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TAQUIGRAFIA

ATA DA 63ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 29 de novembro de 2016

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

CLEITON ROQUE - Deputado

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 18 horas e 18 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(PRB), Cleiton Ro-
que (PSB), Dr. Neidson (PMN), Edson Martins (PMDB), Ezequiel
Júnior (PSDC), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB),
Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da
Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Lúcia Tereza (PP), Maurão de
Carvalho (PMDB), Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon
(PMDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Glaucione (PMDB), Leo Moraes (PTB),
Luizinho Goebel (PV) e Marcelino Tenório (PRP).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Sob a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta
a 63ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da Ata da
Sessão Extraordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitura
da Ata, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está dis-
pensada a leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua
publicação no Diário da Assembleia Legislativa.

Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretá-
rio que proceda a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL 024/16 DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Acres-
centa dispositivo ao Art. 136-A da Constituição Estadual tor-
nando obrigatória a execução orçamentária das emendas in-
dividuais.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente tem uma questão de
ordem aí. No painel tem doze Deputados e a PEC precisa de
dezesseis, como que vai colocar a PEC para discutir se não
tem dezesseis no painel? Tem que ter dezesseis.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito aos
senhores Deputados que registrem as suas presenças para
que nós possamos votar a PEC.

Em segunda discussão e votação a Proposta de Emen-
da Constitucional 024/16. Votação nominal, painel já está aber-
to.

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

Com 18 votos. Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. HERMÍNIO COELHO – A minha preocupação Deputado
Jesuíno, sabe o que é? É só a Casa, o nego encher mais a
Casa, de justificativa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não tem justificativa Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Como é que não tem?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não o Projeto não tem justificati-
va não, sem justificativa. Por isso que a gente colocou.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Então é inconstitucional, o cara
não tem direito de defesa?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Vai ter que entrar com ADIN en-
tão, registrou presença.

O SR. HERMÍNIO COELHO – A minha preocupação é exata-
mente isso, porque se o cara não votar, o Deputado pode muito
bem, de repente tem um problema tem que sair, aí não tem
justificativa. Eu só acho o seguinte: não sei, não sei isso pode
dar problema depois.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 125/16 PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 217. Revoga
os incisos IV, VIII e X, do artigo 3º, da Lei Complementar nº
685, de 14 de novembro de 2012, que “cria o Sistema Estadual
de Defesa do Consumidor – SISDEC, o Conselho Estadual de
Defesa do Consumidor – CONDECON, a Coordenadoria do Pro-
grama Estadual de proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/
RO e a Comissão Estadual Permanente de Normatização –
CEPN”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão o Projeto de Lei Complementar 125/16. 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 - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputada Glaucione - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente

- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Leo Moraes - ausente
- Deputada Lúcia Tereza - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosangela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

Com 17 votos favoráveis, está aprovado. Vai ao Expe-
diente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 126/16 PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 219. Dispõe
sobre a política de Educação profissional do Subsistema Públi-
co de Educação Profissional do Estado de Rondônia, cria o
Instituto Estadual de Desenvolvimento da educação Profissio-
nal – IDEP, e dá outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão e votação o Projeto de Lei Complementar
126/16, votação nominal, o painel já está aberto.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – Deputado Laerte, esse não é o
Projeto do Deputado Lazinho que ia colocar para a discussão
depois?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado Laerte, Vossa Ex-
celência falou que ia retirar hoje.
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O SR. JESUÍNO BOABAID - Mas eu pedi vista porque a gente
ia discutir lá atrás.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Vossa Excelência falou que
iria retirar da segunda votação deputado Laerte. Vai apoiar
não, Vossa Excelência falou que iria retirar da segunda vota-
ção.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência falou que se fosse
para votar da mesma forma podia ter votado hoje...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não...

O SR. LAERTE GOMES – Puxa a gravação aí para mim...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deixa eu só te falar deputa-
do, Vossa Excelência não está mexendo com moleque...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Já tem 14
votos, falta dois para votar, agora não tem mais jeito...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Vossa Excelência falou que
iria retirar da segunda votação em respeito...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Já está apro-
vado...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Não está aprovado, precisa
de 16 votos...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Precisa de
13. Então já foi Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Tá legal. Fique tranquilo fi-
lho, tudo tem volta. Fique tranquilo, fique tranquilo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Deputado
Lazinho eu não tenho culpa, por que quando eu vi, eu não
sabia do acordo, não sabia de nada, está na pauta. Está bom
meu irmão?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu só acho o seguinte, está
tratando as coisas aqui... Eu sempre fui, o senhor me escuta
agora deputado...

O SR. LAERTE GOMES – Eu não estou falando nada...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O senhor me escuta. Eu sem-
pre e sempre respeitei a base e o Governo e as coisas tratadas
pelo Estado. Nessa Casa aqui todo mundo é adulto, os acordos
que a gente faz sempre foram cumpridos, essa pauta se tives-
se feito senhor Presidente, se o senhor tivesse feito igual das
outras vezes em nos convidar para discutir a pauta antes de
trazer para cá, que é o que parou de acontecer depois que o
deputado Laerte assumiu a coordenação do Governo, isso aca-
bou, não teria acontecido nada disso.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Deputado
na próxima semana a gente discute...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu gostaria de sugerir que
Vossa Excelência assumisse realmente e colocasse em discus-
são os projetos, por que? Se a gente acorda primeiro não
acontece nada disso aqui, não precisa acontecer isso.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Verdade.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Agora o deputado Laerte está
usando da prerrogativa da liderança do Governo e patrolando,
agora até quando se patrola aí a gente vai ver depois. Por que
aqui todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres e a s
mesmas responsabilidades. Obrigado senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente Questão de ordem?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Com 15 vo-
tos favoráveis e dois contrários, aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. LAERTE GOMES – O nobre deputado Lazinho que na
hora que foi ler o processo foi na vista, dormiu e não viu dá o
parecer, e o deputado Lazinho está equivocado. Primeiro foi
feita a pauta; segundo que vários deputados olharam a pauta;
terceiro porque ele mesmo falou que não queria, senhor Pre-
sidente que ficasse para a semana que vem...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – A Ordem do Dia...

O SR. LAERTE GOMES – Quando Vossa Excelência falou eu ...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – A Ordem do Dia, então só
vamos votar a partir de hoje o que está na Ordem do Dia, se
não tiver na Ordem do Dia não conte mais com esse deputado
para votação...

