mensal de pelo menos cinco milhões de reais. Essa Empresa,
essa Companhia muito importante para o povo de Rondônia é
um patrimônio do consumidor, infelizmente, está sendo
administrada dessa forma e se tornou também um cabide de
emprego. Enquanto a gente vê essa farra, essa festa praticada
pela direção da CAERD. Nós vemos no interior como, por
exemplo, lá no meu município Machadinho d’Oeste quando
quebra um cano de água numa rua fica jorrando água tratada
que é dinheiro do povo, do consumidor, uma semana, 10 dias,
15 dias um cano quebrado, e não tem servidor para socorrer
esse tipo de serviço, para fazer esse tipo de manutenção,
enquanto que a direção faz festa, faz farra com o dinheiro da
CAERD.

Então, é preciso o Governo do Estado se alertar, é preciso
a direção da CAERD tomar uma medida urgente porque
trabalhar da forma que está, a CAERD, nós podemos dizer que
em breve estará fechada, porque não tem como uma empresa
trabalhar com um furo mensal de cinco milhões de reais e não
tem como uma empresa gastar 80% do que arrecada com
folha de pessoal, com folha de pagamento, enquanto isso os
Diretores vão para Paris, vão para Argentina e o povo
amargando, em muitos locais com água de péssima qualidade
e o fornecimento comprometido.

Então, eu quero registrar mais uma vez desta Tribuna a
nossa preocupação com relação a essa forma que a CAERD
vem sendo administrada no nosso Estado.

Trago outro assunto, também, Deputado Lebrão, neste
momento aqui com relação ao Título de Capitalização Rondôn
Cap, é um título que caiu no gosto do povo rondoniense e pela
Lei o compromisso do Titulo de Capitalização/Rondôn Cap só
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pode funcionar mediante uma série de atendimento de critérios.
Um deles é o compromisso do Rondôn Cap de repassar parte
do recurso arrecadado com a venda dos títulos para as APAES,
e eu fiz uma consulta à Direção da APAE lá de Machadinho
d’Oeste, lá vende muito Rondôn Cap, muito mesmo, tem sorteio
todo domingo. Neste ano de 2015, o Rondôn Cap fez apenas
um repasse para APAE do município de Machadinho, apenas
um repasse para APAE de Machadinho d’Oeste de R$ 10.000,00
depois da Direção da APAE cobrar bastante, apresentar Projeto
e tudo mais.

Então, meu gabinete, eu estarei questionando a empresa
que administra o Rondôn Cap, esse Título de Capitalização para
saber quais são os critérios, e se realmente está cumprindo
com a lei, se está repassando o que é direito das APAES do
Estado de Rondônia e não tem esse negócio de mandar para a
APAE/Brasil, não, tem que mandar para APAE dos municípios,
se vende lá em Alvorada, em Ji-Paraná, vende muito título lá,
tem que repassar para a APAE de lá o que é direito da APAE de
lá, nada de mandar para a APAE/Brasil ou para outra instituição
longe do município onde é vendida, onde são vendidos esses
Títulos de Capitalizações, estarei questionando isso.

O Sr. Laerte Gomes – Um Aparte Deputado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Pois não, Deputado Laerte.

O Sr. Laerte Gomes – Deputado, meu amigo, meu
companheiro Deputado Ezequiel, Vossa Excelência traz temas
importantes, quanto a essa questão da APAE que é algo que
Rondôn Cap, não sei se usa APAE para ter lucro porque a ajuda
a APAE são poucas, é muito pouco.

Mas eu queria entrar na questão da CAERD, eu estava, e
queria aqui também cumprimentar a presença e anunciar a
presença do Vereador Edvaldo Gomes que é líder do Prefeito
Jesualdo Pires no município de Ji-Paraná. Estávamos falando
ali, o Edvaldo, o vereador Edvaldo, que é um grande
comunicador de Ji-Paraná, tem travado uma luta, uma batalha
muito grande na questão da ortopedia de Ji-Paraná. Essa
questão que o Governo do Estado implantar um sistema de
fazer cirurgias no município de Ji-Paraná. Hoje, ou vem para
Porto Velho ou se vai para Cacoal e nós estamos falando aqui
da segunda maior cidade, da segunda maior região do Estado
de Rondônia.

Eu falava também, com o Vereador, quanto a questão da
CAERD. Nós temos que colocar aqui.

Ji-Paraná há uns quinze dias atrás, eu fiz um
pronunciamento na Tribuna, e Vossa Excelência bem lembrou,
nós ficamos no primeiro distrito, 10 dias, 08, 10 dias, uma
semana sem água. Uma falta totalmente de respeito da CAERD
com os consumidores. A CAERD que arrecada, arrecada,
arrecada, mas não investe. Eu fui pessoalmente conhecer a
estrutura da CAERD de Ji-Paraná, as bombas são bombas de
30 anos atrás, sem investimento nenhum. A CAERD não investe
nada. Nós estamos vendo hoje a era da tecnologia, as coisas
avançando e a CAERD é ainda no tempo do carro de boi. Então,
uma empresa dessas, com certeza, não vai muito longe. Além
de cobrar água mais cara do Brasil, de pior qualidade. Agora,
falando com o Vereador Alfredo, de Presidente Médici, o Josué,
que é outro comunicador, o Josué, eles estavam ontem, foram

com o meu chefe de gabinete à CAERD, falar sobre a questão
do distrito do Riachuelo, que está vindo conta, Deputado
Lebrão, de R$ 300,00 para a população. O distrito ficou uma
semana, acho que 10 dias sem água, e agora as contas estão
vindo R$ 300, pessoas que pagavam R$ 40, R$ 50. Então, é
um absurdo! Eles estiveram lá ontem, conversaram com a
diretora da CAERD e nós vamos, na próxima terça-feira, eu
até quero convidar a todos para estar presente, nós convidamos
a Presidente da CAERD, para vir à Comissão de Habitação e
Municípios, onde nós vamos questionar essas situações, tanto
essa questão da falta de água no município de Ji-Paraná e
também do 2º distrito também não é diferente, a falta de
investimentos. Só para você ter uma noção, em Ji-Paraná,
essa falta de água, essa bomba que estragou lá, se tivesse
um kit de reserva de R$ 20 mil reais, não teria acontecido
aquilo. Você vê, uma empresa que deve arrecadar em Ji-
Paraná, mais de um milhão e duzentos a um milhão e
quinhentos por mês.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Deputado, é o que eu estava falando
aqui, faltou R$ 20 mil para ter o equipamento como esse. Só
que dois membros da diretoria foram para a Argentina e
gastaram R$ 30 mil entre passagem área e diária.

O Sr. Laerte Gomes – E nós temos também que avaliar bem
a CAERD, já finalizando, Deputado, a questão também de alguns
servidores da CAERD. Têm servidores ganhando R$
30.000,00(trinta mil reais) que não estão na CAERD. Estão
cedidos a outros órgãos. Então, nós temos que fazer uma
avaliação. A CAERD não pode, porque quem paga essa conta
sempre é o consumidor, pagando água cara, de má qualidade
e ainda não tem. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência,
convidar para terça-feira estarmos aqui inquirindo a Presidente
da CAERD, ouvindo ela, fazendo perguntas para nós tirarmos
as dúvidas e darmos a resposta que a sociedade espera.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Com certeza, Deputado Laerte.
Obrigado por participar do nosso discurso, através desse

Aparte, e dizer que eu vou estar presente nessa reunião da
Comissão de Habitação e Assuntos Municipais, eu que sou
membro dessa Comissão. Então, são coisas que não dá para
aceitar e realmente a direção, o Governo do Estado tem que
tomar uma providência urgente.

Com relação ao Título de Capitalização Rondôn Cap Sul,
este Deputado quer saber quais os critérios, quanto foi
arrecadado e o que foi repassado para as APAEs e quais APAEs
do Estado de Rondônia receberam recurso do Título de
Capitalização Rondôn Cap.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Obrigado, Deputado Ezequiel.
Encerrado o Grande Expediente, passemos às

Comunicações de Lideranças.
Com a palavra o Deputado Maurão de Carvalho, por 20

minutos, com direito a Apartes.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu só queria cumprimentar
a Mesa, os colegas Deputados, as Deputadas, não dá para
cumprimentar porque não estão no plenário. Cumprimentar o
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plenário; cumprimentar a imprensa; cumprimentar, eu pouco
vejo aqui no plenário, mas meu afilhado Luizinho, ele estava
acompanhado agora a pouco pelo Presidente da Câmara de
Cacoal, o Vereador Pat. Está lá o Pat, eu não estou enxergando
mesmo, mas bem-vindo a esta Casa.

Presidente, eu sei que já foi abordado nesta Casa e eu
não pude acompanhar, até porque eu queria apartear a questão
dos frigoríficos. O Deputado Adelino, já fez o seu discurso,
mais alguns Deputados também estão falando sobre o preço
da carne do nosso gado do nosso Estado. Esse é um tema que
já foi bastante discutido, debatido nesta Casa, e quando nós
começamos a debater e falamos até em criar uma CPI aqui,
isso há uns seis, sete meses, de repente, logo depois, a carne
começou a cair mais o preço, e um dos sites pago pelos
frigoríficos do nosso Estado, com certeza, ele publicou que,
estavam fechando os frigoríficos porque a Assembleia
Legislativa era culpada, porque estava realmente apertando e
ameaçando uma CPI. Mas Deputado Ribamar, a coisa está cada
dia sem controle, cada dia pior, o nosso gado que hoje tinha o
preço acima do preço do Mato Grosso... nós hoje estamos
perdendo para todo Brasil, até para o Pará que tinha o menor
preço de gado do Brasil, era o gado do Pará. Hoje a arroba de
boi, já foi falado nessa Tribuna, mas eu não vi, estou pegando
aqui até uma tabela do Deputado Adelino Follador, pegou que
já foi abordada nessa Tribuna. A arroba no boi no Pará está
cento e trinta e quatro reais, e a nossa, cento e vinte e um
reais, cento e vinte e um reais. E se você olhar aqui o Mato
Grosso, o Mato Grosso aqui está cento e quarenta e oito reais,
o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, que é dá região nossa
aqui perto, está na faixa de cento e trinta e dois reais, ainda
bem acima do nosso preço, e nós estávamos acima do preço
do Mato Grosso, nós chegamos a cento e quarenta, o Mato
Grosso chegava em torno de cento e trinta e cinco, cento e
trinta e sete reais na época. Então, essa semana eu falei com
um dos donos do frigorífico que é meu amigo aqui de Porto
Velho, eu falei: mas por que a carne baixa tanto? Ele falou:
Deputado, eu sou obrigado a acompanhar o mercado. Se o
grande que é o que controla o mercado que é a Friboi, são os
frigoríficos grandes, eu que sou pequeno, sou obrigado a
acompanhar o mercado porque aí, eu vou por, eu não tenho
como concorrer. Então, veja bem, a arroba da vaca hoje, aqui
no pequeno frigorífico, está cento e vinte reais, e os grandes
frigoríficos, estão pagando cento e vinte e um reais, no boi.
Sempre nós tivemos uma diferença de dez reais. Então, você
pode ver o cartel que os frigoríficos fizeram no nosso Estado, e
nós não podemos Deputado Lazinho, aceitar isso, jamais aceitar
isso, porque lá no açougue, no mercado não baixou o preço,
não baixou o preço. Agora, para o produtor, o produtor está
vendendo pelo menor preço do Brasil. Essa semana, lá no
município de Ministro Andreazza, conversando com um dos
produtores que me ligou, ele dizia: “Deputado, vocês não vão
fazer nada por nós aí não? Tem que fazer alguma coisa, porque
o preço do boi, não dá mais, onde nós vamos parar? Eu estou
vendendo meu gado para São Paulo, e vou levar o gado, vou
arrumar uma carreta, estou arrumando uma careta e vou levar
o gado em pé, e vou vender em São Paulo, a cento e cinquenta
e dois reais”. Como que ele está vendendo? Ele está vendendo
a cento e cinquenta e dois, o gado de Rondônia, em pé, ele
tem em torno de oitocentos, a mil cabeças para matar agora,

e ele vai levar o gado para vender lá em São Paulo a cento e
cinquenta e dois. Ele combinou com o dono do frigorífico, e
segundo ele, o gado indo em pé numa carreta, ele machuca,
chega lá tem bastante...