O SR. LAERTE GOMES – Excelência quando o senhor falou eu
respeitei Vossa Excelência, respeitei e ouvir. Eu não patrolei,
coloquei a matéria foi votada, está em segundo turno, foi vota-
da em segundo turno. Agora Vossa Excelência queria fazer
uma Audiência Pública é um direito seu, trabalho, como foi
feito da outra vez que eu estava aqui, que essa Casa encheu
de gente deu um barulhão, Vossa Excelência fez a sua política,
não sou contra isso. Agora ficou discutindo aqui não sei se
Vossa Excelência percebeu que vai ser feita uma reunião da
comissão de educação, deputada Lúcia e vai ser chamada a
Secretária de Educação na comissão. E sempre que eu tenho
feito as pautas aqui, Deputado Lazinho, sempre, sem exceção,
sem exceção, vários colegas aqui sabem, eu tenho conversa-
do com todos, ‘a pauta é essa’, eu coloco os projetos, o presi-
dente autoriza, eu nunca fiz pauta sem falar com o presidente,
sem falar com os deputados aqui, nunca fiz, nunca patrolei,
sempre fiz, nunca botei projeto encoberto por baixo de outro,
nunca fiz isso na Casa. Se V. Exª falou isso, me desculpa, mas
esse papel eu não fiz, eu estou aqui para somar, para ajudar,
como V. Exª é da base do Governo eu também sou da base do
Governo, não tem interesse nenhum empurrar qualquer pro-
jeto aqui para ser votado contra a vontade de ninguém, agora
o projeto estava aqui foi votado e V. Exª estava no plenário, aí
eu não posso fazer nada.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado Presidente, é ruim
ficar fazendo esse bate boca aqui porque aqui não tem crian-
ça. Quero perguntar quantos deputados receberam na Ordem
do Dia os projetos que estão sendo votados? Levante a mão os
deputados que receberam a Ordem do Dia e que esses proje-
tos estavam constando na pauta? Quantos conseguiram sen-
tar igual nós fazíamos e separar ‘esse tem problema’, quantos
conseguiram fazer isso aqui? Nenhum, deputado. Ali naquele
canto onde chegam os projetos não tem condições de chegar
ali para discutir, ali não tem. Levar para a comissão depois que
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o projeto está aprovado, o senhor está achando que está me-
xendo com quem?

O SR. LAERTE GOMES – Foi V. Exª que falou que estava no
primeiro turno aprovado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Levar para a comissão depois
que está sendo votado, também não compensa mais ficar ba-
tendo boca, já está aprovado o projeto, era isso que V. Exª
queria, não é? Está aprovado o projeto, mas tem muitas vota-
ções para vir ainda, não é?

O SR. LAERTE GOMES – Com certeza. E o Governo do qual
V.Exª faz parte vai estar aqui encaminhando os projetos e nós
discutindo.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu faço parte, mas não sou
omisso, não.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, questão de ordem. É
o seguinte, eu votei contra o projeto, votei porque eu não sei
nem o que é, eu não vou votar a favor de um negócio que eu
não sei o que é, de repente pode ser até bom esse projeto,
para depois as pessoas não estarem explorando. Mas eu acho
estranho como é que o Estado, como é que estamos aprovan-
do um projeto aqui para beneficiar duas escolas, três, e deixar
centenas de escolas sem nada, como o Deputado Marcelino
Tenório citou escolas aqui, principalmente escolas agrícolas,
que não tem um centavo para nada, está pedindo esmola para
poder funcionar. E quando V. Exª fala, líder, que foi patrolado é
lógico que de uma forma ou de outra é, além de não estar na
Ordem do Dia, era importante, não tinha problema nenhum
nós votarmos hoje, mas vamos discutir, vamos olhar primeiro
o que é, de qualquer forma realmente é estranho. O Deputado
Lazinho não sei o que foi que houve com ele porque ele sem-
pre vota, defende esse Governo demais, dá nisso, Lazinho. E
sabe que dia que vai mudar isso daqui esse patrolamento aqui?
No dia que ele deixar de ser Governador, enquanto o Confúcio
for Governador ele tem 20 e poucos deputados aqui, patrola o
que ele quiser. Eu já acostumei, fico só com o direito de
espernear mesmo, são 06 anos já de patrolamento que vivo
aqui, ele tem maioria a gente tem que fazer o que? Mas pelo
menos o direito de espernear, líder, a gente tem que ter, esse é
o direito básico, pelo menos isso a gente tem que ter, mas é
isso, votei contra, não sei nem o que é o projeto, de repente é
até um projeto bom, mas como não foi discutido e também
não precisava do meu voto e acompanho o meu líder Jesuíno,
que quando o Jesuíno vota contra um projeto a certeza, por-
que quem mais gosta de discutir projeto aqui é o Jesuíno e
como nem ele conhece o projeto como é que eu poderia votar?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu me sinto responsa-
bilizado por essa discussão, mas é o seguinte, Deputado Laerte,
eu quero dizer que o V. Exª, parabenizar desde a liderança, V.
Exª está exercendo o papel de líder aqui, o que o Deputado
Lazinho e Deputado Jesuíno contestou é porque na fala que o
Presidente Edson estava aqui eu falei ‘vamos discutir o pare-
cer’, e aí o senhor falou ‘não, projeto’, aí o Deputado Edson
entendeu que foi o projeto. Mas assim, para a gente acabar
com essa discussão, o Presidente Maurão, e a gente discute lá
a pauta toda vez, como diz aqui é uma discussão que a gente
discute lá atrás como era antes, Presidente, e discute e coloca,
a próxima vez coloca assim, pronto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrado,
não é, o bate papo? Vamos lá. Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 128/16 DE AUTORIA COLETIVA. Acrescenta e altera
dispositivos da Lei Complementar 622, de 11 de julho de 2011.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão e votação, Projeto de Lei Complementar 128/16.
Votação nominal, o painel está aberto.

Enquanto vota este projeto, eu queria pedir aos depu-
tados, eu não sei se a grande maioria foi convidada para inau-
guração do anexo da Assembleia, os Anais e o Almoxarifado
da Assembleia que foi inaugurado hoje, estavam presentes o
Deputado Dr. Neidson, o Deputado Jesuíno e o Deputado Lebrão
e eu que estive na abertura, depois os deputados ficaram para
as falas e eu não pude ficar até ao final que tinha uma audiên-
cia com o Governador, com os Poderes, eu fiquei a manhã
praticamente lá. Mas estive na inauguração, eu queria pedir
aos Deputados que assistissem no telão, foi filmada a inaugu-
ração para que os senhores pudessem conhecer a nova es-
trutura do almoxarifado dos nossos servidores, que ficavam
em outros departamentos fora da estrutura da Casa. Mesmo
nós mudando para o novo prédio, eles vão ficar lá um período
pelo menos mais um ano e meio, dois anos, até demolirmos
esse prédio e construa aqui a Escola do Legislativo, o Centro
Médico e o almoxarifado, que é o projeto para o próximo ano,
assim que terminar a Assembleia, construir uma estrutura
como está sendo construída a Assembleia nova para nós. E os
nossos servidores trabalhavam num ambiente que não era
um ambiente normal para um servidor trabalhar.  Então eu
conheci alguns departamentos desses, os Anais, o Almoxarifado
e quando eu vi, eu vi que precisava fazer, arrumar uma nova
estrutura e dar condições dignas para aqueles servidores.
Então, foi feito e foi inaugurado hoje pela manhã, e é bom que
os Deputados conheçam, fica na Pinheiro Machado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - É alugado?