Eu já vou passar Deputado. Então, o gado afina um pouco
e ele ainda fez um acordo, trás o gado para cá, que eu coloco
no confinamento dez dias, ele recupera a perda de peso, e eu
posso matar o teu gado. Então, isso é vergonhoso para nós,
isso é feio para Rondônia. O Estado de Rondônia, o produtor
rural, tem que levar o gado em pé, sendo que nós temos os
nossos frigoríficos. Então, eu acredito que já foi convocado
segundo o Deputado Adelino, Deputado Lebrão, Deputado
Lazinho, já foram convocados os donos dos frigoríficos na
Comissão da Agricultura para que eles deem uma explicação,
mas com um Aparte. Eu concedo ao Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar, Deputado
Maurão, por mais uma vez trazer... E domingo teve o leilão lá
em Cuiabá, aqui próximo, onde foi rematado o gado até doze
arrobas em qualquer lugar do Brasil, a cento e cinquenta reais,
a arroba. Teve um leilão em nível nacional. Então, e nós aqui
vendendo a cento e dezoito, a cento e dezenove, e suplicando
para vender, ainda. Então, com certeza, Deputado Maurão, o
senhor está, eu tenho aqui uma tabela aonde naquela época o
pessoal falava que não tinha feito cartel, naquela reunião lá
em Goiás, de 7% de diferença nossa, foi para 18, 17% hoje,
que significa quinze reais a mais do que a diferença que já
existia, porque era de nove a onze reais que variava sempre.
Então, prova que houve sim, o cartel. Eu estive ontem no
Ministério Público, levei toda essa documentação e eles pediram
inclusive para levar uma Ata aqui da reunião que eles assumiram
o compromisso de abrir o frigorífico em Ariquemes para nós,
que a reunião que eles tiveram aqui e nós com certeza vamos
com apoio seu Deputado Maurão, como Presidente da Casa,
fazer e eu vejo todos os Deputados aqui preocupados e nós
fizemos inclusive uma planilha onde o ano passado pelos dados
do IDARON, foi morto 2.174.772 cabeças. Então, com os quinze
reais, levando uma média de 14 arrobas por boi, eles levaram
quatrocentos e cinquenta e seis milhões e setecentos mil
durante o ano de vantagem, trinta e oito milhões por mês, foi
um prejuízo para Rondônia e hoje a Friboi domina 47%, a
Frigon domina 13%, a Mafrin domina 11%, Tangará 6% e o
Minerva 6% e os outros mais 9% os outros 04 frigoríficos.
Então, com certeza nós temos que trabalhar em cima disso e
dar uma resposta à sociedade porque isso é um prejuízo muito
grande, o Deputado Maurão levantou no começo, inclusive eu
estive lá na Santa Marina quando fechou lá em Ariquemes,
inclusive me interrogaram sobre o seu manifesto aqui na Casa,
olharam para mim e falaram assim: e a sua posição Deputado?
Não, eu estou aqui ouvindo vocês para tomar minha posição.
Eu não falei para ele qual, mas, eles olharam com ar, inclusive
tinha um pessoal de São Paulo, olharam com ar assim... cadê,
vocês vão querer mexer? Nós somos bons. Então, eles recebem,
o Secretário de Fazenda me comunicou que eles têm a média
de 85% de incentivo, aí hoje o Secretário de Fazenda, até o
meio dia, prometeu que vai fornecer informação de quanto
tem de isenção no Pará e quanto tem no Mato Grosso, para
compararmos e poder ter esses dados para poder brigar melhor
e tentar desmanchar esse cartel que foi montado em Rondônia,
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e infelizmente nós estamos numa situação que não tem nem
para quem apelar. Mas, mais de 21, no caso que hoje é diferente
vinte e cinco reais por cabeça, dá para levar lá em São Paulo
como o senhor falou, aí não tem mais como prejudicar. Então,
vão tirar o incentivo e deixem eles trabalhar, porque do jeito
que o senhor está falando, o gado está indo para fora, o ICMS
está indo para lá, porque o valor do gado em pé é uma coisa,
o imposto, e depois de beneficiado é outra, e além disso, o
problema é que nós estamos virando de produtor de gado a
produtor de bezerro. Eu tenho, o meu amigo lá em Ariquemes
que tinha um caminhão Truck, ele comprou um caminhão desses
grandes, 90 cabeças, está levando dia e noite, está andando
para Minas e para São Paulo levando gado, bezerro, e aí, daqui
a pouco nós não temos mais gado em Rondônia, e eles vão
levar os frigoríficos embora também, que eles vão matar tudo
lá, porque para eles é mais vantagem e nós vamos ficar
chupando o dedo, porque eles já fecharam um tanto de
frigoríficos, eles podem fechar mais, porque eles já vão levar o
gado tudo de pé. Então, a nossa preocupação é muito grande.
Quero parabenizar o Deputado Maurão e dizer que com certeza
nós precisamos fazer alguma coisa, o Deputado na Comissão
de Agricultura. Nós já discutimos e é necessário todos os
Deputados está envolvidos nessa briga que é muito importante.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado Deputado Adelino.
Na verdade, inclusive Deputado Adelino, eu quero aqui pegar
essa tabela, eu quero que a imprensa pegue essa tabela do
preço e publique, publique essa aqui também, da diferença e
fala desta, fala do Deputado Adelino que já teve no MP. Nós
vamos pedir o apoio do MP, eu vou convidar o Dr. Airton, para
que ele realmente se empenhe nisso. Nós temos que achar,
tirar esse cartel e nós não podemos aceitar, porque daqui a
pouco, o produtor rural já está conseguindo pegar o gado e
levar direto e ele já está levando a diferença de vantagem
grande. Então, nós vamos ter que fazer o quê Deputado Lazinho?
Começar a conscientizar o nosso produtor vender direto em
São Paulo, já que nós estamos com os compradores extorquindo
os nossos produtores. Então, é importante que Vossa Excelência
convoque, e eu quero participar desta Audiência, nós vamos
fazer questão que ela seja nesse plenário, que é da Comissão
da Agricultura e nós vamos convocar mesmo, vamos convidar
o Ministério Público, porque  fazer os comparativos do preço
do boi há 06 meses atrás era mais caro que o preço do Mato
Grosso; porque daquela época, a carne não baixou, a carne
não baixou, temos crise, diminuiu a quantidade das pessoas
que comem carne, claro, disso nós somos conscientes. Mas,
ela no geral não baixou, se ela estivesse baixando lá em São
Paulo, tivesse baixado em Mato Grosso, nós estaríamos quietos.
Mas, só em Rondônia nós não vamos aceitar. Isso que Vossa
Excelência falou Deputado Adelino, é verdade. Quando o grupo
da Friboi soube que nós estávamos falando aqui, eles
procuraram o Senador Valdir Raupp e pediu para conversar
com a gente para ficarmos quieto, porque isso estava atingindo
eles lá em Brasília, porque Deputado Ribamar, eles estão hoje
acuadinhos com o Banco, o BNDS, onde eles buscaram todo o
dinheiro do povo brasileiro, os bilhões que eles buscaram lá, e
eles estão com medo e estão trabalhando no Senado e isso
eles conseguiram há poucos dias, inclusive um Senador nosso,
voltou o voto atrás, um dos senadores nossos voltou atrás com

a CPI do BNDES, e votou a favor e voltou atrás, porque
infelizmente não está tendo comando no seu voto, teve que
voltar atrás. Voltou atrás e a CPI do BNDES não passou
justamente porque a FRIBOI sabe que a hora que estourar a
CPI do BNDES vai ser quase igual a do Petrolão, é a mesma
coisa. Então, veja bem e isso ...

O Sr. Laerte Gomes – Um Aparte, nobre Deputado?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado Laerte, já vou
conceder vosso Aparte. Nós não podemos parar, jamais vamos
parar e nós vamos convocar esses proprietários de frigoríficos
e eles vão ter que dá uma explicação, uma justificativa que
nos convença o preço do boi ou nós vamos ter que achar uma
saída, alguém que mata boi aqui. Temos frigorífico que pode
matar o boi, juntar cinco, seis produtores e vender lá em São
Paulo, vender lá em Manaus, aqui, está pertinho para entregar
a carne, que hoje vai de carro, não precisa gastar oito, dez
dias de balsa, já vai pela estrada. Então nós precisamos
conscientizar, chamar a FECOMERCIO para que ela também
se interesse e se envolva para que possamos achar uma
solução para o preço da carne, e não aceitar o que está
acontecendo.

Com o Aparte Deputado Lazinho da Fetagro, e depois o
Deputado Laerte.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Presidente Maurão, parabéns
pelas suas colocações e nós já fizemos essa convocação para
o dia 9, ás 17 horas, aqui neste plenário, no próximo dia 9.
Foram encaminhados os convites já para as empresas poderem
participar. Hoje, na Comissão de Agricultura o Deputado
Ribamar fez a Propositura da Comissão de Agricultura, e eles
não vindo para essa oitiva, para essa conversa nesta Casa,
nós entrarmos com requerimento de pedido de uma CPI para
discutir toda essa questão do frigorífico. E ai precisamos analisar
que o setor produtivo de uma forma geral se você pegar a
cadeia produtiva do leite nós sempre denunciamos que tem
quartel. Agora, está afetando os frigoríficos, é quartel, está
claro que é quartel. Agora, o que não pode é o Estado ficar
omisso a isso e ainda contribuir com as isenções que ele recebe,
está claro porque o café, hoje, é o maior arrecadador do Estado,
a cadeia produtiva do café, porque lá não tem nada de isenção.
Os cabras vêm para cá pegar dinheiro emprestado do BNDES
como Vossa Excelência disse, constrói, compra carne, paga
um preço abusivo. Só o ano passado, 2015 até agora, aliás,
eles arrecadaram quatrocentos e cinquenta e seis milhões de
reais, ou seja, quatrocentos e cinquenta e seis milhões de
reais que deixou de rodar no Estado de Rondônia pela baixa
do preço que eles fizeram aqui, levando em consideração
quatorze arroba por cabeça, e levando em consideração a
diferença de quinze reais por arroba que dá mais de
quatrocentos e cinquenta milhões de reais. Então, é abusivo o
que eles estão fazendo e quando tratarmos desse assunto
novamente é para que o Estado também esteja presente. Não
dá para se imaginar o setor produtivo, sendo os produtores,
os agricultores do Estado sendo penalizados pelas empresas
e ainda também quando se trata do orçamento do Estado. O
orçamento nosso esse ano é menor do que no ano passado.
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A Secretaria de Estado da Agricultura tem dez milhões
para investimentos neste ano. Nós reunimos a comissão,
sentamos com o Secretário George, fizemos uma propositura
de mudança no orçamento... porque como que você vai
arrecadar mais no Estado se você não investe aonde produz?
Não dá para entender. Não tem investimento, o produtor não
tem investimento do Estado, o produtor é lesado pelas indústrias
e quer que o setor produtivo sobreviva. Então, parabéns a Vossa
excelência, eu acho que esse é o caminho, nós não temos que
temer nada, nós não pegamos dinheiro para fazer campanha
de Friboi. Friboi não financiou nenhum Deputado aqui até onde
eu sei, se financiou lá para fora problemas deles, aqui no Estado
de Rondônia se alguém pegou dinheiro da FRIBOI problema
dele, mas aqui nesta Casa nós não vamos deixar barato.
Obrigado, Deputado Maurão.

O Sr. Adelino Follador – Recebi agora, Deputado Maurão.
Recebi agora aqui Rondônia, do Pará e Mato Grosso incentivo,
então Rondônia tem 57.1, 43%, 75% e 85%, varia de plantas.
Ai o Pará tem 82.35 e 89.41 e 94.11, varia muito. E o Mato
Grosso tem 71.43. Então, todo mundo tem incentivo, é só exigir
que eles cumpram aqui o...

O Sr. Hermínio Coelho - Um Aparte Deputado Maurão.

O Sr. Laerte Gomes – Permita-me Deputado Maurão?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO - Deixa o Deputado Laerte e
depois o Deputado Hermínio.

O Sr. Laerte Gomes - Presidente, só parabenizar V. Exª por
trazer este tema e lembrar que no mês de fevereiro, março, V.
Exª trouxe o mesmo tema aqui a esta Casa já prevendo que
isso iria acontecer e nós nos propusemos na época, até a criar
uma CPI para poder investigar, e foi criada, mas infelizmente
ela foi abortada. Talvez, hoje, se aquela CPI tivesse ido para
frente talvez hoje a situação seria bem melhor. E o que
preocupa, Deputado Adelino, V. Exª tem batido muito nisso e o
parabenizo também. É a questão que essas empresas o
incentivo fiscal Friboi, todas essas empresas frigoríficas,
incentivo fiscal altíssimo de pagamento de imposto, Presidente
Maurão, e nós vemos agora novos projetos para aumentar
impostos, aumentar alíquota chegando a Casa. Eu volto a
defender, eu acho que precisa ser revisto esses incentivos fiscais
a essas grandes empresas. O benefício que elas estão tendo é
muito maior do que as obrigações que estão cumprindo, precisa
ser revisto isso. Nós não podemos em toda crise que chega,
botar a conta na mesa do trabalhador, na mesa do produtor,
na mesa do pequeno. Portanto, eu acho que é o momento
apto de nós estarmos rediscutindo esses benefícios fiscais a
essas empresas que estão fazendo cartel, estão fazendo cartel
com talvez o maior produto que nós temos, que é a carne, que
é a pecuária pelo grande plantel que nós temos aqui em
Rondônia. Então, eu parabenizo V. Exª por trazer o tema. Mais
uma vez a sua preocupação com o Estado de Rondônia,
preocupação com a situação dos produtores que estão sendo
na verdade lesados por esse cartel que está tendo aí, desses
grupos frigoríficos, e não é diferente também por um cartel de
dois grupos de laticínios que tem aqui em Rondônia que estão
pagando preço muito abaixo para os nossos produtores.

Parabéns, Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO - Obrigado Deputado Laerte.
Com o Aparte o Deputado Hermínio.

O Sr. Hermínio Coelho - O Deputado Lazinho falou sobre o
negócio da Friboi que não sabe, pelo menos você não sabe de
nenhum Deputado que recebeu dinheiro da Friboi, eu também
nunca ouvi falar, eu acredito que nenhum Deputado foi financiado
pela Friboi, agora o Confúcio Moura foi, o Confúcio pegou
dinheiro da Friboi. E outra coisa, você fala em investimento, no
orçamento do ano que vem o orçamento da Secretaria de
Agricultura não dá para pagar nem a folha, e quando nós
aprovamos o financiamento aqui de um bilhão para o Estado
investir, o Estado podia investir sim, ele podia pegar esse um
bilhão e pagar a metade desse um bilhão investir no setor
produtivo de Rondônia, principalmente na agricultura e não
colocaram um real, desviaram. Tinha até o negócio do peixe,
negócio não sei de quê, tiraram tudo, colocaram tudo em asfalto
e não saiu também esse asfalto. E quando eu falo Deputado
Maurão, sobre essa questão da Friboi, o Deputado Laerte fala
aqui que é um cartel, essa Friboi é uma quadrilha, é uma
quadrilha organizada que tem no Brasil que manipula tudo,
manipula os prefeitos, manipula os governadores porque deu
dinheiro na campanha, manipula porque na campanha do
Confúcio de 2010 tem dinheiro declarado da Friboi na conta da
campanha do Confúcio, declarado, imagina o que saiu por fora,
tem declarado de campanha da Friboi, a Friboi deu dinheiro na
campanha do Confúcio, enquanto o Governo, as pessoas muitas
vezes leva a mal o palavreado nosso. A semana passada eu
citei aqui que ‘a política brasileira está nojenta, está sebosa e
muita gente acha... esse Deputado fala palavrão, fala isso’, a
Ministra do Supremo vai e fala ‘escárnio’, eu não sei falar de
forma intelectual, se eu falar escárnio 90% da população do
Brasil e de Rondônia não sabe nem o que diabo é escárnio, eu
não sabia que diabo era isso, eu sei o que é seboso e sei o que
é nojento, e agora eu falo a mesma coisa com relação a essa
questão da Friboi. Essa questão do Governo abrir as pernas,
ele abre as pernas para meia dúzia dos grandes aqui de
Rondônia, Friboi junto e mais outros e manda para cá um pacote
aumentando imposto para o povo, para os trabalhadores, para
o pequeno empresário, para o pequeno comerciante. É por
isso que a gente, Deputado Maurão, a Assembleia não pode
deixar, é uma vergonha nós aqui da Assembleia não saber
qual é o valor que a Friboi tem de isenção em Rondônia, como
é que nós da Assembleia, se o papel principal do Deputado é
pedir informação e ter essas informações, nós não sabemos,
porque eu já pedi e eles não dão, deve ser o máximo, 85%,
deve ser o máximo e é 85% mesmo, por isso é como eu falei
para V. Exª nós não podemos deixar. Quem é a Friboi? Nós não
devemos nada para Friboi para chegar aqui e judiar do nosso
Estado, explorar o nosso Estado da forma que está fazendo,
nós temos poder demais para acabar e moralizar essa situação
aí, só depende de nós, da maioria dos Deputados entender
dessa forma.

O Sr. Marcelino Tenório – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

O Sr. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
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O Sr. Marcelino Tenório – Eu quero aqui só colaborar com
Vossa Excelência por trazer esse tema, essa discussão aqui
para esta Casa. Hoje como falou aqui o Deputado Hermínio
Coelho, o Estado de Rondônia, as pessoas, Deputado Lazinho,
estão sendo lesadas, mesmo. Hoje a diferença de preço em
Rondônia, São Paulo é de R$27,00 por arroba. Isso em um boi,
Presidente Maurão, significa R$460,00 de diferença. Isso há
um ano, aproximadamente oito meses atrás, a diferença era
simplesmente de aproximadamente de R$220,00, que seria o
transporte, os encargos sociais, os encargos financeiros. Mas
agora é R$27,00 por arroba. Nós estamos, Presidente, na
eminência de se passar mais seis meses com essa diferença
dos frigoríficos do Estado de Rondônia perderem a sua
capacidade, Deputado Aélcio, de abate. Porque hoje como tem
R$27,00 de diferença para Rondônia, os grandes produtores
que criam cinco, seis, dez, quinze, vinte mil cabeças em
confinamento, Presidente Maurão, estão vindo buscar os
bezerros, os garrotes. Esta semana, Ouro Preto do Oeste,
Deputado Aélcio, tinha 17 carretas com aproximadamente cada
uma com 90 cabeças. E tudo indo Deputado Neidson lá para
Santa Fé de São Paulo. Tinha boi vindo, garrote vindo do Acre,
são três mil quilômetros. Mas por que isso acontece? Por essa
diferença, Deputado Ribamar Araújo, muito grande, faz com
que você ao invés de comprar bezerro, garrote para fazer o
boi em São Paulo ele vem buscar aqui em Rondônia. Aí, nós
vamos ter essa deficiência nos frigoríficos daqui a seis meses,
sete meses, ou até um ano, porque isso tem um tempo, aí vai
faltar boi para ser abatido em nossos frigoríficos do Estado de
Rondônia. Aí vai perder o Estado, o emprego, o ICM e vai perder
o produtor. Então, é nesse momento Presidente... vai ter essa
reunião aqui na Casa, com todo o segmento do comércio do
Estado de Rondônia. Temos que discutir isso para chamar essas
empresas e verificar o que está acontecendo para que esse
preço, essa diferença por que essa diferença de R$27,00,
Deputado Doutor Neidson, porque foi há um ano, até seis meses
atrás aproximadamente até R$10,00, mas a média é R$13,00.
Agora R$27,00 aí está fora do limite. Então Presidente parabéns
por trazer essa discussão a essa Casa, e hoje à tarde
começaremos, Deputado Adelino Follador, discutir esse
problema aqui no Estado de Rondônia que é o Cartel dos
Frigoríficos do Estado de Rondônia.

O Sr. Jesuíno Boabaid – Questão de Ordem senhor Presidente

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

Pois não, Deputado Jesuíno.

O Sr. Jesuíno Boabaid – Até para nove minutos... nós estamos
passando do horário Regimental. Para colaborarmos, nós temos
o Deputado Lazinho que falou sobre a questão da CPI, se for
necessário que nós façamos uma CPI. Hoje uma CPI realmente
de forma taxativa, e lembrando que essas CPIs não têm como
retornar. É uma volta agora sem a questão de Requerimento, e
é necessário expor sim esse apuratório. Nós temos que
realmente nos empenhar em buscar, limitar esses frigoríficos.
Eu tinha falado sobre a questão dos frigoríficos, que o Deputado
Adelino trouxe esse tema para essa Casa, nos retornou com
esse tema para esta Casa. A Comissão que está presente, o

Deputado Lazinho, Deputado Ribamar, o próprio Deputado
Adelino já estão realmente convocando essas pessoas, para
discutir esse tema. E quanto ao imposto, nós estamos falando
sobre ICMS, e o aumento de IPVA, o Deputado Airton acabou
e falar comigo, é uma coisa alarmante, mas nós temos uma
inadimplência quanto ao pagamento do IPVA. Se hoje nós
conseguimos recuperar esse valor que não está sendo pago,
já traria um grande montante para o pagamento no caso o
pagamento nos cofres da administração pública. Então, ele
vai me trazer esses dados e que nós possamos discutir isso.
Imagina, hoje se você aumentar a inadimplência vai aumentar...
Então, nós temos que buscar efetivação do pagamento da
questão do IPVA. Era a minha fala, e agradeço pelo Aparte,
Presidente.

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

Obrigado.
Já encerrando, Deputados.
Então, no dia 09 vai ter essa convocação dos

proprietários, empresários dos Frigoríficos, eu espero que eles
estejam presentes. Eu acho importante que cada Deputado
aqui, Deputado Ribamar, Deputado Adelino, Deputado
Marcelino, são também deputados pecuaristas, que tragam
toda essa informação para que possamos nessa Audiência
poder debate e demonstrar essa defasagem do preço do boi.
E mostrar para eles aquilo que o Deputado Marcelino colocou
aqui, que é o gado vivo. O garrote que está indo embora, que
daqui a seis meses, um ano vai faltar boi. E nós vamos deixar
de termos o preço do boi justo e também deixando de
arrecadar porque o boi que sai vivo, boi que sai em pé é o
bezerro, a pauta é muito baixa, daqui a pouco nós vamos ter
que fazer um estudo nesta questão da pauta, de repente vai
ter que subir a pauta para que não vá os nossos bezerros
também embora, porque daqui a pouco não vai ter... mas
também para ter o bezerro aqui, o boi vendendo preço de
bezerro também nós não podemos ser injusto com o produtor.

O Sr. Adelino Follador – Se nós aumentarmos a pauta
estaremos fazendo o jogo deles, tem que ter cuidado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – É. Estaremos fazendo o
jogo deles, é verdade, concordo.

Então, esse estudo, Deputado Adelino, nós vamos ter
que fazer muito profundo, e para no dia 9, Deputado Ribamar,
a gente colocar esse pessoal no lugar deles porque não dá
para aguentar o que eles estão fazendo com o nosso Estado,
com o nosso povo de Rondônia. Portanto...

A Sra. Rosângela Donadon – Deputado, conceda-me um
Aparte?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Pois não, Deputada.

A Sra. Rosângela Donadon – Considerando que a melhor
carne é a carne aqui do nosso Estado de Rondônia, que é o
boi verde e que tem o menor preço. Os pecuaristas, a nossa
região lá do Cone Sul, os pecuaristas nos procurando, pedindo
uma ajuda, um apoio. Então, essa reunião tem que comparecer.



26 DE JANEIRO DE 2016Nº 13 405Pág.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

Eu gostaria, Presidente, de saber se nessa Audiência pode
comparecer alguns pecuaristas?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Com certeza é o Deputado
Adelino, o Deputado Lazinho.

O Sr. Adelino Follador – Nós combinamos na Comissão de
Agricultura que se eles confirmar agora, essa semana, a vinda,
os produtores vão vir, todo mundo para cá, mas se eles não
virem nós temos que montar CPI.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Vamos convocar.

O Sr. Adelino Follador – Vamos convocar. Mas se eles virem,
essa semana nós temos a confirmação, porque a semana que
vem já é a reunião, dia 9, então se eles confirmarem o pessoal
da Comissão avisará todos os Deputados. Os pecuaristas já
estão ligando e estão pedindo para se mobilizarem porque
eles querem vir, inclusive, em vez de fazermos no Plenarinho
nós vamos ter que fazer aqui, nós vamos ter que estudar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Aqui no Plenário.
Era isso Deputado.
Mas só agradecer, porque eu vejo, Deputado Lebrão,

toda Casa preocupada realmente com essa situação que precisa
ser resolvida.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns Deputado Maurão,
realmente nós precisamos acabar com esse cartel, nós estamos
deixando de ser um produtor de carne para ser produtor de
bezerro e com isso aquilo que o Deputado Marcelino Tenório
acabou de dizer, sem dúvida nenhuma vai acontecer e vai ser
prejudicial até para os próprios frigoríficos porque daqui alguns
dias nós estaremos matando, estaremos matando as nossas
matrizes e as pessoas sem incentivo, certamente começarão
a trocar, deixar de ser pecuaristas e passar a ser produtores
de grãos.

Parabéns Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Lebrão, só uma
consideração, para encerrar.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Pois não.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Acho que é importante a Assembleia
e os Deputados fazerem essa mobilização porque a gente vê
que a cada dia se aperta mais em cima daqueles que estão
trabalhando. Por exemplo, hoje, um dos maiores geradores
de mão de obra no Estado de Rondônia são os frigoríficos,
mesmo que com as isenções, mas ainda com um monte de
isenção ainda o pouco imposto que se paga, contribui bastante
para o fortalecimento da economia do Estado, a preocupação
que se tem é que quando se começa apertar demais, sufocar
demais a galinha dos ovos de ouro pode parar de botar ovo e
aí o Estado passa fome.

Então, o setor produtivo tem que ser extremamente
protegido e ele tem que ser extremamente apoiado. Por quê?
Porque se hoje nós temos a geração de mão de obra nos
laticínios é porque tem o produtor de leite, se nós temos os

frigoríficos ainda em funcionamento é porque tem o produtor
de boi, de gado de corte. E uma prova do que eu estou falando
porque se nós começarmos a querer sugar demais do setor
produtivo não pagando o que é devido ao produtor, o preço
justo para o produtor, o apoio para o produtor, o apoio técnico
tributário, enfim, o que podemos conceder, nós vamos continuar
com fechamento de unidades frigoríficas no Estado, e já temos
quantas fechadas no Estado? Exatamente porque hoje
praticamente já não compensa mais criar o boi de corte, porque
os pecuaristas estão buscando novas alternativas, como por
exemplo, o confinamento exatamente por quê?  Porque da forma
que se fazia não estava dando certo e, além disso, não vai só
à questão do gado, tudo o que nós pudermos isentar e apoiar
o setor produtivo Deputado Follador, Deputado Ribamar,
Deputado Lebrão e Deputada Rosângela nós temos que fazer,
porque senão daqui a pouco começa o fechamento de lacticínio
porque não tem leite, daqui a pouco começa o fechamento de
indústrias porque não teremos mais a produção de grão. E por
quê? porque as pessoas vão buscando espaço onde eles são
mais respeitadas. Um exemplo está aqui, porque é que a arroba
do boi de Rondônia tem que ser bem menor o preço do que a
arroba de boi de outros Estados? Não dá para se entender, até
porque Rondônia se produz um boi muitas vezes diferenciado
de outros Estados brasileiros que é o boi verde e que este boi
deveria sim ter uma valorização ainda maior. Então, nós somos
solidários ao seu discurso, Presidente Maurão, e nós
entendemos sim, Deputado Follador, quando o senhor disse
que foi proposto aqui pelos Pares, nós precisamos chamar os
produtores para dentro da Assembleia, nos unir a eles e
realmente buscarmos uma alternativa possível e com necessária
urgência. Então, essa é a minha colocação, Presidente Maurão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado, Deputado
Luizinho. Só agradecer o Aparte de todos os colegas e ver a
preocupação desta Casa, que é um consenso desta Casa essa
situação que vem afligindo nosso Estado há mais, há quase
um ano. Nós tínhamos, há um ano e meio 11 milhões de
cabeças de gado. Quando o gado deu uma melhorada de preço,
que chegou a R$ 140,00, nós chegamos a 13 milhões e 300 mil
cabeças de gado. Agora, Deputado Ribamar, se nós deixarmos
a situação ir do jeito que está piorando, Vossa Excelência vai
ver, na próxima vacina quanto vai diminuir o número de gado,
porque estão indo embora os bezerros, está indo embora o
gado. E está deixando de ficar o dinheiro aqui no nosso Estado,
deixando de arrecadar e deixamos ter essa diferença. Agora a
pouco o Deputado citava aqui, Deputado Adelino, que a média
do boi é 14, ninguém mata boi com 14 arrobas de média não,
que se levar lá com 14.9, vende a preço de vaca. A média,
hoje, é 18 arrobas, porque até o produtor rural, para o bezerro
estar caro, ele está matando o boi a média de 20, mas você
coloca uma média de 18 arrobas. Então, você vai ver, a diferença
vai chegar de meio bilhão, meio bilhão a diferença de perda
que nós temos. Mas era isso. Eu quero pedir que a imprensa
aqui publique na íntegra a fala e a preocupação desta Casa,
dita aqui hoje.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Ainda nas Comunicações de
Lideranças, o Deputado Ribamar Araújo.
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A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, eu quero só
cumprimentar o Vereador Carmosino, da cidade de Vilhena.
Obrigada, pela presença. Vereador Marcos Cabeludo também
está aqui, fazendo uma visita. O nosso engenheiro, Dr. Valdinei,
obrigada pela presença. Sejam bem-vindos aqui nesta Casa
de Leis.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Registrar também a presença do
Vereador Adair Bone, Vereador do município de Alto Alegre
dos Parecis. Bem-vindo a esta Casa. Também o nosso Delegado
do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui no Estado de
Rondônia, senhor Genair Capelini e registrar a presença de
Girlei Veloso Marinho que é o nosso Diretor Geral de Polícia
Técnica do Estado de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Fizemos uma inversão, o
Deputado Ribamar Araújo cedeu a palavra em primeira mão
para o Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado Ribamar
Araújo; Deputado Presidente Lebrão; cumprimentar todos os
nossos Deputados e Deputadas, público presente e
cumprimentar todos os colaboradores desta Casa, a imprensa
e todos os telespectadores que estão nos assistindo. A nossa
vinda aqui a esta Casa, neste momento, é para registrar um
problema que tem acontecido no Estado, mais um, com relação
à energia no campo, na zona rural. Eu estive em União
Bandeirantes, Nova Mamoré, Guajará, estive na região do Cone
Sul, na região de Machadinho d’Oeste, lá na minha região de
Jaru e o que está acontecendo é uma aberração, quando se
trata de serviço público. Os agricultores dependem, hoje, da
energia para produzir leite. Eles tiram leite, Deputado Luizinho,
resfria o leite, coloca no tanque, acaba a energia. O problema
não é só acabar a energia, o problema é o tempo que se demora
para fazer a religação, 24 horas, 36 horas, 48 horas, às vezes,
sem energia e aquele leite que está recolhido, que está no
tanque, se estraga e o Estado perde com isso. Eu estive me
informando na Ceron, e a informação que eu recebi é que, a
Eletrobrás também... é que o serviço é complexo porque a
terceirização tirou o domínio da empresa com relação à
prestação de serviço à comunidade. E com mais esse problema
o Estado acaba perdendo novamente os produtos, perdendo a
sua renda, o Estado deixa de arrecadar e o prejuízo é enorme.
Esse ano não dá mais tempo, mas para o próximo ano eu quero
convocar uma Audiência Pública, aqui nesta Casa, para
debatermos com relação a isso. Não dá mais para a gente
imaginar que uma energia que tem que chegar ao mínimo a
cento e dez na zona rural, e lá em Nova Mamoré, na sexta-
feira estava a setenta, cento e dez para setenta, não toca nada,
não toca uma televisão, e o preço dessa energia é alto, caro e
nós ficamos a mercê de funcionários ou de empresas
terceirizadas que não tem a responsabilidade com o Estado. O
pior ainda é você saber, e ontem eu recebi um comunicado do
Sindicato dos Urbanitários aqui do nosso Estado, da nossa
capital, dizendo que a direção da Eletrobras convocou uma
reunião para este mês ainda, parece que para o dia 09, onde
será votada no Conselho da Eletrobras a privatização, a
terceirização das empresas que trabalham a distribuição e
manutenção da energia nos Estados da Região Norte do Brasil,

e a CERON está dentro desse processo, ou seja, vão acabar
com o resto que tem. Eu sempre fui contra a privatização,
continuo contra a privatização e a terceirização pela
incapacidade de gestão que o Estado fica com relação a essas
empresas, os Estados não tem os Estados não tem domínio, o
Governo não tem domínio quando você terceiriza. Você acaba
com o potencial de domínio da sociedade com relação a esse
bojo de políticas públicas. Estava lendo ontem para Vossas
Excelências terem o exemplo, e hoje nós estamos questionando
e esperando o primeiro passo ser dado também para
privatização da Petrobras, lendo quando da privatização da
Vale do Rio Doce, que ela foi privatizada por 3.3 bilhões, e o
patrimônio que ela tinha era de mais de nove bilhões, hoje a
CERON me diz que, ela não tem todo domínio sobre a Eletrobras
também, sobre a terceirização das pessoas da empresa que
faz a religação e a manutenção do serviço na zona rural. O
que vai acontecer, então? Se não tem domínio vai ficar por
isso mesmo, os produtores perdendo, o setor energético
arrecadando muito e o Estado perdendo a arrecadação, por
causa de uma atitude, de uma aberração quando se trata de
serviço público no nosso Estado de Rondônia. Então, deixo
aqui, Deputado Hermínio, depois Deputado Ezequiel, por favor.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado Lazinho, mais quem é
que está privatizando? é o PSDB que está privatizando?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – A direção da CERON, da
Eletrobras hoje, é do PSDB, mas o Governo é do PT. Eu fui
contra a privatização lá na época do FHC, e sou contra agora.

O Sr. Hermínio Coelho – Sim, eu sei, eu entendi, mas eu não
estou entendendo como que é o Governo é do PT e o comando
da Eletrobrás é do PSDB?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – A direção da Eletrobras lá no
Rio de Janeiro é do PSDB.