O SR. ALÉCIO DA TV - Eu quero só justificar, Presidente, e
fazer uma reclamação. Não dava para ter marcado no horário
da Comissão. Eu era Presidente da Comissão das 9:00 horas
e a gente estava com Comissão na Casa. Então, em minha
opinião, teria que ser inaugurado na segunda-feira ou na quinta-
feira após o nosso trabalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – É verdade.

O SR. AÉLCIO DA TV – E me foi cobrado, eu falei: “não, tem
Comissão agora às 9:00 horas, eu sou o Presidente da Comis-
são de Indústria e Comércio”. Então, só para justificar e fazer
uma reclamação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só uma Questão de Ordem. A
gente está discutindo coisas e as matérias estão ficando.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu só estou
avisando, porque senão acaba a votação e os Deputados le-
vantam, porque nisso não está previsto descontar, não é? Daí
levantam e vão embora. Então eu estou pedindo para que os
Deputados possam acompanhar. Como o Deputado Aélcio jus-
tificou que tinha Comissão, alguns Deputados tinham audiên-
cia, era para ser feito semana passada, tivemos audiência
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nossa lá em Brasília que acabou mudando e atrapalhou tudo
isso, portanto, a grande maioria não pôde estar.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Proclama-
mos o resultado. Com 15 votos favoráveis está aprovado vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) - PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR DA MESA DIRETORA 129/16. Altera a Tabela 10 do
Anexo I que estabelece a “Estrutura Organizacional Adminis-
trativa e Quadro Gerencial da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia” e o Anexo VI da Lei Complementar n° 730, de
30 de setembro de 2013.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão o Projeto de Lei Complementar 129/16.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, o senhor poderia repetir
a leitura da ementa, por favor, desse projeto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão já o Projeto de Lei Complementar 129/16. Altera
Tabela 10 do Anexo I que estabelece a ‘Estrutura Organizacional
Administrativa e Quadro Gerencial da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia’ e o Anexo VI da Lei Complementar
n° 730, de 30 de setembro de 2013".

Mais alguma coisa Deputado Jean? O senhor queria que
lesse o Projeto do Desconto, o Deputado Jean queria que re-
visse também o projeto que desconta aí do servidor. Ele disse
que não estava no plenário na hora.

O SR. ADELINO FOLLADOR – R$ 400,00 em cada votação,
que faltou aí, são R$ 400,00 de desconto.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu acho interessante esse projeto.
Inclusive, o Presidente da Assembleia fica presidindo a
Assembleia enquanto está no gabinete. Eu acho que é impor-

tante ser R$ 800,00 para o Presidente. Nesse caso deveria ser
dobrado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O pessoal comentou aqui que o
senhor vai ficar sem salário.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Jean, isso é bom porque aí...

O JEAN OLIVEIRA – Gostaria que a gente estivesse comen-
tando, se preocupasse com a política do Governo do Estado e
não com meu subsídio, com a minha remuneração. Eu acho
que cada qual sabe das suas responsabilidades e, enfim, eu
acho que é isso. E o projeto aprovado aqui é importante. Se foi
aprovado pela maioria...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Tem seu
apoio, Deputado Jean. Em votação. O painel está aberto.

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

Com 15 votos favoráveis está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 381/16
DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Altera e acrescenta dis-
positivos à Lei nº 3.314/2014 que assegura a jovem de família
de baixa renda de até 29 anos e aos estudantes, o desconto de
50% do valor do ingresso cobrado em espetáculos esportivos,
culturais, de lazer e outros afins e dá outras providências.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Maurão, esse Projeto
que foi aprovado Deputado Jesuíno, eu vou ser o fiscal dele,
porque eu quero ver um Deputado ter um problema grave aqui
como é que ele vai fazer?  Não tem justificativa. Agora eu vou
fiscalizar, eu vou saber, porque esse Projeto não foi mente só
do Deputado Jesuíno não, teve outros Deputados aqui que es-
tava com essa ideia. Tem meios a gente garantir que o Depu-
tado permaneça no Plenário, mas não pode ser um trem des-
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se tamanho não, porque todos nós podemos ter problemas, de
atender pessoas no gabinete urgente, que às vezes tem que
atender, um problema às vezes até de saúde. E aí como é que
vai ficar?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas melhorou Presidente, o que o
Deputado Lebrão propõe, vai propor amanhã, vai ficar da se-
guinte forma: “vão ser votados os Projetos em 1ª e 2ª discus-
são e aí haverá abertura de uma Sessão Extraordinária para
discutir a Ordem do Dia”.

Então, eu não acredito que ainda vai ter Deputado que
não vai discutir, só vai ser discutido só os Projetos. Eu acho que
no máximo 40 minutos aqui no Plenário, aí a pessoa sai!  Aí fica
difícil. Então pede mesmo, aí meu amigo, pelo amor de Deus.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não. Mas isso nas Sessões Ordi-
nárias não é isso?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não.  Vai ficar o seguinte.  Vai
tirar as Ordens do Dia: Grande Expediente, Comunicação de
Liderança, vai afastar isso aí vai jogar tudo para uma Sessão
Extraordinária que é a proposta do Deputado Lebrão.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Que não pode mais ter discursos?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Aí não vai ter mais nem discussão
mais, só vai ter só Pequeno Expediente, o início nosso, o
Pequeno Expediente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – E Vossa Excelência é favorável a
isso?

O SR. JESUÍNO BOABAID – A gente tem que, para mim eu
não me importo, está sendo tudo hoje gravado, diga-se de
passagem, só o seguinte que eu quero dizer a todos os Depu-
tados que se encontram no Plenário: hoje está sendo filmado
nas redes sociais, nós estamos ao vivo no facebook, foi um
pedido do Deputado Lebrão, do Deputado Jesuíno, Deputado
Laerte, que hoje implantássemos essa questão dessa nova for-
ma de conduzir a transmissão da Assembleia Legislativa, das
Sessões. Então para mim não importa se eu vou ficar hoje,
mudar o Regimento no que tange essa questão para mim não
importa, o que nós estamos preocupados é que nós estamos
sendo fiscalizados a todo o momento a sociedade clama por
uma mudança no aspecto geral no que tange a política e aí
você fica ainda brigando para ter Deputado aqui registrando,
tem 20 registrados e aí na votação tem 10, 12, é complicado.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Jesuíno eu queria dizer
o seguinte. Essa ideia do Deputado Lebrão que parece que
Vossa Excelência falou que vai ser proposta amanhã, o que é
que vai acontecer aqui? Aqui esta Casa lota só lota quando tem
algum interesse de alguma categoria de algum segmento, você
votou o Projeto dele eles somem todinhos, vão todo mundo
embora, aí meu amigo, nós estamos aprovando coisas aqui
que tira do Deputado a possibilidade de estar aqui numa tribu-
na discutindo e a população aqui assistindo. Entendeu Deputa-
do Lazinho? Nós temos que pensar melhor e nós estamos pre-
ocupados com coisas muito pequenas que não atrapalham, aqui
nunca vi um Projeto aqui deixar de ser votado porque faltou
quorum, nunca foi. Quando foi que um Projeto aqui foi prejudi-
cado porque faltou quorum Deputado Maurão?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Verdade.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Nunca teve.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Teve não.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Nunca teve.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª dis-
cussão Projeto de Lei 381/16. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 520/16
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 223. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação, até
o montante de R$ 1.193.850,45 em favor da Unidade Orça-
mentária: Tribunal de Contas do Estado – TCE.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Quero aqui
registrar a presença da Prefeita de Vilhena do nosso partido
PMDB Rosani Donadon, sinta-se à vontade nesta Casa, o Melki
está ali cuidando, não é Melki?  Registrar sua presença, pra-
zer tê-lo aqui no nosso auditório, fique à vontade Melki que foi
Prefeito por vários mandatos, fomos Prefeitos juntos, esposo
da Rosani Donadon a Prefeita do município de Vilhena.

Em 2ª discussão e votação Projeto de Lei 520/16, vota-
ção Única. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram os contrários se manifestam. Aprovado.  Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 518/16
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 218. Altera o artigo 1º, do
caput e o inciso IV, do artigo 2º; o caput do artigo 4º; e o
caput e o § 4º, do artigo 5º, da Lei 2.721, de 20 de abril de
2012, que “Cria o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor –
FUNDEC”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei 518/16. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 394/16
DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Dispõe sobre a proibição,
na definição do prazo de marcação de consultas, exames e
outros procedimentos, de discriminação ou diferenciação en-
tre o paciente coberto por plano ou seguro privado de assis-
tência à saúde e o paciente custeado por recursos próprios e
dá outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão e votação o Projeto de Lei 394/16. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 516/16
DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Declara de utilidade pública a
Associação dos Taxistas de Costa Marques, localizada no mu-
nicípio e Costa Marques.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Projeto de
Lei 516/16. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
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encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 495/16
DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Dispõe sobre a proibição e
comercialização de produtos que contenham o amianto no Es-
tado de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão o Projeto de Lei 495/16. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifes-
tem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria, se-
nhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu vou en-
cerrar, não há mais matéria. Mas, vou por o vídeo para que os
Deputados possam conhecer...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pode ser
antes?

O SR. JESUÍNO BOABAID – O senhor vai abrir uma Extraordi-
nária? Porque ficou acordado que o senhor ia abrir uma Extra-
ordinária para discutir a Ordem do Dia. Não foi isso que foi
acordado?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Então, va-
mos para o vídeo, depois Vossas Excelências ficam...

O SR. JESUÍNO BOABAID – A vontade, não é?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – A vontade
para discursar em plenário.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Então, vamos ver o vídeo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Beleza. Cadê
a assessoria para colocar.

(Apresentação de vídeo)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
viu gente. Era só para todos conhecerem este departamento
da Casa, e hoje foi inaugurado pela manhã. Eu sei que cada
um tinha compromisso, já justificaram. Mas foi inaugurado aí
pela manhã esse anexo, pelo menos dois anos, dois anos, dois
anos e meio, dois anos, eu penso, a gente vai está nesse local
depois mudando para cá, num lugar mais digno para os nos-
sos servidores. E vamos fazer padrão da Assembleia nova,
fazer um negócio chique mesmo, como a nossa Assembleia
dando condições para os nossos servidores, Vossas Excelênci-
as viram a felicidade dos servidores, já há muitos anos que
vem nesse departamento que era alugado e as pessoas viam,
até tinha pedido, eu mesmo ainda na condição de vice-Presi-
dente, na Mesa Diretora, eu visitei uma vez, pedi para que o
dono do prédio reformasse, arrumassem e dessem condições,
mas não o fizera. Agora, foi transferido para essa nova estru-
tura, esse novo prédio e aí a gente pode ver aí a alegria do

servidor de poder está num ambiente como esse. Agora, va-
mos passar ao Grande Expediente.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Conceder a
palavra...

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, eu quero só
cumprimentar, quero aqui parabenizar a nossa Prefeita eleita
de Vilhena Rosane Donadon, pela sua iniciativa, esteve aqui e
participou do encontro com os novos gestores e aproveitou a
oportunidade e marcou uma audiência como nosso secretário
de saúde, para tratar sobre a saúde pública de Vilhena. Para-
béns Rosane, você não tomou posse ainda e já está buscando
parceria, saímos entusiasmada Presidente da reunião que o
Pimentel demonstrou também uma grande preocupação e vai
ajudar o município de Vilhena, porque é um município polo e
atende os sete municípios da região, é um hospital regional
que na verdade ajudando o Governo do Estado sendo parcei-
ro, vai desafogar Cacoal e Porto Velho, que hoje vem muitos
pacientes para Cacoal e Porto Velho, que poderia está sendo
feitos e atendidos todos lá no município de Vilhena. Mais uma
vez quero parabenizar pela atitude da nossa Prefeita, Melki
Donadon, que está aqui também conosco, conhecido, é um
grande líder político na região, conhecido no Estado todo pela
sua determinação, coragem, acompanhando também do nos-
so engenheiro florestal Valdiney. Obrigada pela presença aqui
conosco.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Deputado
está inscrito na Ordem do Dia, Deputado Laerte. Nas Breves
Comunicações.

O SR. LAERTE GOMES – Eu vou ser bem breve Presidente, eu
vou ser bem breve, só vou citar, falar de dois fatos aqui. Pri-
meiro, hoje, uma reunião, senhor Presidente, uma reunião aqui
na sala da Presidência. Senhor Presidente, cumprimentar pri-
meiro presentes senhoras e senhores Deputados. Hoje nós
tivemos uma reunião aqui com o Presidente Maurão, na sala
da Presidência com os engenheiros do CREA, Deputado Lazinho,
onde eles vieram com uma nota de repúdio de um debate que
foi feito aqui nesta Casa, a semana passada, aonde o Deputa-
do Lazinho da Fetagro, colocou uma posição aqui sobre, nós
estávamos falando de SEDAM, mas o Deputado Lazinho, trou-
xe um tema aqui sobre a questão das taxas dos produtores
rurais, e disse de uma forma bem colocada e com muita sabe-
doria que se isso realmente fosse verídico que os produtores
teriam que dar uma coça Presidente, nos ficais que fossem lá
nas propriedades. E eu, Deputado Lebrão, por infelicidade ou
felicidade, eu cheguei na hora da reunião, e os engenheiros do
CREA, muito arrogantes, petulantes, o Deputado Alex estava
lá, eu não tinha muito conhecimento da matéria e fui pergun-
tar para eles. Ora, se um produtor rural vai lá gradear duas,
três hectares, ele é sujeito, ele fica sujeito ao CREA ir lá e
fiscalizar ele? Aí um disse que tinha convênio com a Emater o
outro não sei o que, daqui a pouco, eles falaram Deputado
Cleiton, que é sujeito o CREA ir lá porque tem que ter a corre-
ção correta, tem que ter a ART do CREA, eu falei: ora! É tanta
coisa Deputado Ribamar, desse nosso país, desse nosso Esta-
do, o produtor, nós temos um estado de assentamento Melki, o
pequeno produtor quer produzir, o pequeno produtor produ-
zindo obviamente que ele quer segurar sua família na proprie-
dade rural, fazer a sua propriedade dar lucro,
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consequentemente ele segurando a sua famíl ia,
consequentemente Deputado Ezequiel, ele está aquecendo a
economia local, comércio local, está produzindo alimento, ge-
rando emprego, gerando renda, gerando tributo. E nós temos
esse tipo de situação, uma hora é a SEDAM, outra hora é o
CREA travando o setor produtivo. Eu só queria dizer deputado
Maurão...