O Sr. Hermínio Coelho – É o fim do mundo mesmo.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Em parceria com o PMDB,
Deputado Ezequiel.

O Sr. Ezequiel Júnior – Deputado Lazinho, parabéns pelo
tema que o senhor aborda neste momento. Eu tenho
testemunhado também lá na região do Vale do Jamari, em
especial em Machadinho, Vale do Anari, e Cujubim, os prejuízos
que os produtores rurais, principalmente os produtores de leite
vem amargando nos últimos anos por conta de um serviço de
péssima qualidade prestado pela Eletrobras naquela região, e
realmente o que o senhor está falando aqui é a pura verdade,
tem que mudar. Ontem, eu recebi um convite do Senador da
Republica Valdir Raupp, para uma Audiência Pública que estará
acontecendo aqui nesta Casa, no próximo dia 10 de dezembro,
com início às 14 horas e o assunto a ser deliberado, a ser
tratado nessa Audiência... aproveito para convidar os demais
Parlamentares, se é que eles já não foram convidados e o
público presente a se fazer presente nesta Casa de Leis. O
tema desta Audiência será a Área de Energia Elétrica no Estado
de Rondônia, os constantes apagões e a construção da Usina
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Tabajara que vai acontecer lá no município de Machadinho do
Oeste. Então, é uma oportunidade outras autoridades estarão
presentes também, técnicos do Ministério de Minas e Energia,
da Agência Nacional de Energia Elétrica, para debatermos esse
assunto que é de interesse de todo povo rondoniense, do menor
ao maior cidadão.

Parabéns.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado nobre Deputado.
Só para encerrar... Eu recebi comunicado, inclusive das
empresas de laticínios do Estado, pedindo para que essa Casa
tomasse uma atitude com relação a isso, e nós temos que
tomar atitude sim. Rondônia está servindo para construir
grandes obras de grandes hidrelétricas. Machadinho é a
próxima, o Linhão de Machadinho que vai interligar já está
licitado, ou seja, não vai ficar energia em Machadinho, os
agricultores, os moradores de Machadinho, vão continuar tendo
problema de energia como é aqui em Porto Velho, e em todo
Estado de Rondônia, a nossa energia vai toda para fora e o
nosso Estado só está sendo usado para o desenvolvimento de
outros Estados brasileiros, ou o desenvolvimento do Brasil de
uma forma geral, aqui só fica a exploração. É exploração na
produção, é exploração na questão da indústria, é exploração
de uma forma geral. Para nós só está sobrando o reco, como
dizia lá nos garimpos, sobrou o reco e você tem que trabalhar
muito para tê-lo. Então, nós temos que ter posicionamento
com relação a isso e nesse dia 10, sugiro que façamos uma
convocação, inclusive de parte das indústrias de laticínios do
Estado, dos agricultores que estão perdendo, para que eles
possam... eu não sei como é a dinâmica da Audiência Pública
porque muitas vezes faz Audiência Pública e o povo não pode
falar, mas pelo menos o povo pode mostrar a insatisfação que
está com a distribuição de energia no Estado de Rondônia,
hoje um dos Estados mais produtor de energia para todo o
Brasil. Era isso que eu tinha senhor Presidente.

Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Senhor
Presidente. Eu quero aproveitar este momento aqui, o Deputado
Airton trouxe aqui a tabela que nós falamos agora a pouco,
que é só arrecadar o IPVA, é só arrecadar do pessoal que não
está pagando. Porto Velho tem 112 mil carros, automóveis que
não pagam o imposto, 244 mil, 112 mil. Então, é 46%
inadimplente. Então, aqui tem uma tabela, eu acho que até
era bom que a Assembleia desse publicidade para que os
Prefeitos busquem esse dinheiro, porque ao invés de nós
aumentarmos o IPVA, para ajudar os prefeitos, que cada um...
a Secretaria em Porto Velho tem 112 mil carros para recolher
e 50% é dos municípios. Se o Estado fizesse um mutirão para
que fosse cobrar e não aumentar, sacrificar ainda mais o bom
pagador.

Quero parabenizar o Deputado Airton que buscou a tabela
aqui para tirar qualquer dúvida sobre essa questão. Então,
aqui têm os percentuais e cada município que estão devedores
quanto aos automóveis que tem. Então, eu queria só deixar
registrado e dar publicidade a essa tabela para que cada
prefeito saiba quanto que ele pode buscar.

Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Presidente, só uma Questão de
Ordem.

Quero registrar a presença dessa grande liderança do
município de Vilhena, nosso amigo Carmosino, do nosso partido
PSDC lá de Vilhena. Seja bem-vindo a esta Casa; também o
Prefeito Josemar Beatto, Prefeito arrojado lá do município de
Colorado do Oeste. Sejam bem-vindos. Estão aí bem
acompanhados na companhia do meu amigo Jaime que faz
parte da executiva estadual do PSDC. Sejam bem-vindos.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Ainda nas Comunicações de
Lideranças, o Deputado Léo Moraes. Vinte minutos com direito
a Apartes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, Deputado Lebrão.
Mais uma vez presente aqui na Tribuna, cumprimento também
os nossos Deputados, em nome do Deputado Ezequiel Júnior,
grande amigo do Quixadá lá do Vale do Jamari, pessoa que eu
tenho um grande carinho; cumprimentar todos os presentes,
em especial a todos os componentes da nossa briosa Polícia
Civil do Estado de Rondônia; cumprimentar os Vereadores;
cumprimentar as autoridades, a imprensa, os servidores de
um modo geral.

Pois bem, há muito tempo tenho discutido Deputado
Lebrão, o grande problema, um grande gargalo que a
administração tem sofrido e é um problema interno, é um
problema de gestão e de falta de comprometimento de um
servidor. Nós temos na folha de pagamento um coronel,
infelizmente mais um coronel a não executar a sua atividade
fim, que é está nos Batalhões, ou ao menos com Comando
Geral da Polícia Militar. Dentro do Comando Geral da Polícia
Militar, nós temos o Coronel Kisner, uma pessoa que eu tenho
um grande apreço.

Semana passada nós entregamos um voto de Louvor
pelos 40 anos da Polícia Militar, que assim como o Deputado
Jesuíno sabe, talvez seja uma das categorias mais desassistidas
e desprestigiadas da história, não somente de Rondônia, como
de todo o país, trabalham em dedicação integral, não tem outro
tipo de regime e assim devem e fazem, ainda que com salário
baixo, ainda que com desvalorização e falta de respeito. Mas,
isso é uma realidade em todo o país. O Coronel Delne Freire,
ele é coronel da reserva remunerada Deputado Jesuíno, isso
quer dizer que ele percebe valores ainda que não esteja na
ativa, mais do que isso, o Coronel Delner Freire, tem um cargo
em CDS, CDS alto, gordo, polpudo dentro do Governo do Estado
de Rondônia. O Coronel Delner Freire, além de ter o CDS,
além de ter reserva remunerada, ele também faz parte do
Grupo de Trabalho onde também recebe gratificação para tal,
somando os vencimentos e os subsídios ele ganha mais do
que o teto, que inclusive nós ganhamos aqui na Assembleia
Legislativa. O Coronel Delner Freire percebe cerca de R$
30.000,00 Deputado Jesuíno, ao mês, para ficar no Grupo de
trabalho oprimindo e perseguindo servidores do Estado de
Rondônia. O Coronel Delner Freire, que é da reserva
remunerada ele não aceita e não delibera mesmo que tenhamos
parecer do Ministério Público, leis superiores, legislação federal,
ele não aceita que servidor receba o seu abano permanência.
Logo o Coronel Delner Freire que é reserva remunerada, e
que mais do que isso, incorre em crime todo dia porque nenhum
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servidor pode acumular três funções, ainda mais quando tem
correlações nas suas atividades. Como é que pode o Coronel
Delner Freire receber um CDS no Governo do Estado, e ele
mesmo auditar a folha de pagamento? Como ele que é o chefe
da folha de pagamento do Governo do Estado, ele audita a
própria folha de pagamento? O quê é isso? Isso é crime. Isso é
crime, inclusive passível de sua cassação da sua aposentadoria.
E eu pergunto: Será que é conveniente o Coronel Delner Freire
continuar perseguindo os servidores da Segurança Pública, que
são todos, Deputado Jesuíno? inclusive da Polícia Militar, da
Polícia Civil de todas as carreiras, é perito, é delegado, é agente
de polícia, é escrivão, papiloscopista. O Secretário da Saúde
aonde eu fui apresentar um pleito para a Secretaria e naquele
mesmo instante servidores me interpelaram parabenizando pela
postura e o Coronel Delner Freire diz e prega aos quatro ventos
em todos os cantos que ele é apadrinhado de autoridades. Até
onde nós vamos aceitar que um afilhado de um padrinho tome
conta da folha de pagamento de forma irresponsável? E que
não pague os vencimentos dos nossos servidores do Estado
como merece? O Coronel Delner Freire foi o mesmo que de
uma tacada só recebeu todo o seu vencimento em pecúnia,
assim como outros coronéis, a exemplo, o Coronel Marcos
Rocha, que agora recebeu oitenta e oito mil seiscentos reais,
em pecúnia. Você sabia que o servidor quando vai pedir a
pecúnia, Deputado Lebrão, ele fica meses na fila de espera e
não recebe, Deputado Jean? Quando recebe o mísero valor da
sua pecúnia, ele recebe em cinco vezes, por exemplo, quando
ele vai receber dez mil ele recebe quatro prestações de dois
mil e quinhentos. O Coronel Marcos Rocha não, ele recebe na
mesma tacada oitenta mil reais, mais do que isso, oitenta e
nove mil reais. O Coronel Delner Freire, recebe numa tacada
quarenta mil reais. E eu quero deixar registrado e como eu
sempre fiz na vida notívaga da política, essa vida recente de
agente público e detentor de um mandato eletivo que eu nunca
trabalhei nas costas de ninguém. E o que eu tenho para falar,
eu falo na frente como eu já falei para essa pessoa, que trouxe
para cá um outro projeto simplesmente chulo, irresponsável,
que visa depredar o patrimônio público que era sustar os atos
administrativos do Governo. Isto é, após cinco anos, todos os
atos praticados pela administração pública não podem ser
discutidos judicialmente, incorpora-se salário, inclusive o próprio
Coronel iria incorporar o salário de trinta mil reais ad eternum,
enquanto as pessoas, os nossos servidores da saúde ganham
mil e quinhentos reais. Outros da educação que tem a obrigação
de lecionar e de simplesmente difundir o conhecimento a fim
de que tenhamos melhores cidadãos, que ganham dois mil reais.
Então, isso logicamente é um contrassenso, é uma
irresponsabilidade e que nós pedimos, nós temos aqui eu acho
que o Secretário Chefe da Casa Civil me parece que está na
antessala. Seria bom que ele viesse aqui para frente para ouvir
isso, Deputado Lebrão, e como Chefe das Relações Instituições
tomasse uma postura e tirasse ele antes que o Ministério público
tire. Porque eu irei fazer essa denúncia, se ninguém esta vendo
e ouvido eu irei fazer essa denúncia, ele não mais caçará
servidores. Ele não mais oprimirá pessoas de bem que precisam
alimentar as suas famílias em detrimento do interesse pessoal.
Por que ele está numa situação muito cômoda, ele trabalha
menos e recebe a mais. Quem ele pensa que é? Eu conheço o
passado negro dele. Então, para evitar é bom que ele faça o

que é correto, abra mão, porque se não abrir eu vou fazer
abrir, irei fazer abrir mão. E nós temos esse condão e essa
responsabilidade deve ser atribuída a todos nós, Deputados, o
papel de fiscalizar é nosso. Ou você acha que estaria aqui,
Vossa Excelência Deputado Jesuíno, se ele não estiver
perseguindo o servidor público a torto e a direito, não
concedendo a verba rescisória de quem já trabalhou em
contrato emergencial, não concedendo abono permanência
para quem merece, e todos os outros benefícios, em cima de
um discurso que gera economicidade? Economicidade gera
para ele abrir mão desses salários que recebe de forma gorda
e polpuda sem merecer. O Coronel Freire, tem que abrir antes,
mão do salário dele para exigir economicidade. Auditoria é
importante. A Fundação Getulio Vargas tem feito um grande
trabalho de auditagem nas contas do nosso Governo do Estado.
E é isso que eu sempre preguei austeridade, tanto é que ontem
apresentei na Assembleia Legislativa.

Segunda-feira, apresentei um projeto que regulamenta
e diminuem os cargos comissionados em administração pública
no Estado de Rondônia. Nós estamos agora correndo junto
com o interesse público, o Congresso Nacional já está prestes
a legislar e porque não nós, na vanguarda realizarmos
exatamente isso? na administração pública, mesmo que cargo
comissionado, tem que passar por um provimento efetivo, isto
é, uma prova, e mais do que isso tem que ser limitado de
acordo com os cargos de supervisão e chefia, cargo
comissionado foi criado para isso, para cargos de supervisão,
de chefia, de coordenadoria, cargos de confiança e secretaria,
não simplesmente para colocar a seu bel prazer quem bem
entender. Enquanto isso, perdemos eficiência e até mesmo a
eficácia da administração pública e quando nos falamos eficácia,
eficácia se chega no objetivo a qualquer custo, eficiência chega-
se ao objetivo gastando menos e respeitando o cidadão de
bem do nosso Estado de Rondônia. Então, fica aqui o último
alerta para que o Governo do Estado de Rondônia faça o que
é justo, que é razoável e o que é de direito, retire o Coronel
Delner Freire da sua função gratificada ou então o mantenha
como CDS, mas retire do Grupo de Trabalho, porque ele está
incorrendo em crime e quem pagará subsidiariamente serão
todos os gestores, não somente o irresponsável do Coronel
Delner Freire.

O Sr. Jesuíno Boabaid - Um Aparte, Deputado Léo?

O SR. LÉO MORAES - Deputado Jesuíno.

O Sr. Jesuíno Boabaid - É importante a sua fala hoje, eu
tenho casos, não é a primeira vez, o Coronel Delner Freire já
esteve aqui, é uma pessoa dissimulada, é dissimilado demais,
você está falando com ele ‘eu desconheço’, mas quando saiu,
eu tive informações que quando saiu da convocação ele saiu
falando ‘ah, aquilo ali é um bando de nada, não serviu para
nada’, e realmente ele mostrou, Deputado Léo, que o poder e
a irmandade prevalece entre os coronéis. Está em todo
whatsApp, em toda imprensa, inclusive divulgou, 78 mil reais
o Coronel Marco Rocha recebeu o valor das suas licenças
especiais. Eu tenho o caso de um cabo da Polícia Militar que o
Delner Freire, este Coronel ditador, que ele pensa que está na
época de Roma, ainda, que prevalecia os coronéis, o que
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prevalecia os coronéis, os generais. Ele parcelou, parcelou para
um Cabo, lembrando que tem mais, aproximadamente 500
servidores da própria Polícia Militar entre Oficiais e Praças que
ele indefere ‘não, está na lista’, que lista é essa? Estou ombreado
com V. Exª nessa situação. A Comissão de Segurança Pública
vai expedir uma recomendação legislativa para que seja retirado
esse Coronel, vamos encaminhar também cópia para o
Ministério Público porque já ficou às claras, ele tem o poder de
discriminar; ‘você vai e você não vai, eu pago quando eu querer’.
Isso não é economia, isso para mim é uma falta de gestão e o
Governo deve ter uma postura rígida independente se vai colocar
outro Coronel, mas hoje esse cidadão, Coronel Delner Freire,
só está causando prejuízo, isso é fato, e o Coronel Marco Rocha
pediu e teve deferimento. Então, que ele utilize não só, isso
não acontece só como bem colocou aí na Polícia Militar, está
acontecendo em todos os setores públicos que estão refém de
um, não é nem secretário, coordenador, e é ele que dita a
regra para o Governo ‘pago, não pago’, passando por cima de
lei, passando por cima de tudo, ele deve ser responsabilizado,
deve ser responsabilizado e esta Casa não vai se eximir em
buscar realmente representar ele, e se for necessário a punição,
os órgãos de controle devem buscar punição se ele está
cometendo ato que está ferindo de morte a administração
pública.