O Sr. Adelino Follador – Um aparte deputado?

O SR. LAERTE GOMES – Eu só queria dizer e já vou dá aparte
deputado Adelino, Vossa Excelência que presidiu a reunião;
primeiro eu queria pedir desculpa para Vossa Excelência pelo
que eu falei com eles, não que eu retire o que eu falei com
eles, mas Vossa Excelência estava presidindo a reunião e eu
fui um pouco alterado, mas com razão pela arrogância,
prepotência, a petulância daquele engenheiro, e de um órgão
chamado CREA que só serve para arrecadar, é só taxas e mais
taxas e mais taxas, vem taxas e não sabe aonde vai o dinheiro
desse povo, não é? Tem que fiscalizar eles também. O Vice-
Presidente do CREA quando eu falei que o setor produtivo tra-
vava com isso e que tinha pouco apoio deputado Lebrão, do
Poder Público, Vossa Excelência estava lá, ele falou do café
clonal, perguntando se o café clonal foi a mãe dele que tinha
feito as mudas lá, mais ou menos assim, não foi Alex? E eu
disse para ele que só se fosse a mãe dele, eu não quero nem
falar o que eu falei porque a falta de educação e de respeito é
muito grande. Então deputado Lazinho eu queria aqui antes
passar para o deputado Adelino dizer e reiterar o que Vossa
Excelência disse, eu não me lembro o que Vossa Excelência
falou que tinha que bater neles, é cipó? Eu quando era mole-
que a minha mãe me descia o pau, com umas varinhas de
marmelo deputado Adelino, que tem lá no Sul que ela enverga
e não quebra.

O Sr. Adelino Follador – Vime.

O SR. LAERTE GOMES – Então os produtores rurais quando
esse cara chegar lá tem que fazer o que o deputado Lazinho
realmente disse, é pegar a vara de marmelo, cipó e descer o
borralho neles porque o querem é atrapalhar o nosso produtor
rural de produzir, o que querem na verdade é arrecadar taxa,
porque não é só a taxa do CREA deputado Adelino, é o enge-
nheiro que tem de pagar, tem que contratar. Ah! Mas a EMATER
vai fazer convênio, mas não tem. Então hoje está sucessível ao
engenheiro ir lá e multar qualquer produtor que esteja hoje
em mexendo na sua terra, gradeando ou fazendo qualquer
represa. Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Para mim é um prazer deputado
Laerte parabenizar por trazer esse assunto. Eu estava junto
com o deputado Lazinho quando estava presidindo e eu gosta-
ria Presidente Maurão se estivesse aí, eu acho que nesse caso
eu não sabia, eu fui lá, eu vi eles, eu não sabia que era nota de
repúdio, mas o Presidente não devia ter aceitado, não devia
nem ter recebido eles, nem recebido. A falta de respeito que
ele teve com os agricultores, com essa Assembleia, o deputa-
do quando acontece isso não tem que receber em sinal de
protesto, falta de respeito. E eu cheguei lá, eu não sabia, eu
peguei, quando nós estávamos numa outra reunião que che-
guei lá e eu vi eles lá, mas eu não sabia que era para entregar
essa nota de repúdio. Mas eu queria dizer para o Presidente
deixar aí, que nesses casos nem receba, respeite os colegas.
Por que o deputado falou, é verdade, que começou a discussão

aonde tinha 100% do pessoal aqui, começou a questionar e
eu também usei a palavra pedindo para eles terem bom senso
para não atrapalhar o cidadão que já está no mato de saco
cheio, muita gente perturbando ele e eles falaram que não,
que tem que cumprir e tal, que ele..., aí ele falou até; não,
mas um amigo meu me ofereceu um porquinho lá não sei
aonde, eu vou lá aí eu posso até ajudar ele. Olha eles estão
fazendo com o agricultor uma humilhação, é uma falta de
respeito pegar o pequeno agricultor só por que não tinha o
convênio da EMATER, cheio de razão. O que o deputado Lazinho
falou eu também critiquei, fez certo e a população não aguen-
ta mais e o deputado Lazinho falou alertando eles, que eles
podem levar um cacete porque o agricultor não aguenta mais
de encheção de saco. Então eu quero deixar aqui, o Presiden-
te não está aqui, mas vou conversar pessoalmente com ele
que se tiver esse tipo de coisa não devia nem receber para
não dá asas para pessoas querem atrapalhar um trabalho
agricultor, o coitado lá no mato lascado, muita vezes o peri-
quito come todo o milho dele lá, aí vem um cara pedir alvará
do milho, de uma cerca de um galinheiro? Tem que mandar
daquele jeito mesmo que foi mandado. E eu quero deixar aqui
minha nota de repúdio se eles vierem trazer essa nota de
repúdio que eles tragam outra, mas que o Presidente não
receba mais me sinal de respeito com os colegas, que aquilo
que nós estamos falando aqui é em defesa da agricultura do
estado de Rondônia. Obrigado.