Então, a minha fala era isso. Estou ombreado nessa
situação do Coronel Delner. E não é só o problema do Coronel
não. A SEDAM é a mesma coisa. Ontem fui procurado, só
aumentou o desmatamento por conta das licenças ambientais
que estão todas atrasadas, esse Coronel também deveria...
Agora, não entendo um ano já se passou e até agora, já teve
reuniões, o Deputado Alex Redano aqui, foi diversas vezes
convocado e é a mesma desgraça que está acontecendo lá
dentro da SEDAM, só aumentou o desmatamento, é mais um
Coronel. A única troca que teve agora recentemente foi o
Coronel Caetano que passou por uma outra questão e assume
agora o ex-deputado Ezequiel no DER, mas infelizmente as
gestões que são praticadas por alguns coronéis está deixando
a desejar e o Governo deve rever isso.

Era a minha fala.

O Sr. Alex Redano - Um Aparte, Deputado?

O SR. LÉO MORAES - Deputado Alex Redano.

O Sr. Alex Redano - Quero parabenizar V. Exª por esse
discurso e essa cobrança em prol da população de Rondônia
que não aguenta mais tantos abusos. O Deputado Jesuíno, falou
há pouco, eu ainda não tenho os dados, eu iria fazer um discurso
para trazer os dados, mas já adianto, aumentou o
desmatamento em Rondônia e na verdade foi avisado isso em
audiências, foi avisado aqui na Assembleia porque a inoperância,
a ineficiência da SEDAM não liberou as licenças, não liberou os
manejos, o que aconteceu, Deputado Lebrão? O pessoal não
parou, foi em área de reserva, foi para a ilegalidade. Isso foi
avisado, nós sabíamos que isso iria acontecer. E o Governador
Confúcio sempre falou no discurso dele que essas ações eram
para conter o desmatamento. E nós avisamos que o efeito
seria o contrário, e está sendo o contrário. É uma vergonha
ainda continuar esse Coronel, o Adjunto, a frente da SEDAM, e

a SEDAM afundando o nosso Estado. Era um órgão que
arrecadava bem e não está arrecadando. Então, eu não sei o
que o Governador Confúcio está esperando para fazer essas
substituições na SEDAM.

Obrigado, Deputado Léo.

O Sr. Jean Oliveira – Permita-me um Aparte, Deputado Léo.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado Deputado, Alex Redano.
Deputado Jean Oliveira.

O Sr. Jean Oliveira – Eu vou ser breve no meu Aparte.
Eu não quero adentrar no mérito do pronunciamento de

Vossa Excelência, Deputado Léo, eu acho que Vossa Excelência
é sempre muito coesa, é uma pessoa lúcida nas suas palavras.
Eu venho aqui dizer uma coisa, eu acho que tapar o sol com a
peneira não é o melhor caminho. O problema a gente está
discutindo fatos isolados, daqui a pouco a gente fala que o
problema é o coronelismo. Eu vim a esta Tribuna aqui falar do
Coronel Caetano, agora eu não vim tratar da pessoalidade, eu
vim tratar da gestão dele, que eu não concordava com a forma
que ele tocava o DER, mas pelo contrário, como Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros ele foi excelente, agora como
Diretor Geral do DER não foi tão bom. Então o problema não é
falar que é o coronelismo, o problema é nos cargos, o problema
é de quem os coloca nos cargos. A gente está querendo ser
leviano muitas vezes e não admitir que o problema não é o,
que eu nem sei quem é, esse Dela Freire?

O SR. LÉO MORAES – Delner Freire.

O Sr. Jean Oliveira – Delner Freire. O problema não é esse,
o problema é quem o colocou. E eu quero também dizer uma
coisa. Não é errado nem um servidor, independente do escalão
que ele ocupa, se ele é do menor ou do maior receber as suas
licenças prêmios, pelo contrário, as suas licenças têm que ser
pagas mesmo, ou gozada. Agora, o equívoco é como o Deputado
Jesuíno falou claramente: é a escolha, escolher quem vai
receber. Então, eu venho aqui dizer, que eu jamais usaria essa
Tribuna para criticar o Secretário Marcos Rocha por ter recebido
a pecúnia dele. Mas seria interessante que esse outro Coronel
aí, tratasse também aquele Cabo, Deputado Jesuíno, como
Vossa Excelência disse, com o mesmo peso e com a mesma
medida. Então, ante a essa discussão o que poderíamos
deliberar aqui, o que é mais justo e sensato, que as licenças
fossem deliberadas pelo princípio cronológico. Quem tem mais
licença, mais tempo, recebe primeiro, e vai decaindo até chegar
ao mais novo, é a forma mais justa. Não existe economicidade
quando é para pagar direito de servidor. Economicidade de
direito de servidor? Direito é direito. Não existe economia se
não fizesse a Lei que é uma Lei federal, é uma Lei que ampara
o trabalhador. Então, não existe economicidade quando é para
pagar direito do trabalhador, gente. Salário é uma coisa
essencial para máquina existir, direito do servidor é uma coisa
essencial para a autoestima. Se a gente não começar a entender
que nós autoridades dependemos do servidor para estarmos
onde estamos, para a máquina funcionar, a gente vai ficar a
vida inteira batendo, dando murro em ponta e facas. Então,
aqui vai o meu desabafo. Receber Licença Prêmio é um direito,
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não existe economicidade em direito do servidor, todos têm
direito. Agora, equivocado é esse sujeito que vossa Excelência
está falando que escolhe a forma de pagamento e quem ele
vai pagar. Eu não quero criticar o Marcos Rocha dizendo que
ele recebeu. Infelizmente criou-se essa situação em torno do
Marcos Rocha porque na figura de Secretário de Estado ele
recebeu, e o pobrezinho, o coitadinho não recebeu, culpa deste
outro Coronel aí, Del não sei o que. Então, fica aqui o meu
desabafo, que a gente tem o encaminhamento para pagar
licença e direito de servidor respeitando a ordem cronológica.

Obrigado pelo aparte, Deputado Léo.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado Deputado Jean. Ainda bem
que Vossa Excelência disse que seria breve hoje.

Obrigado.

O Sr. Laerte Gomes – Permita-me um Aparte, Deputado Léo.

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

O Sr. Laerte Gomes – Serei bem breve e curto, até para não
atrapalhar o seu discurso. Mas Vossa Excelência mais uma vez
traz essa situação desse Coronel Delner Freire. Mas Deputado
Lebrão, os Coronéis começaram a cair, ontem já caiu um, já
substituiu. Já caiu o do DER, às vezes vai mudando agora. Viu
que o coronelismo, como disse o Deputado Jean, não deu muito
certo. Então vai mudando, Deputado Jean, já vai melhorando.
Mas o grande problema dessa situação que Vossa Excelência
muito bem coloca, enquanto o servidor que ganha um salário
pequeno fica lá, tenta receber os seus benefícios que são
direitos, o chefe maior recebe o dele, que é esse Coronel Delner.
Então, se tem problema de fluxo de caixa para pagar dê
exemplo, não faça o que esse cidadão fez e vem fazendo com
os servidores do Estado. Eu apoio totalmente o que Vossa
Excelência tem falado, sobre esse cidadão, tivemos, inclusive,
junto na Comissão de Constituição e Justiça onde Vossa
Excelência o inquiriu muito forte e ele não teve respostas para
as suas perguntas. Então, espero que o Governador que está
com esse sentimento de fazer as mudanças necessárias agora
nesse momento que precisa ser feitas, com certeza, inclua mais
essa mudança na sua equipe de Governo.

Então, parabenizar Vossa Excelência pela sua
preocupação e por ter trazido mais uma vez esse tema aqui
para nós aqui na Assembleia.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado Deputado Laerte, obrigado a
todos que fizeram Apartes.

A minha grande preocupação é o não respeito à Lei, nós
temos Lei Federal que contempla o abono permanência, nós
temos legislação e Parecer, inclusive, do Ministério Público
concedendo abono permanência para servidor. Quem esse sujeito
Cel. Delner Freire pensa que é?  Quem que ele pensa que é?
Ele não é um déspota, ele não pode ser um ditador, ele não
pode ser o dono da verdade, ele não pode ser maior do que o
próprio Estado, essa é a minha preocupação e se permanecer
desse jeito para demonstrar o apoio ao Governo do Estado...
eu nem falo Governador porque tenho muito apreço e é verdade,
mas digo ao Governo do Estado de Rondônia, se não tomar as
medidas necessárias irei fazer essa denúncia e todos os agentes

públicos envolvidos na demanda serão punidos, certamente,
pelo Ministério Público, é inconcebível um servidor
comissionado da reserva remunerada receber proventos de
Grupo de Trabalho, subsídios, receber R$30.000,00 enquanto
o servidor público calejado, exposto ao sol que recebe R$
2.000,00 por mês, Deputado Lebrão, não tem direito a sua
licença prêmio, não tem pecúnia, não tem nenhuma garantia
fundamental mantida pelo governo através desse
inconsequente, desse Cel. Delner Freire. Se ele achou que se,
porventura, não tivesse alguém a questioná-lo ele está
enganado, pois achou a pessoa para questiona-lo, e eu irei
até o final porque se ele acha que tem padrinho eu tenho os
meus colegas Deputados Estaduais e tenho apoio da
população.

Coronel peça para sair enquanto é cedo, antes que
alguém lhe tire de lá, e não serei eu, quem sabe pode ser a
polícia.

Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns Deputado Léo.
Quero registrar e agradecer a presença do Exmº. Sr.

Josemar Beatto, Prefeito de Colorado do Oeste, da mesma
forma o Vereador Natálio Silva dos Santos, também da Câmara
Municipal de Colorado; Exmª. Sra. Vereadora Glaucimar
Mezzomo, Câmara Municipal também de Colorado; Exmº. Sr.
Vereador Aldair Kerber, também da Câmara de Colorado; Exmº.
Sr. Vereador Cristóvão Lourenço, da Câmara de Primavera de
Rondônia, sejam todos bem-vindos, nos sentimos muito
honrados com a presença de cada um dos senhores.

Ainda nos 20 minutos, com direito a Apartes, o Deputado
Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente, Deputado Lebrão,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

Eu venho a esta Tribuna cumprimentar uma comitiva,
uma caravana que se deslocou esta manhã de Itapuã do Oeste
e veio até o nosso Gabinete aqui na Assembleia Legislativa
para que aqui pudéssemos tratar sobre assuntos de extrema
importância daquele município.

Eu cumprimento aqui o Presidente da Câmara, Vereador
Cearazinho, acompanhado do Vereador Beto, do Vereador
Júnior, representando o Prefeito de Itapuã, a Secretária
Maristela, que é Secretária de Agricultura e do Meio Ambiente;
o Paulinho, que é Técnico da Prefeitura; e representando o
Comércio e a Sociedade Civil Organizada. O Itamar e o Antônio
Carlos estão representando todos os comerciantes e indústrias
de Itapuã. Não poderia também de deixar de cumprimentar a
Daiane, que é a Contadora da Câmara de Vereadores.

Senhor Presidente, essas pessoas que vieram e se
deslocaram de Itapuã para Assembleia hoje, eu denomino a
“Comissão Amigos de Itapuã”, pessoas que estão preocupadas
com assuntos específicos de Itapuã que são assuntos que tem
causado um tumulto no cotidiano das pessoas que vivem ali e
Itapuã, senhor Presidente, é um Município pequeno no eixo da
BR, o menor do eixo da BR e que não é vergonha nossa
reconhecer que muitas vezes não teve os olhos da classe
política voltado para eles, isso é geral, eu me incluo no colégio
de pessoas de políticos que não olharam para Itapuã antes,
mas eu quero dizer que a manhã desta quarta-feira foi muito
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produtiva, tivemos reunião. Agora a pouco em meu gabinete
com o Diretor- Presidente da Eletrobras onde se prontificou de
vir ao nosso Gabinete, tivemos uma reunião muito produtiva
falando a respeito de uma subestação que já foi praticamente
concluída em 95%, está um ano e meio parado. O Diretor-
Presidente junto com a equipe de Engenharia responsável por
aquela obra se prontificou de que a Eletrobras utilizando mão
de obra própria irá concluir essa obra. Deu o prazo de no final
de janeiro a obra estará conclusa levando a população de Itapuã
uma energia de melhor qualidade e uma potência dobrada
daquilo que hoje eles já percebem.

Então, foram reuniões muito produtivas e agora a pouco
saíram do nosso Gabinete Técnicos da SEDAM responsáveis
pelo licenciamento de uma nova, mudando o percurso da
estrada que liga um leito do rio ao outro, a outra margem do
rio, que hoje é feito por uma balsa, esse deslocamento da
transição de um lado para o outro, num percurso de
aproximadamente 700, 800 metros, nós estaríamos encurtando
para 100, 200 metros, o que levaria a uma economicidade de
tempo e diminuição de risco, uma vez que nós temos
aproximadamente três mil pessoas morando do outro lado do
rio, que o forte da agricultura de Itapuã está do outro lado do
rio, e nós temos centenas de alunos que vêm todos os dias a
cidade estudar, alunos pequenos, jovens também de meia
idade, adolescentes que todos os dias saem da outra margem
para essa que fica o município. Então, tivemos respostas
positivas, agora à tarde nós teremos uma reunião com o
Ministério Público Federal, com a Dra. Gisele, Procuradora da
República, a fim de deliberar sobre a ponte, a tal Ponte da
Integração, da qual eu já vim a esta Tribuna falar várias vezes.
Foi palco de uma Audiência Pública muito produtiva, que teve
o êxito de organizar a população e deliberar sobre esse assunto.
Nós estamos aqui já com pauta de cobrança daquilo que foi
proposto na Audiência Pública, e essa parceria com o Ministério
Público Federal é muito vantajosa, é muito produtiva e nós
vamos lograr êxito. E uma ponte que está a 11 anos parada,
que já foi promessas e promessas em campanhas eleitorais e
que está chegando a um final, está chegando ao ponto que
nós queremos que... não é desejar quem é o pai da criança, é
desejar que a obra seja conclusa e possa ligar Itapuã de um
lado ao outro, levando uma qualidade melhor de vida para
aqueles que moram na outra margem, que necessitam do
serviço da cidade e também escoar a sua produção para que o
nosso Estado que é um Estado agrícola se desenvolva ainda
mais, evidentemente o nosso município de Itapuã. Então fica
aqui o meu agradecimento e o prestígio por essa equipe que
eu denomino como Comissão Amigos de Itapuã, que estamos
buscando solucionar esses problemas contundentes daquela
comunidade, daquele município.

Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado Jean.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, gostaria só de
cumprimentar aqui o nosso Prefeito de Colorado do Oeste,
Josemar Beato, que está presente aqui conosco; os Vereadores
Nicla, Natalino Silva, Aldair Kerber e Glaucimar Mezzomo. Sejam
bem-vindos e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe
que estão aqui em busca de apoio para a região de vocês,
para o município de vocês. Parabéns.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Quero registrar e agradecer
a presença do Dr. Thomas Correa, Presidente Estadual do PMDB.

Ainda com 20 minutos, o Deputado Saulo Moreira. O
Deputado Saulo Moreira está ausente.