O SR LAERTE GOMES – Sr. Presidente eu só queria antes, eu
já vou encerrar, deputado Lazinho antes que o senhor falasse
eu só queria dizer duas coisas que eu acho que é importante
para acrescentar no que Vossa excelência vai falar. Primeiro
eu quero assinar embaixo do que o deputado Adelino falou, o
Presidente dessa Casa e eu até falou para o deputado Maurão
na hora, que ele falou; não eles estão certo. Eu falei; certo do
que? Do que quê eles estão certo me mostra aqui? Vem aqui
nessa Casa ofender deputado está certo? Vir aqui nessa Casa
querer trazer uma nota de repúdio a um parlamentar que su-
biu nessa tribuna e eu falei para eles deputado Lazinho, subiu
nessa tribuna e aqui você tem a liberdade de expressão de
falar o que você pensa. Subiu aqui e falou que vieram trazer
uma nota de repúdio contra um parlamentar dessa Casa de-
putado Jesuíno? E o Presidente dessa Casa recebeu, não de-
veria ter recebido, quero assinar embaixo para não receber
mais. E eu quero subscrever tudo que o deputado Lazinho da
Fetagro falou do CREA aqui tudo! Sem tirar ponto, nem virgula,
nem nada, dessa questão dos produtores da zona rural...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado, só frisar qual é o
objetivo do que está acontecendo hoje com relação ao CREA.
Quando o engenheiro agrônomo da EMATER ou de qualquer
outro órgão ou empresa presta assistência técnica para uma
atividade na propriedade rural ele ter que emitir o CREA, é
isso que eles pedem. Por exemplo, vai construir um curral, o
CREA alega que tem que ter a ART, ou seja, tem que ter um
técnico ou um engenheiro civil acompanhando, vai gradear
uma área um engenheiro agrônomo tem que tirar ART, cons-
truir uma cerca o engenheiro civil tem que ter ART, o que o
CREA está reivindicando aqui, reivindicou aqui nesta Casa que
pelo menos por propriedade tem que tirar ART, ou seja, se o
profissional responde por área específica dele e a proprieda-
de tem várias atividades de específicas áreas o que significa a
cobrança de uma ART por propriedade? Arrecadação e nada
mais, é só isso.

O Sr. Adelino Follador – Porque eles nem vão lá.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Por propriedade, existem
várias atividades numa propriedade, então estão querendo
somente arrecadar. Eu não retiro vírgula nem ponto nem nada,
eu não retiro nada do que eu falei. Obrigado deputado, para-
béns pela sua fala.

O Sr. Adelino Follador – Deputado Laerte, só para fazer uma
observação em cima do discurso, dizer o seguinte, e eles es-
tão tão por fora que falaram que ‘um agricultor está vendendo
uma galinha por 40 reais lá na área rural’, falou desse jeito,
‘porque ele não pode pagar? Primeiro que não existe galinha
de 40 reais que ele está tão por fora e segundo coitado do
agricultor vender lá 40 reais e pagar lá não sei quantos salári-
os mínimos para ele para poder, olha quantas galinhas vai ter
que, não existe. Olha é uma falta tão de respeito, Deputado
Lazinho, V.Exª viu não é, ele falando ‘o agricultor está rico,
vende uma galinha lá por 40 reais’, não foi? Chamando o agri-
cultor de rico porque está vendendo a galinha a 40 reais. É um
desrespeito.

O SR. LAERTE GOMES – Espero, Presidente, espero Deputado
Adelino, que o Presidente da Assembleia não receba mais es-
sas pessoas aqui nesta Casa quando tratar-se de uma nota de
repúdio contra um membro desta Casa, contra um parlamen-
tar desta Casa, que não receba, que não receba, porque aqui
o parlamentar tem voz. E para concluir, senhor Presidente, eu
queria só lamentar hoje, hoje o esporte no Brasil, no mundo
amanheceu de luto devido ao trágico acidente com o time da
Chapecoense com vários membros da imprensa, comissão téc-
nica, as pessoas que trabalhavam também naquela aeronave
com o comandante, enfim a equipe de tripulação uma parte
que a gente amanheceu hoje com essa notícia dolorosa para
todos, mesmo a gente não conhecendo as pessoas pessoal-
mente, Deputada Lúcia, mas nós somos pais, temos família a
gente imagina o sofrimento que todos estão passando. Eu gos-
taria de deixar aqui, já foi feita aqui uma homenagem aqui
nesta Casa, mas gostaria de deixar aqui, estender meus sin-
ceros sentimentos as todos os familiares, todos os atletas, da
mídia, da imprensa, da tripulação, a todos que perderam suas
vidas, aliás, aos familiares dos atletas, das pessoas que per-
deram suas vidas nesse acidente, pedir a Deus que conforte
os familiares, os amigos, a todos, também aqueles que estão
hospitalizados que Deus possa também estar lá operando,
dando a cura, e dizer que é um fato triste que abalou o mundo
inteiro, o mundo inteiro, são homenagens em todo o mundo. E
eu deixo aqui a minha homenagem, mesmo a gente sabendo
que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparada para
perder alguém, nunca. Então hoje olhando nos sites dos jor-
nais, na televisão, as histórias de cada um, eu vi uma história
de um atleta lá que a esposa está grávida de um mês, então
não dá nem palavras. Só quero deixar aqui em meu nome
aqui, vários colegas devem falar aqui, deixar nossos sentimentos
a todos os familiares e amigos daqueles que nos deixaram.
Obrigado, Presidente.

(Às 19 horas e 14 minutos o senhor
Maurão de Carvalho passa a Presidência

ao senhor Cleiton Roque)

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – A palavra está com a
Deputada Lúcia Tereza pelo tempo de 20 minutos, com direito
a apartes.