Encerradas as Comunicações de Lideranças.
Este momento eu convido a Deputada Rosângela

Donadon, para que faça o trabalho de Secretária nesta Sessão.
Passemos à Ordem do Dia.
Solicito à senhora Secretária que proceda à leitura das

Proposições recebidas.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (4ª Secretária)- Procede
à leitura das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS JESUÍNO BOABAID E
HERMÍNIO COELHO - Requer à Mesa Diretora, convocação
para o dia 09.12.2015, às 10 horas, do Secretário da SEFIN -
Secretaria de Estado de Finanças, no que tange a dar
esclarecimento aos Projetos de Lei que dispõem sobre a
majoração dos impostos no âmbito do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LÉO MORAES - Institui o
dia 02 de dezembro, o Dia Estadual do Advogado Criminalista
do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAERTE GOMES - Institui o
mês de Dezembro Laranja, dedicado às ações preventivas e
diagnóstico precoce do câncer de pele, no Estado de Rondônia.

– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
LEBRÃO - concede Medalha de Mérito Legislativo à Senhora
Hindira de Melo Mendes.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DEPUTADO ALEX
REDANO - concede Medalha de Mérito Legislativo ao Senhor
Reginaldo Mendes (Cabo Reginaldo).

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID - cria, na estrutura da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, o Serviço de Orientação e Defesa do
Consumidor.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA
DONADON - altera a Resolução nº 298, de 25 de junho de
2015, que institui o Prêmio Nelson Townes de Castro de
Jornalismo Político.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer Voto de Pesar, para Daniel de Oliveira Santana, Tenente
da Polícia Militar de Rondônia, da reserva remunerada, morto
na noite de quarta-feira (25), na Cidade de Barão do Grajaú
Estado do Maranhão, durante uma tentativa de assalto.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer Audiência Pública para o dia 11 de dezembro de 2015, às
09 horas, para discutir e analisar a Realização do Termo
Circunstanciado no Âmbito  da Polícia  Militar  do Estado de
Rondônia.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Requer à
Mesa Diretora que seja aprovado Voto de Louvor a Turma 42/
2012/01, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Instituição
de Ensino União das Escolas Superiores de Rondônia – UNIRON,
pela instalação e inauguração do primeiro Parklet de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Requer à
Mesa Diretora, que seja aprovado Voto de Louvor ao Sindicato
dos Peritos Criminalísticos do Estado de Rondônia – SINPEC-
RO, pelo Dia Nacional o Perito Criminal.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Requer à
Mesa Diretora na forma regimental a alteração da Audiência
Pública que seria realizada no dia 30 de novembro de 2015, às
09 horas, para o dia 14 de dezembro de 2015, às 15 horas,
com objetivo de debater sobre as Cláusulas  Abusivas praticadas
contra os consumidores do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO - Requer à
Mesa Diretora, Voto de Louvor a Carlos Alberto Caieiro (Coronel
Caieiro), por serviços prestados a comunidade rondoniense
através da Polícia Militar.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Requer
a retirada do Projeto de Lei nº 151/15.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer à Mesa Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo,
cópia na íntegra de documentos, no que tange, a Mensagem
236 de 13 de novembro de 2015, que dispõe PROJETO DE LEI,
que altera dispositivos da Lei nº 959 de 28 de dezembro de
2000, que institui o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis
e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer a Mesa Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo,
cópia na íntegra de documentos, no que tange a Mensagem
229 de 13 de novembro de 2015, que dispõe a respeito do
PROJETO DE LEI, que altera dispositivos da Lei nº 1.473, de 13
de maio de 2005, que concede crédito presumido nas operações
de saída interestadual de mercadoria importada no exterior.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer à Mesa Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo,
cópia na íntegra de documentos, no que tange a Mensagem
237 de 13 de novembro de 2015, que dispõe PROJETO DE LEI,
que altera dispositivos da Lei nº 950 de 22 de dezembro de
2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID E
HERMÍNIO COELHO - Requer à Mesa Diretora, que seja
solicitado ao Poder Executivo, cópia na íntegra de documentos,
no qual tange, a Mensagem 230 de 13 de novembro de 2015,
que dispõe a respeito do PROJETO DE LEI, acrescenta
dispositivos à Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que
institui o Imposto sobre Operações realtivas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

- REQUERMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID E
HERMÍNIO COELHO - Requer à Mesa Diretora, que seja
solicitado ao Poder Executivo, cópia na integra de documentos,
no que tange a Mensagem 227, de 13 de novembro de 2015,
que dispõe a respeito do Projeto de Lei Complementar que
“dá nova redação, altera, acrescenta artigos e reorganiza
unidades administrativas da Lei Complementar nº 369 de 22
de fevereiro de 2007, que define competências de cargos
públicos criados no âmbito do DETRAN, do Estado de Rondônia”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer à Mesa Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo,
cópia na integra de documentos, no que tange a Mensagem
233 de 13 de novembro de 2015, que dispõe a respeito do
Projeto de Lei “que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Anulação até o montante de R$ 7.290.000,00,
em favor da Unidade Orçamentária Departamento de Trânsito
– DETRAN”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer à Mesa Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo,
cópia na integra de documentos, no que tange a Mensagem
228, de 13 de novembro de 2015, que dispõe a respeito do
Projeto de Lei Complementar que “altera, acrescenta e dá
nova redação dos dispositivos das Leis Complementares nº
827 de 15 de julho de 2015, nº 622 de 11 de julho de 2011, nº
447 de 02 de junho de 2008, nº 68, de 09 de dezembro de
1992, e Lei nº 2.981 de 5 de março de 2013, revoga a Lei
Complementar nº 706 de 10 de abril de 2013 e o artigo 47 da
Lei Complementar 827 de 15 de julho de 2015, e altera a
denominação da Superintendência de Gestão de Suprimentos,
Logística e Gastos Públicos Essenciais – SUGESPE e dá outras
providências”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Re-
quer à Mesa Diretora, que seja solicitado ao Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, cópia na íntegra dos contratos nº
094,095 e 096/PGE/SEDUC/2011, firmado pela Secretária de
Estado da Educação – SEDUC, com as empresas Columbia e
Vigilância Patrimonial LTDA, Impactual Vigilância e Segurança
LTDA e Rocha Segurança e Vigilância LTDA.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA - Requer
à Mesa Diretora, com amparo regimental (art.172/RIALE), que
solicite ao Poder Executivo os seguintes relatórios: a) dos
Processos Administrativos em fase de julgamento em 2ª
Instância; b) em relação a Dívida Ativa – inscrita e não inscrita;
em relação à prescrição de crédito e em relação a todos os
Bens Recebidos como forma de quitação de créditos tributários.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA - Requer
à Mesa Diretora, com amparo regimental (art.172/RIALE), que
solicite ao Poder Executivo relatório identificando,
nominalmente, todas as Empresas e os respectivos percentuais
de redução de impostos e elas concedidos por incentivos da
LC nº61/92 e alterações; relatório por Empresa, identificando
o valor devido de Imposto (ICMS) como se não tivessem
recebidos incentivos fiscais e os valores de fato recolhidos ao
Tesouro Estadual – ou devido – nos 5 (cinco) últimos exercícios
e relatório nominal, das pessoas e das entidades que
representam no CONDER.
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- REQUERIMENTO COLETIVO - Requerem à Mesa, na forma
Regimental, o encaminhamento de cópia deste Requerimento
ao líder da Bancada Federal de Rondônia, que vise hipotecar
Apoio em favor da PEC nº(30/2012), que “Dá nova redação à
alínea “b” do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal,
para excluir as operações originadas de Estados da Região
Norte que destinem energia elétrica a outros Estados da Região
Norte que destinem energia elétrica a outros Estados da
vedação de incidência da alíquota interestadual do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de   Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação”.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA - Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado com cópia para
DER, a necessidade de encascalhamento da RO 257 que liga o
município de Ariquemes ao Distrito 5º BEC do município de
Machadinho do Oeste.

- REQUERIMENTO DR. NEIDSON - Requer à Mesa Diretora,
que seja solicitado junto ao Poder Executivo do Estado de
Rondônia com cópia a Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, pedido de informações atualizadas das Escolas
Estaduais de Nova Mamoré, abrangendo também a forma de
funcionamento quanto o reordenamento das Escolas Estaduais.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Indica ao
Excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e
Regularização Fundiária – SEAGRI, que seja realizado a
aquisição e entrega de 1.000 (mil) toneladas de Calcário, pata
atender os agricultores do baixo Madeira, Setor Chacareiro do
Distrito de Calama, Gleba Rio Preto, atendidos pelo escritório
local da EMATER – RO, localizado no Distrito de Calama,
município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, a necessidade de viabilizar
serviços de internet para o escritório da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER/
RO, escritório do Distrito de Calama, município de Porto Velho/
RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da rua Leopoldo
Bulhões, entre as ruas Silvania e Paranavaí, no Bairro Nova
Esperança, no município de Porto velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, que interceda junto a SEDUC (Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia), a necessidade de construção
de Auditório, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Dr. Oswaldo Piana, no município de Porto velho-RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia instituir o Fundo estadual para
a construção e manutenção de muro para contenção das águas
do Rio Madeira e  para o atendimento às pessoas atingidas
pela última enchente no Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de
Estado da Saúde – SESAU, a necessidade em disponibilizar a
contratação imediata de Médico Especialista Pneumologista,
bem como a aquisição de um Aparelho de Espirometria de
preferência coco, para o Hospital de Base Ary Pinheiro (Núcleo
de Diagnóstico) dos serviços do SUS neste município, com
escopo de atender a toda a população do Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA FRENTE PARLAMENTAR
- Senhor Presidente, em conformidade ao que dispõe o inciso
VI do Artigo 97 Regimento Interno da qualidade de líder do PT
do B, indico o nome do senhor Deputado Jesuíno Boabaid para
integrar a Comissão de Frente Parlamentar de Mobilidade
Urbana.

- INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA FRENTE PARLAMENTAR
- Senhor Presidente, em conformidade ao que dispõe o inciso
VI do Artigo 97 Regimento Interno da qualidade de vice-líder
do PT do B, indico o nome do senhor Deputado Dr. Neidson
para integrar a Comissão de Frente Parlamentar de Mobilidade
Urbana.

- INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA FRENTE PARLAMENTAR
- Senhor Presidente, em conformidade ao que dispõe o inciso
VI do Artigo 97 Regimento Interno da qualidade de líder do
PEN, indico o nome do senhor Deputado Laerte Gomes para
integrar a Comissão de Frente Parlamentar de Mobilidade
Urbana.

- INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA FRENTE PARLAMENTAR
- Senhor Presidente, em conformidade ao que dispõe o inciso
VI do Artigo 97, Regimento Interno da qualidade de líder do PP,
indico o nome do senhor Deputado Aélcio da TV para integrar
a Comissão de Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana.

- INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA FRENTE PARLAMENTAR
- Senhor Presidente, em conformidade ao que dispõe o inciso
VI do Artigo 97, Regimento Interno da qualidade de líder do
PTB, indico o nome do senhor Deputado Léo Moraes para
integrar a Comissão de Frente Parlamentar Urbana.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Registrado.

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

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Liberado.

O SR. SAULO MOREIRA - Eu já sei que o senhor vai precisar
suspender a Sessão porque nós temos uma reunião com todos
os Deputados aqui nos fundos, mas vou usar a Tribuna depois.
Mas só para adiantar senhor Presidente, eu quero solicitar a
esta Mesa que faça a inclusão da Ordem do Dia de três Projetos
enviados a esta Casa pelo Executivo estadual, um é o projeto
229 de 2015 que trata do licenciamento ambiental liberado
pela SEDAM no Estado de Rondônia, que é um Projeto
importantíssimo para todos os produtores, todos os segmentos
do Estado de Rondônia. Então a gente pede a inclusão na Ordem
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do Dia, são projetos que estão comigo para serem relatados
na Comissão de Constituição e Justiça. O outro projeto é o
Projeto 41/15 senhor Presidente, que trata da reformulação do
DETRAN onde está dando atribuição aos cargos dos
trabalhadores, comissionados, enfim das pessoas que exercem
as funções no DETRAN. Então, é um Projeto que nós precisamos
aprovar com urgência e também está comigo para ser relatado.
E o outro projeto de lei senhor Presidente no momento em que
o Governo envia para esta Casa alguns projetos, inclusive
aumentando a carga tributária e IPVA do DETRAN, mas também
nós temos um projeto importantíssimo nesta Casa que é o 257
onde o Governo está dando isenção de 100% de todas as taxas,
está dando benefício de 100% de todas as taxas de permanência
ou diárias de veículos apreendidos nos pátios do DETRAN -
Departamento Estadual de Trânsito no Estado, até 31 de
dezembro 2014. Então, esse projeto também já está na Casa,
está aqui em minhas mãos, é o 257. Então, nós pedimos a
inclusão na Ordem do Dia de hoje para que a gente possa
aprovar esse Projeto com regime de urgência.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Neste momento eu suspendo
a Sessão por tempo indeterminado por conveniências técnicas.
Está suspensa a Sessão.

(Às 12 horas e 16 minutos suspende-se esta
Sessão e reabre-se às 12 horas e 48 minutos).

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Está reaberta a Sessão. Solicito
ao Senhor Secretário proceder à leitura das Matérias a serem
apreciadas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Requer à Mesa
que seja aprovado Voto de Louvor ao Sindicato de Peritos
Criminalísticos do Estado de Rondônia - SINPEC/RO, pelo Dia
Nacional do Perito Criminal.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão e votação o
Requerimento do Deputado Léo Moraes. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontra, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES - Requer à Mesa
Diretora seja aprovado Voto de Louvor a Turma 42/2012/01 do
curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição de ensino União
das Escolas Superiores de Rondônia - UNIRON, pela instalação
e inauguração do primeiro Parklet de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão o Requerimento
do Deputado Léo Moraes. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer
Audiência Pública para o dia 11 de dezembro de 2015, às 09
horas, para discutir e analisar a realização do Termo
Circunstanciado no âmbito da Polícia Militar do Estado de
Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão o Requerimento
do Deputado Jesuíno Boabaid. Não havendo quem queira
discutir, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer Voto
de Pesar para familiares de Daniel de Oliveira Santana, Tenente
da Policia Militar de Rondônia da Reserva Remunerada, morto
na noite de quarta-feira, 25, na cidade de Barão do Grajaú,
Estado do maranhão, durante uma tentativa de assalto.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão o Requerimento
do Deputado Jesuíno Boabaid. Não havendo quem queira
discutir, em votação o Requerimento. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID e HERMÍNIO
COELHO - Requer à Mesa Diretora convocação para o dia
09.12.2015, às 10 horas, do Secretário da SEFIN - Secretaria
de Estado de Finanças, no que tange a dar esclarecimentos
aos Projetos de Lei que dispõe sobre a majoração dos impostos
no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão Requerimento
do Deputado Jesuíno Boabaid e Hermínio Coelho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES – Requer à Mesa
Diretora na forma Regimental alteração da Audiência Pública
que seria realizada no dia 30 de novembro de 2015, às 09
horas, para o dia 14 de dezembro de 2015, às 15 horas, com
o objetivo de debater sobre as cláusulas abusivas praticadas
contra os consumidores do Estado de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão o Requerimento
do Deputado Léo Moraes. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, senhor Secretário.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO - Requer à Mesa
Diretora Voto de Louvor a Carlos Alberto Caieiro, (Coronel
Caieiro), por serviços prestados a comunidade rondoniense
através da Polícia Militar.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em discussão Requerimento
do Deputado Alex Redano. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO 033/2015 DO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO. Suspense a execução da Lei 3.179, de 30 de
setembro de 2013.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - O Projeto já se encontra com
Parecer das Comissões Pertinentes, portanto em discussão
única e votação o Projeto de Decreto Legislativo 033/15, de
autoria do Deputado Maurão de Carvalho.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 182/15 DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR. Proíbe a
cobrança de qualquer quantia dos consumidores pelo extravio
ou danificação de comanda, cartão de consumo ou congênere.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, só para esclarecimento,
o Projeto que acabou de ser aprovado anterior a este que
acabou de ser lido era de autoria do Deputado Maurão de
Carvalho?

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Exatamente.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Esse Projeto passou aqui batido. Ele
está revogando um projeto de Lei do Deputado Hermínio, o
presidente na época, em referência a um...

O SR. JESUÍNO BOABAID - De uma ADIN.

O SR. JEAN OLIVEIRA - É inconstitucional o Projeto?

O SR. JESUÍNO BOABAID - É inconstitucional.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Exatamente.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Obrigado, Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Em primeira discussão e
votação, o Projeto de Lei. Esse Projeto já tem Parecer pelas
Comissões Pertinentes, portanto em primeira discussão e

votação Projeto de Lei 182/15 de autoria do Deputado Ezequiel
Júnior. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 188/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 202 - Institui
no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC a Ouvidoria da Segurança Pública.

Presidente, eu pediria que o Deputado Léo Moraes viesse
aqui, porque ele tem uma Emenda nesse Projeto e ele vai
fazer de forma oral.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Faça a inversão de Pauta.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI 209/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 225 -
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar
por anulação até o montante de R$ 976.128,02, em favor das
Unidades Orçamentárias, Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia - TCE e Ministério Público - MP.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - O Projeto de Lei 209 já se
encontra com Parecer. Projeto do Poder Executivo/Mensagem
225. Em primeira discussão e votação Projeto de Lei 209/15.

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

Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI 219/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 239 -
Autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante doação,
edificações pertencentes ao Estado de Rondônia, ao município
de Ouro Preto do Oeste.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Esse projeto encontra-se já
com Parecer aprovado pelas Comissões Pertinentes, e trata-
se do Projeto de Lei 219/15. Poder Executivo/Mensagem 239.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Presidente,
novamente colocar em pauta aqui o Projeto 188. PROJETO DE
LEI 188/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 202 - Institui
no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC a Ouvidoria da Segurança Pública.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Trata-se do Projeto de Lei
188/15 do Poder Executivo/Mensagem 202. Ele está sem o
Parecer. Vou designar o Deputado Léo Moraes para que proceda
o Parecer pelas Comissões pertinentes.
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O SR. LÉO MORAES – Parecer das Comissões pertinentes é
favorável ao referido Projeto de Lei 188/15, que institui no
âmbito da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC a Ouvidoria da Segurança Pública, com
Emenda. E a Emenda exclui da Ouvidoria o Cargo de Delegado
e de Coronel para auxiliar e subsidiar o trabalho da Ouvidoria.
Ainda que não remunerado, não faz o menor sentido, com o
déficit que nós temos de servidores, deixá-los na Ouvidoria do
Estado de Rondônia, ainda que seja extremamente importante.
Mas certamente a equipe técnica da SESDEC suprirá essa
demanda. O Parecer é favorável com Emenda, Deputado Lebrão,
Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer
favorável do Deputado Léo Moraes, com Emenda. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto com Emenda.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI 240/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 263 -
Autoriza o Poder Executivo transferir, mediante doação,
edificações pertencentes ao Estado de Rondônia para o
município de Nova União.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Esse Projeto já tem o Parecer
pelas comissões pertinentes. Então em primeira discussão e
votação o Projeto de Lei 240/15 do Poder Executivo/Mensagem
263. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem.

Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI 257/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 275. Autoriza
o Poder Executivo a conceder isenção de 100% da taxa de
serviços do DETRAN na forma que especifica.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, é Projeto de Lei
que nº?

O SR. LEBRÃO (Presidente) – nº257.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Esse Projeto de Lei não consta na
Ordem do Dia, senhor Presidente. Pediu a inclusão? Eu queria
ouvir a Ementa do Projeto melhor.

Carro prendido.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – É a isenção das taxas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº257/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 275,

autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de 100% na
taxa de serviço.

Art. 1º - Fica concedida isenção de 100% da taxa de
permanência ou diária de veículos apreendidos nos Pátios do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN/RO, por infração à legislação de trânsito.

§ 1º - Os benefícios que tratam o caput deste artigo
atingem o veículo de pessoas física ou jurídica, desde que
comprovadamente estejam apreendidos até o final dia 31 de
dezembro de 2014.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - A informação é que é para
efeito de leilão, esses veículos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Até, não
entendi! O benefício atinge...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Os que foram presos até
2014.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Ah, até 31
de dezembro de 2014. Ah sim, entendi.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Esses vão para leilão, já.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – § 2º - O
dispositivo do caput deste Artigo não abrange os veículos que:
a) Tenham seus débitos inerentes à taxa de Permanência ou
Diárias em processo regular de parcelamento nos termos da
Lei Estadual nº 1.865 de 13 de fevereiro de 2008.
b) Os débitos inerentes à Taxa de Permanência ou Diárias
estejam inscritos em Dívida Ativa; e
c) Estejam preparados para Leilão público de acordo com o
Artigo 328 da Lei Federal nº 9.505 de 23 de setembro de
1.997.

Art. 2º - O pedido de isenção de que trata o caput do Artigo
1º deverá ser requerido ao Diretor Geral do DETRAN/RO, no
prazo de até 60 dias a contar da publicação desta Lei;

Art. 3º - Deferido o benefício da isenção da Taxa de
Permanência ou Diárias, nos termos desta Lei, o requerente
terá o prazo de até 10 dias úteis para retirar o veículo, cuja
restituição, nos termos do Artigo 262 da Lei Federal nº 9.503
de 1.997, somente poderá ocorrer mediante:
a) Prévio pagamento das eventuais multas impostas, impostos,
taxas e despesas com remoção, além de outros encargos
previstos na legislação;
b) Realização de reparo de qualquer componente ou
equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado
de funcionamento; e
c) Cumprir os procedimentos administrativos exigidos pelo
DETRAN, Rondônia.

Art. 4º - Decorrido o prazo de que trata o artigo 3º desta Lei,
não sendo efetivada a retirada do veículo, este permanecerá
sob custódia e responsabilidade do DETRAN, Rondônia,
retornando o ônus das Taxas de permanência ou diárias para
o seu proprietário, cujos benefícios de que trata esta Lei não
poderão mais ser requeridos para o mesmo veículo.
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Art. 5º - Compete à Diretoria Técnica de Operações do
DETRAN, Rondônia realizar todos os atos necessários para a
consecução dos objetivos desta Lei, incumbindo ainda:
I – Editar instrução com os requisitos mínimos bem como cópias
de documentos necessários para postular a isenção, modelo
padrão de requerimento, formas e locais de endereçamento
dos requerimentos na capital e em todas as Unidades de
representação do DETRAN, Rondônia no interior do Estado;
II – Desenvolver junto a Coordenadoria de Tecnologia da
Informação do DETRAN, Rondônia a criação e a manutenção
de sistema de informática capaz de segurar o ganho de
eficiência e controle no processo de isenção da taxa que se
trata essa Lei;
III – Realizar o controle, bem como opinar formalmente pelo
deferimento e ainda propor soluções em todos os processos
Administrativos inerentes à isenção de Taxa objeto desta Lei.

Aqui eu acho que houve um erro. De III pulou para VI,
tem que fazer uma correção, está III, então aqui deveria ser
IV. Então, tem que fazer uma correção, onde se lê VI, leia-se
IV.
IV – Elaborar relatório pormenorizado dos resultados
alcançados em decorrência da presente Lei; e
V – Articular-se com a Coordenadoria de Comunicação Social
do DETRAN, Rondônia, objetivando ampla divulgação, com
vistas a maior abrangência possível no alcance dos objetivos
desta Lei, bem como promover a publicidade do resumo do
relatório final dos resultados.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Presidente, então na leitura foi detectado aqui um erro
material.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Para ficar claro, esse Projeto é de
autoria do...

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Poder
Executivo.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Esse projeto nº257/15
encontra-se sem o Parecer. Solicito ao Deputado Saulo Moreira
que emita o Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente, senhores
Deputados, esse Projeto enviado pelo Executivo, Projeto de Lei
nº257/15 chegou a essa Casa sob a Mensagem 275, ele
autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de 100% de
taxas de serviços do DETRAN, na forma que especifica.
Conforme o nosso Secretário, Deputado Jesuíno, já fez a leitura
da Lei. A intenção do Governo do Estado é de realmente dar
condições para aquelas pessoas que tem os veículos
apreendidos já durante tantos anos no DETRAN para terem
essa isenção das taxas para baixar os custos de retirada destes
veículos. Que o veículo apreendido até 31 de dezembro de
2014 às vezes está custando mais as taxas do que o próprio
valor do veículo que está lá apreendido. Então, a intenção é
exatamente esta para que as pessoas que tem os veículos
apreendidos tenham essa isenção. E a gente quer aqui
agradecer ao Governo do Estado ter se sensibilizado a esse

pedido, também com a direção do DETRAN trouxe esse Projeto
de Lei aqui para esta Casa. O meu Parecer é favorável à
aprovação da Matéria já acompanhando a Emenda da retificação
aqui para corrigir, a fim de fazer a correção do Inciso IV que
em vez de está no IV, está Inciso VI.

Era só isso, Sr. Presidente obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, para discutir?
Eu queria saber só se neste momento ainda cabe uma

Emenda no Projeto?
A Emenda não vai modificar absolutamente nada, só

gostaria de exigir do Executivo que colocasse na sua Mídia
Institucional a publicação desse Projeto, uma vez que dura 60
dias o benefício e que seja divulgado exaustivamente pela mídia
para que as pessoas tenham acesso a esse benefício que o
Projeto está dando oportunidade.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Está embutido no Projeto.
Ainda para discutir. Não havendo quem queira discutir,

em votação o Parecer do Relator.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Consta a minha Emenda no Projeto,
então?

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Já consta no Projeto. Já tem
esse dispositivo no Projeto. Os Deputados favoráveis ao Parecer
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto nº 257/15. Os

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

Aprovado.
Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Senhor
Presidente, a pedido do Deputado Léo Moraes, para colocar
em votação:
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 048/15 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 279 - Dispõe sobre a situação
funcional e cedência à Superintendência de Polícia Técnico-
Científico – POLITEC, criada pela Lei Complementar nº 828, de
15 de julho de 2015, dos Policiais Civis lotados no Departamento
de Política Técnica – DPT, ocupantes dos cargos de Perito
Criminal, Agente de Criminalística, Agente de Polícia, Técnico
de Laboratório, Escrivão de Polícia, Datiloscopista Policial e
Técnico de Necropsia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Esse Projeto encontra-se sem
Parecer. É o Projeto de lei Complementar nº 048/15 do Poder
Executivo/Mensagem nº 279.

Solicito ao Deputado Léo Moraes que proceda o Parecer
pelas Comissões Pertinentes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, em relação às
Comissões Pertinentes nós somos favoráveis ao referido Projeto
nº 051/15 e o Projeto de Lei Complementar nº 048. Que dispõe
sobre a situação funcional e cedência à Superintendência de
Polícia Técnico-Científico, dos referidos cargos e nós
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apresentamos uma Emenda que diz o seguinte no Artigo 2º. O
texto que ora foi apresentado é este: “em razão do interesse
da administração pública os servidores públicos referidos no
artigo anterior ficam cedidos de modo permanente à
Superintendência de Polícia Técnico-Científico até a contratação
de novos servidores por meio de concurso público”.

Então, a Emenda é no sentido de suprimir o modo
permanente, isto é, em razão do interesse da Administração
Pública os servidores públicos referidos no artigo anterior ficam
cedidos à Superintendência. Tira o modo “permanente” até a
contratação de novos servidores por meio de concurso público,
mediante termo de opção.

Que seria o termo de opção dos servidores inseridos na
POLITEC. Essa é a Emenda referente a esse Projeto e nós somos
favoráveis nas Comissões Pertinentes. Já acatando a Emenda,
senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer do
Deputado Léo Moraes, com Emenda. Não havendo quem queira
discutir, Em discussão o Parecer com Emenda do Deputado Léo
Moraes. Não havendo quem queira discutir em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei

Complementar nº 048/15 do Poder Executivo/Mensagem nº 279.
Votação nominal, o painel já está aberto.

          VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 15 votos favoráveis está aprovado em 1ª
discussão e votação.

Vai a 2ª votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 025/15 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM Nº 150 - Altera e acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 329, de 20 de dezembro de 2005.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – O Projeto nº 025/15 do Poder
Executivo/Mensagem nº 150, encontra-se já com o Parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 025/15 com Emenda.

Votação é nominal, e o Painel já está aberto

 VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Solicito aos senhores
Deputados que emitam seus votos para que a gente possa dar
agilidade a nossa Sessão.

Com 14 votos favoráveis está aprovado em
primeira discussão e votação.

Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR 026/15 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 157. Dispõe sobre a Lei Complementar nº 746, de
16 de dezembro de 2013, que “dispõe sobre a reestruturação
do Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos servidores do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia – IPERON e dá outras providências”, com Substitutivo.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Projeto de Lei Complementar
026/15 do Poder Executivo, Mensagem 157, já encontra-se
com Emenda pelas Comissões pertinentes. Em primeira
discussão e votação, com Substitutivo o Projeto de Lei
Complementar 026/15. Os Deputados favoráveis votam ‘sim’,
os contrários votarão ‘não’.

A votação é nominal.
O painel já está aberto.
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VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 15 votos favoráveis está aprovado em
primeira discussão e votação.

Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI COMPELMENTAR 031/14 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 194. Acrescenta o § 6º ao Artigo 7º da Lei
Complementar nº 622, de 11 de julho de 2011. Já está com
Parecer da Comissão de Justiça.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Trata-se do Projeto de Lei
Complementar 031/15 do Poder Executivo, Mensagem 194. Falta
Parecer. Vou designar o Deputado que emita Parecer pelas
Comissões, membro da Comissão de Justiça, Deputado Saulo
Moreira.

O SR. SAULO MOREIRA - Senhor Presidente, companheiros
Deputados, o Projeto de Lei Complementar 031/15, que chegou
a esta Casa através da Mensagem 194, de autoria do Poder
Executivo, que acrescenta o § 6º ao Artigo 7º da Lei
Complementar nº 622, de 11 de julho de 2011, onde diz, no
parágrafo 6º do Artigo 7º, que a limitação de 30% prevista no
caput deste Artigo, em relação às consignações facultativas
não alcançará as consignações dispostas no inciso II do Artigo
6º desta Lei, devendo o servidor autorizado por meio de tempo
e de opção o valor que exceder esse limite respeitado em todos
os casos a limitação de 70% disposto nesse caput.

Portanto, senhor Presidente, o Projeto está dentro da
sua legalidade, dentro da sua constitucionalidade, e meu
Parecer é favorável à aprovação da Matéria.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer
favorável do Deputado Saulo Moreira. Não havendo quem queira

discutir, em votação o Parecer do Deputado Saulo Moreira. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei

Complementar 031/15.
Voto nominal.

O painel está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 14 votos favoráveis está aprovado em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar 031/15.

Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 041/15 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 227, dá nova redação, altera, acrescenta artigos e
reorganiza unidades administrativas da Lei Complementar nº
369, de 22 de fevereiro de 2007, define competências de cargos
públicos criados no âmbito do DETRAN/RO, em face da Lei
Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015, que “dispõe
sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da
administração pública estadual, extingue, incorpora órgãos do
Poder Executivo Estadual, e dá outras providências”.