A SRA. LÚCIA TEREZA – Sr. Presidente, Senhores Deputa-
dos, presentes na pessoa aqui do Melki eu gostaria de agrade-
cer a presença até a esta hora das pessoas que se encontram
nesta galeria, e dizer a Deputada Rosângela que eu fico assim
não é preocupada, eu fico olhando para você tão entusiasma-
da que na sua idade isso é normal quando a prefeita de Vilhena
e eu fico pensando em tudo que ela vai passar, mas nós ainda
precisamos de mulheres guerreiras, aguerridas, ainda mais
quando tem a segurança de um amigo, de um companheiro
amigo e eu tenho certeza o que a gente já errou a gente vai
consertar  e errar menos, com certeza. Com certeza novos
tempos virão e que Deus abençoe. Senhor Presidente, o que
me traz a esta tribuna são vários assuntos, mas vou ser bem
clara e objetiva, porque, não por que falta plateia dos amigos
Deputados, mas gostaria que a imprensa pudesse observar o
meu curto, minha curta fala. Dizer que enquanto houver o indi-
vidualismo em qualquer segmento da sociedade, vai aconte-
cer isso que aconteceu com o Deputado Lazinho. Porque não é
conivência, não é grupo que se dói um pelo outro, é por que
acontece hoje com ele, amanhã acontece comigo. E isso, nin-
guém sabe o quanto custa, quantos anos de trabalho para
uma pessoa representar o povo e ser deputado, quantas noi-
tes, quantos dias de trabalho e você não tem a liberdade de
expressar aquilo que você acha e que nesse caso realmente o
Deputado Lazinho está correto. Em Espigão d’Oeste, um agri-
cultor foi multado por quê? Porque ele tirou uma caçamba,
alugou uma caçamba para tirar terra do seu terreno e colocar
em outro lugar. Essa mobilização de terra, ele foi multado, a
gente ainda não sabe quanto vai vir, porque não tinha autori-
zação e nem o engenheiro do CREA para fazer essa mobilização
de terra. Chega a ser doído, quando ele fala uma galinha R$
40,00 senhores Deputados, ele deve frequentar só restauran-
te da alta ou é galinha a cabidela ou outro tipo de galinha que
eu nunca comi que custa R$ 40,00. Porque lá, para vender em
Espigão uma galinha de 15 a 20 reais está difícil, porque real-
mente o poder aquisitivo do povo caiu e muito, até do produ-
tor, ainda mais dos que são consumidores. E eu trago aqui,
depois de tanta tristeza, eu quero aqui me solidarizar com o
Deputado Lazinho, mas o erro foi no Presidente da Casa e
gostaria que ele ouvisse o que estou falando e também o De-
putado Laerte pedindo para não receber. Tem que receber sim,
todo mundo... Esta é a Casa do Povo, eles têm que vir, por que
não chama, na hora que vem trazer a Moção de Repúdio para
um Deputado, porque não se juntou todo mundo? Porque isso
não é ser conivente, isso não é abafar erro do outro, isso é ser
solidário com o acerto do Deputado. Nós perdemos e muito.
Eu não estava aqui quando o Deputado Lazinho saiu, que fui lá
já tinha ido embora, mas tem que receber todo mundo sim.
Agora o que você quer? Uma Moção de Repúdio para um De-
putado? Um Deputado do perfil do Deputado Lazinho? Dá licen-
ça. Porque tem gente que sabe falar assim: - vou dar um pau,
vou arrebentar; a gente que é meio grosseiro, meio rústico,
como tipo Lazinho e Lúcia, a gente fala assim, porque é assim
que o povo fala, é assim que a gente fala, é assim que se fala.
Então não é assim: - vou dar um corretivo no CREA. Não é, é
pau, é pauleira, e ninguém está incentivando, é briga, pauleira,
não. Porque chega, o poder de tolerância nosso acabou! E só
acontece isso, e só vão investigar, e só vão perseguir, e só vão
cobrar, e só vão multar quem trabalha e quem é um bom ser-
vo. Então, eu gostaria também aqui nesta tarde, na entrada
desta noite, dizer que está tendo alguns remanejamentos de
escolas nos nossos municípios. E lá em Espigão, infelizmente,
a gente lutou sempre por muitas escolas, a gente sempre foi
melhorando as escolas, a gente sabe do nascimento de cada
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escola, de como foi, quem foi em cada bairro e escola, em
cada escola uma quadra coberta, e toda a estrutura a gente
procurou, no longo dos anos, fazer, logicamente com a parce-
ria de toda a classe política de Espigão e de Rondônia. Então
tem escola lá com 180 alunos, num bairro que já tem a Maria
Di Sancti, e que essa escola tem 08 salas vagas e tendo menos
de 300 alunos não vai receber nenhum centavo de verba fede-
ral. Então, veja bem, aí tem outra escola em Espigão que fica
05, 06 quarteirões de distância, em outro bairro, que o bairro é
próximo, lógico, o que diferencia um bairro do outro é a rua,
são as ruas somente, não é distância, não é na periferia, por-
que Espigão na tem periferia, é tudo centro, tudo muito centra-
lizado, muito esquartejado, que nem diz o outro; muito bem
arrumadinho, Espigão, mesmo que foi uma cidade sem plane-
jamento, mas a gente foi contornando para ficar uma cidade...
Ela é gostosa de ver, você sabe quando você entra, quando
você sai, onde ficam as coisas, não são espalhadas não, é bem
centralizada. Então, essa escola, a Jean a Piaget, está com 08
salas vazias e lá nessa escola até tem todo..., laboratório. É
uma das melhores escolas e mais bem equipadas de Espigão.
Então esses centos e poucos alunos irão, acima de doze anos
todos, irão para o Jean Piaget. E o Vinícius de Morais, Deputa-
do Lazinho, vai ser ocupado pelo supletivo que é alugado por
R$ 18 mil por mês, num prédio, há muito tempo. Então vai
deixar de se... Não é investir, vai deixar de se gastar no suple-
tivo para ocupar as salas ociosas do Vinicius de Morais. E tam-
bém lá no Vinícius de Morais, eu estou muito feliz que nós
vamos implantar, incrementar cursos técnicos. Então eu estou
muito contente com isso, mesmo que algumas pessoas não
entendam e acham que é falta de força políticas dos Deputa-
dos, mas eu não acho assim, portanto a consciência está
tranquila. Então, das 20 escolas de Rondônia de curso de perí-
odo integral do curso técnico, que eu sonho em fazer, Deputa-
do Lazinho, não só profissional, nós precisamos lutar para fa-
zer empreendedores, para formar empreendedores, não para
formar só empregados, nós temos que formar empreendedo-
res. Essa é a educação que eu sonho e é possível. Então eu
fiquei muito contente, porque fiz uma gestão junto com alguns
parceiros desta Casa, e eu quero aqui agradecer à Secretária
de Educação e toda a sua equipe, agradecer ao Governador,
que conseguimos colocar Espigão, que tinha ficado de fora, e
uma Escola 7 de Setembro, a primeira Escola de Espigão, ela
está, hoje já foi publicado, a Escola 7 de Setembro de Espigão
d’Oeste, entre as 20 do Estado para ter o período integral,
possibilitando, quero acreditar, uma educação mais ampla, não
só aquela que num período se faz as matérias, as disciplinas e
em outro período se joga uma bola e a criança vai só brincar.
Mas uma educação mais voltada para o ensino técnico, que é a
grande esperança e eu estou otimista nisso tudo. Então, eu
quero aqui enaltecer e agradecer o trabalho político que foi
atendido pela Secretária e pelo Governo. Então eu estou muito
contente, às vezes a gente fica contente com tão pouco, mas a
gente começa é com uma escola, mas com certeza nós vamos
evoluir em todos os municípios. Muito obrigada. Era o que eu
tinha a dizer.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Parabéns, Deputada
Lúcia Tereza. Vossa Excelência que é a parlamentar mais ex-
periente desta Casa, que com certeza representa seu municí-
pio, sua cidade Espigão d’Oeste, muito bem. E se Espigão d’Oeste
é uma cidade organizada da forma que é, realmente um muni-
cípio muito agradável, deve-se muito aos longos anos de dedi-
cação e trabalho de Vossa Excelência como Deputada Estadu-
al, como Prefeita. Com certeza Vossa Excelência é um exemplo

para todos nós, na nossa região e no nosso Estado também.
Tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de estar ser-
vindo o nosso Estado na companhia de Vossa Excelência, De-
putada Lúcia Tereza, querida Lúcia Tereza.