O SR. LEBRÃO (Presidente) -  Trata-se do Projeto de Lei nº
041/15 que encontra-se sem Parecer. Solicito ao Deputado
Saulo Moreira, que emita o Parecer pelas Comissões
Pertinentes.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, esse Projeto de Lei Complementar 041/15 que
chegou a esta Casa através da Mensagem 277 do Poder
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Executivo. Veja bem Senhor Presidente, nós já aprovamos nesta
Casa, a Lei 827, e lá também já tem definido os cargos tanto
de gratificação, como os cargos comissionados do DETRAN que
são 191 cargos de gratificação e mais 461 cargos
comissionados, e esta Lei, vem para dar especificação às
atribuições para cada cargo exercido pelo servidor lá do
DETRAN, porque nas leis anteriores, naquela reforma
administrativa não ficou definida as atribuições para cada função.
Então, este Projeto está dentro da legalidade, dentro da sua
constitucionalidade e a gente solicita o apoio dos Deputados
para aprovação desta Matéria neste momento.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer do
Deputado Saulo Moreira, para discutir o Deputado Jesuíno
BOABAID.

O SR. JESUÍNO BOABAID – A única coisa que deve se
acrescentar nesse Projeto, novamente é uma nova reestrutura
da reforma, da reforma administrativa. Novamente tiraram
cargos, poderes do DETRAN e conforme informações da própria
Vossa Excelência, alguns procuradores lá, não tem, alguns
ficaram sem competência para julgar. Espero também que não
venha mais um Projeto, que só está vindo Projeto. Hoje foi
IPERON, hoje é o DETRAN, e a gente está passando novamente,
sendo analisado de uma forma concreta, acreditando que essa
reforma deva suprir as necessidades.

Essa era a colocação que eu queria falar só.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Ainda para discutir o Parecer.
Não havendo quem queira discutir...

Em votação o Parecer do Deputado Saulo Moreira. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 041/

15. O voto é nominal e o painel já está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 15 votos favoráveis vai à segunda discussão
e votação.

Próxima Matéria, senhor secretário.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente Lebrão, só dizer o
seguinte: que a reforma realmente, a reforma foi feita, que o
Governo fez a reforma geral, realmente veio com um monte
de falhas, já sabíamos disso. Mas não foi o Governo, quem fez
isso foi a equipe do DETRAN, não é isso? Porque eles fizeram
uma reforma sem ouvir o DETRAN, e aí quem fez foi a equipe
do DETRAN, com certeza arrumando o que eles tinham
desarrumado. Deputado Lebrão, Deputado Jesuíno, o vice-líder
da oposição orienta o voto favorável ao Projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – PROJETO DE LEI Nº 260/15 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 278, acrescenta, altera e
revoga dispositivos da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996,
que institui o Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Com
Emenda.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Projeto de Lei 260/15, do
Poder Executivo/Mensagem 278, com Emenda. Falta Parecer
das Comissões, Deputado Saulo Moreira.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente, Projeto de Lei
nº 260/15 de autoria do Poder Executivo/Mensagem 278, que
acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei nº 688, de 27
de dezembro de 1996. Este projeto também já tem uma
Emenda aditiva do Deputado Estadual Airton, portanto, senhor
Presidente, está na sua constitucionalidade, na sua legalidade
e o meu Parecer é favorável à aprovação dessa Matéria com
Emenda.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer
favorável do Deputado Saulo Moreira. Não havendo quem
queira discutir, em votação o Parecer. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

260/15 do Poder Executivo/Mensagem 278 com Emenda. A
votação é simbólica. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 229/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 252 -
Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado
de Rondônia e dá outras providências.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Projeto de Lei nº 229/15 do
Poder Executivo/Mensagem 252. Esse projeto encontra-se sem
o Parecer pelas Comissões. Solicito ao Deputado Saulo Moreira
para que emita o Parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O Deputado Lazinho explica.

O SR. SAULO MOREIRA - Senhor Presidente, Esse Projeto
de Lei 229, estava na nossa Comissão de Constituição e Justiça
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ainda ontem, senhor Presidente, e foi encaminhado para que
eu pudesse dar o Parecer por essa Lei. E de ontem para cá,
vários Deputados, inclusive o Deputado Marcelino, que não se
encontra, mas é o Presidente da nossa comissão, nos solicitou
que se fosse possível nós pudéssemos colocar esse Projeto
pra ser votado ainda hoje, que essa Lei aqui dispõe sobre o
Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e
para que esses licenciamentos sejam liberados ou então pror-
rogados ou dado um prazo maior para que as empresas se
regularizem. Então, essa Lei precisa ser aprovada. E por outro
lado também, ao analisarmos esse Projeto, ele também bene-
ficia os nossos agricultores, os nossos produtores, os
agropecuaristas que em algumas situações eles temem a isen-
ção para a liberação da licença ambiental. Portanto, o meu
Parecer é favorável à aprovação dessa Matéria e aguardamos
também que os senhores Deputados possam também aprovar,
apoiar a aprovação.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer favo-
rável do Deputado Saulo Moreira. Para discutir o Deputado
Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Presidente,
Quero agradecer ao Deputado Saulo que entendeu a

demanda colocada na Pauta. È um projeto de suma importân-
cia para o Estado em termo de desenvolvimento. Parabenizar
o Governo do Estado, que pela primeira vez constrói uma Lei
que regulamenta a questão ambiental e amplia prazos, define
metas, define valores e isenta, por exemplo, a agricultura fa-
miliar das taxas de licenciamento. Então, é um grande avanço
Deputado Ribamar. Agora, precisamos ter um parâmetro defi-
nido com relação à licença ambiental para as agroindústrias,
para as atividades pesqueiras, enfim, todas as atividades que
envolvem a necessidade da licença ambiental. Então, parabe-
nizo o nosso Governo por trazer a esta Casa este Projeto de
Lei, Deputado Hermínio, como há muito tempo a gente já ha-
via discutido e vem discutindo com a SEDAM e hoje conversan-
do com o Deputado Saulo, ele entendeu o processo, senão a
gente ficaria para o ano que vem e ia demorar muito mais.
Muito obrigado e peço o apoio dos nossos Deputados a esta
Casa.

Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em votação o Parecer do
Deputado Saulo Moreira. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

229. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem.

Está aprovado em primeira discussão.
Vai à segunda discussão.
Próxima Matéria Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI nº 191/15 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Revoga
os Artigos 2º e 3º da Lei nº 3.368, de 5 de junho de 2014, que
“autoriza o Poder Legislativo a ceder servidores efetivos do
quadro a outros Poderes ou órgãos públicos”.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Trata-se do Projeto de Lei nº
191/15 do Deputado Jesuíno Boabaid. Esse Projeto encontra-

se sem o Parecer. Solicito o Deputado Saulo Moreira, que emi-
ta o Parecer pela Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente, companheiros
Deputados, na verdade esse Projeto de Lei 191 está revogan-
do os Artigos 2º e 3º da lei nº 3.368, de 05 de junho de 2014,
é uma lei que foi aprovada aqui por esta Casa. Esses dias eu
até me assustei porque um servidor veio comigo querendo os
benefícios desta lei, e eu disse assim: não, não é possível,
esta Casa não tem esta lei aprovada aqui. Não existe possibi-
lidade desta Casa ceder um servidor para fora do Estado, e
ficar pagando o seu salário. E quando eu fui, para minha sur-
presa realmente essa Lei existia e agora o Deputado Jesuíno,
já em acordo com a Mesa Diretora e com todos os Nobres
Deputados, aprovou esta Lei. Ela revoga o Artigo 2º, 3º da Lei
3.368 de 05 de junho de 2014 que autorizava o Poder Legislativo
a ceder servidores efetivos do seu quadro a outros Poderes
com ônus para esta Casa. Portanto, senhor Presidente, está
de parabéns o Deputado Jesuíno e todos os Deputados desta
Casa por estarem neste momento revogando esta Lei. Portan-
to o meu Parecer é favorável.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão o Parecer favo-
rável do Deputado Saulo. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado o Parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei. Os

Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os con-
trários se manifestem.

Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário Ad Hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer à Mesa na
forma do Parágrafo Único, Artigo 199, do Regimento Interno,
que seja dispensado o interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação dos Projetos; PLC 025, 026,
031, 041, 048/15 – Projeto de Lei 182/15; 188/15, 191/15;
209/15; 219/15; 229; 240/15; 257/15 e 260/15.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em discussão e votação o
Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Os Deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado.
Próxima Matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário Ad Hoc) – Não há
mais Matérias a serem apreciadas, senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Encerradas as Matérias, pas-
semos às Comunicações Parlamentares. Não há oradores ins-
critos.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e
antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Extra-
ordinária para em seguida, a fim de apreciarmos as Matérias
aprovadas nesta Sessão.
Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 32 minutos).
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ADVOCACIA GERALADVOCACIA GERALADVOCACIA GERALADVOCACIA GERALADVOCACIA GERAL

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°. 007/2011

Processo administrativo n°.  350/2011
SPDO 151/2012 -92 VOL. V

Locatária: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Locadora: MICHELI CARLA BOARBOSA PIMENTA

OBJETO: De Locação de imóvel situado na Rua João Pedro da
Rocha, 1797, bairro Embratel, Porto Velho/RO

PRAZO: É de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de
2016 e com término em 31 de dezembro de 2016.

VALOR: Foi autorizada despesa no valor mensal
correspondente à R$ 6.663,61 (seis mil, seiscentos e sessenta
e três reais e sessenta e um centavos), totalizando o contrato
o valor global de R$ 79.963,32 (setenta e nove mil, novecentos
e sessenta e três reais e trinta e dois centavos.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do
presente Termo Aditivo, correrão à conta da seguinte
programação: Fonte – 0100000000 - Evento – 400091 / UO –
1001 - Programa de Trabalho – 01122102020620000 -
Elemento de Despesas – 339036 - Nota de Empenho –
2015NE00033 de 05/01/2015.

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
SEXTO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes aditantes, e
registrado às fls. 41 (quarenta e um) do Livro de Registro de
Termos Aditivos do ano de 2015 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 14 de dezembro de 2015.

Locatária:  Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Deputado Mauro de Carvalho - Presidente
Arildo Lopes da Silva – Secretário-Geral

Locadora: Micheli Carla Barbosa Pimenta
CPF/MF nº 558.536.932-15

Visto:
Celso Ceccatto
Advogado-Geral –ALE/RO

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECUR DE RECUR DE RECUR DE RECUR DE RECUROS HUMANOSOS HUMANOSOS HUMANOSOS HUMANOSOS HUMANOS

ATO Nº0118/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-20, da Escola do Legislativo, a contar de 05 de janeiro de
2016.

Porto Velho, 13 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0020/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CAMILA CRISTINA DE SA TELES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
30, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de 05
de janeiro de 2016.

Porto Velho, 06 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0117/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

CLEONICE MATOS BITENCOURT, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-27, do
Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 26 de janeiro
de 2016.

Porto Velho, 13 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral
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ATO Nº0133/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

CLEYTON DE OLIVEIRA SALVIONE, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-18, do
Gabinete da Comissão Permanente de Finanças, Economia
Tributação e Orçamento, a contar de 31 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 15 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0130/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

EDSON DA FONSECA BRITO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-25, do
Departamento de Cerimonial, a contar de 05 de janeiro de
2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0017/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Ribamar
Araujo, a contar de 1º de 1º de janeiro de 2016.

Nome: EDSON FRANCISCO DE O SILVEIRA JUNIOR
Código: AST-07

Nome: MAGNO CALIXTO DA CRUZ
Código: AST-07

Porto Velho, 06 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0114/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

ELIEL OLIVEIRA DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-21, do
Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a contar de 1º de
janeiro de 2016.

Porto Velho, 13 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0012/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

EMERSON APARECIDO PEREIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, do
Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 1º de janeiro
de 2016.

Porto Velho, 06 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0014/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ERASMO CARLOS SILVA DE MOURA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
30, no Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e
Assuntos Municipais, a contar de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 06 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0008/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
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E X O N E R A R

ERICK WILLYAN DE PAULA VIEIRA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
do Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e Assuntos
Municipais, a partir de 31 de dezembro de 2015.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0131/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FELIPE RODRIGUIES DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-29,
no Departamento de Engenharia, a contar de 05 de janeiro de
2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0132/2016-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora HELMA SANTANA AMORIM, que exerce
o Cargo em Comissão de Assistente Técnico, para o Gabinete
da Presidência, a contar de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0128/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

JOHNNY FERNANDES DE AVILA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, do Gabinete da
Presidência, a contar de 31 de dezembro de 2015.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0019/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Adelino
Follador, a contar de 1º de 1º de janeiro de 2016.

Nome: JOSE ANTONIO DE SA TELES FILHO
Código: AP-30

Nome: RICKI NASCIMENTO GRAEFF
Código: ASP-07

Porto Velho, 06 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0124/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

LEONARDO FELIPE MAIA VIANA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-25, do Gabinete
da Comissão Permanente de Finanças, Economia, Tributação
e Orçamento, a contar de 27 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0070/2016-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R:

A Referência da Função em Comissão de Assistente Técnico,
para código AST – 20, do servidor MANOEL DA CONCEIÇÃO
FILHO, cadastro nº 100009565 Cargo de Motorista, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, a partir
de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral
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ATO Nº0104/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MARCOS ALBERTO BERTANI STOCO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
21, no Gabinete da Secretaria de Segurança Institucional, a
contar de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 12 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0052/2016-SRH/P/ALE

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

ALTERAR:

A Função em Comissão para Assessor Técnico, código AT-27
da servidora MARIA OTELINA NOGUEIRA BRAGA FAVACHO,
cadastro nº. 100003351, Cargo de Assistente Técnico Legislativo
e relotar no Gabinete da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson
Martins a partir de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0067/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MAURO ROBERTO DA SILVA JUNIOR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a contar
de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0115/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MEIRE REIS ALVES DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a contar de
05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 13 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0122/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

NILVACI RIBEIRO DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, do
Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º de janeiro
de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0123/2016-SRH/P/ALE

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

L O T A R

NILVACI RIBEIRO DE OLIVEIRA, Matricula nº 1931, Auxiliar
de Portaria, Pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores
Públicos do Município de Alta Floresta do Oeste/RO, no Gabinete
do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º de janeiro de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0018/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

RAQUEL PEREIRA SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar
de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 06 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral
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ATO Nº0036/2016-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora REJIANE
CEBALHO BELEM, Assistente Parlamentar, para código ASP-
21, do Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 05
de janeiro de 2016.

Porto Velho, 07 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0110/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

ROBERTA SIGOLI, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assistente Técnico, código AST-25, do Gabinete da Comissão
Permanente de Fiscalização e Controle, a contar de 27 de janeiro
de 2016.

Porto Velho, 12 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0129/2016-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ROSALINA DA LUZ DE AVILA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete da Presidência, a contar de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0116/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

SILVANA PEDRALLI DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27, do Gabinete
do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 25 de janeiro de
2016.

Porto Velho, 13 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0066/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

TIAGO UZEDA RODRIGUES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-29, do Gabinete
do Deputado Maurão de Carvalho, a contar de 05 de janeiro
de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0126/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

WAGNER DE JESUS SANTOS ARRUDA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, do Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a contar de
1º de janeiro de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº0125/2016-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

WALELASOETXEIGE PAITER BANDEIRA SURUI, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, do Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a contar de
1º de janeiro de 2016.

Porto Velho, 14 de janeiro de 2016.

     Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                    Secretário Geral
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