A palavra está com o Deputado Adelino Follador pelo
espaço de tempo de 20 minutos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, nosso amigo
Cleiton Roque, cumprimentar todos os Deputados aqui pre-
sentes, a imprensa, pessoal aqui presente, venho a esta Tri-
buna hoje para falar sobre dois assuntos que acho muito im-
portante. A questão graças a Deus, ontem para dar publicida-
de, inclusive, acho que é muito importante para que a popula-
ção de Rondônia, principalmente, o setor produtivo fique
tranquilo quanto às taxas da SEDAM. Ontem nós fizemos um
acordo junto com todos os técnicos da SEDAM junto com o
Secretário da SEDAM, junto com as entidades, FIERO,
FAPERON, todo o pessoal das Cooperativas de Garimpeiro,
pessoal da área de madeira, de cerâmica e nós fizemos esse
debate mais de dois meses, teve cinco reuniões, aí culminou
com o prazo até 5ª feira passada que era o prazo para essas
Entidades mandar as propostas sobre aquela nova Lei que o
próprio Governo já tinha encaminhado a esta Casa e que nós
não concordamos também porque também ainda continuava
muitas taxas, muito acima do limite e aí nós abrimos então
para todas as Entidades fazer suas propostas, analisar e fazer
as reivindicações. Graças a Deus na reunião de ontem todas
as demandas que recebemos foram acatadas pela, o Deputa-
do Cleiton, estava presente, vários Deputados, cinco, seis De-
putados estavam presentes e com exceção só das balsas que
eles queriam que mudasse o critério e os técnicos acharam
que não. Mas, mesmo assim baixou a taxa, bem, menos a
metade do que era antes. Eu, quando começamos essa dis-
cussão, nós tínhamos sim conhecimento que estava exagera-
do, mas nunca, depois fomos ver Deputado Lúcia Tereza que
a Lei era mais complexa do que a gente imaginava, que as
taxas estavam mais exageradas do que a gente pensava. Quan-
do todos os setores, os técnicos de cada setor que mexe no
dia a dia, trouxeram as demandas, trouxeram a discussão,
nós percebemos que estava... Para ter uma ideia, projeto de
oitenta e três mil reais, veio para vinte e sete e ainda está na
média dos outros Estados, até mais. Nós, tem taxas de qua-
renta e três mil reais, que ficou mil e trezentos reais. Nós
percebemos tem agricultores, tem pessoas que mexem com
mecanização que estavam, tinham que pagar novecentos mil
reais para poder enleirar a sua, a área que eles iam mecani-
zar, porque era cobrado sobre toda área e não sobre as enleiras
que iam queimar. Hoje é sobre essa proposta que vai vir para
esta Casa, as enleiras que vai medir, cubicar só aquilo que vai
queimar de fato que são as enleiras, até 04 módulos também
ficaram isento. Aí, nós questionamos a questão dos convênios
que tem com as prefeituras, que as prefeituras vão ter que
analisar porque elas estão cobrando podem cobrar e podem
isentar também. Mas, a SEDAM vai até mil hectares na meca-
nização, também ficou favorecida. Então, são muitas propos-
tas importantes que nós conseguimos, a questão do pequeno
agricultor também é irrigar, inclusive o Secretário ficou um
compromisso de mandar este ano, nesta Casa, uma outra Lei
também para adequar que como tem pouco impacto ambiental
ou praticamente nada para o pequeno agricultor seja libera-
do. Então, nessa Lei vai ser prevista, mais tem uma outra Lei
que o Secretário ficou para mandar para esta Casa também
para se adequar porque ele tem essa dificuldade. Então, eu
quero dizer que depois daquilo que aconteceu, que induziu a
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nós num erro na passada, que a própria SEDAM induziu nós
em um erro. Mas, depois disso eu quero até parabenizar o
Secretário, parabenizar a Casa Civil, o próprio Emerson que
determinou que fosse discutido todo mundo junto, não é De-
putado Cleiton que participou, o Deputado Laerte, o Deputado
Marcelino Tenório, o Deputado Lebrão participou em quase
todas as Sessões. Então, foi uma discussão muito importante,
aonde sempre teve os embates e foi chegado a denominador
comum. E hoje era para votar essa taxa, mas como hoje cedo,
ontem a noite terminamos a noite, aí os técnicos trabalharam
a noite para fechar hoje cedo com o Procurador lá da SEDAM
e ele deu conta, fechou as alterações. Mas, hoje porque o
Governador ficou reunido com o Procurador Geral, não foi pos-
sível pegar a assinatura do Procurador Geral. Então, ele justi-
ficou agora que até sexta-feira esse projeto vai está arquivado
nesta Casa, vai está protocolado nesta Casa e na terça-feira,
eu quero pedir apoio para todos os colegas para gente votar o
mais rápido possível esse projeto. Por quê? Porque agora está
todo mundo pedindo a renovação dos alvarás, as madeireiras
estão pedindo renovação e na taxa antiga não tem condições
de pagar. E o Secretário acabou de me falar agora a tarde e
autorizou que todos os projetos que o pessoal quiser já enca-
minhar, pode encaminhar na nova Lei, porque ele vai deferir, a
semana que vem quando nós aprovarmos aqui, ele já vai de-
ferir com as taxas já reduzidas, terça-feira nós vamos aprovar,
até o final da semana deve ser sancionado pelo Governador.
Então, ele pediu desculpas que não veio o projeto conforme
nós tínhamos feito o acordo lá hoje, mas ele falou que os pro-
jetos no Estado de Rondônia, qualquer pessoa que queira en-
caminhar um projeto, pode pegar já na SEDAM a tabela das
novas taxas e encaminhar, que claro, ele vai esperar sancionar
a Lei e homologar já na taxa nova, porque nas taxas atuais,
tem gente que está pagando, não consegue pagar. Eu conheço
vários madeireiros lá em Ariquemes que encaminharam com
a taxa antiga e a SEDAM está devolvendo porque a nossa Lei
não pode retroagir para anistiar esse pessoal, dentro desse
prazo eles vão ter que pagar com o preço, o valor novo. Mas,
agora dessa semana em diante, quem der entrada na SEDAM
já pode pagar a taxa nova. Então, eu quero parabenizar os
Deputados, todos da Comissão de Redação e Justiça aqui os
24 Deputados que deram o aval para nós fazer essa comissão,
estudar. Quero parabenizar o Governo do Estado, o próprio
Governador que também se conscientizou e veio que não tinha
mais condições de manter e determinou, autorizou para que o
Secretário discutisse com a gente, e agora estamos chegando
nesse denominador comum. Para mim é um prazer muito gran-
de semana que vem junto com todos os colegas votar para o
Governo consiga sancionar, para a gente não atrapalhar a vida
do cidadão, aquilo do CREA, nós falamos aquele dia não é
Deputado Lazinho? As pessoas muitas vezes só pensam naqui-
lo que vai atrapalhar, nada para ajudar. Por isso que o Deputa-
do Lazinho, perdeu a paciência, eu também falei, mas não
falei nas palavras que o Deputado Lazinho falou, mas que o
agricultor não tem mais paciência, ele está no limite, ele pode
se desesperar e fazer besteira. Então, não é que está excitan-
do para violência, mas sim, está alertando os técnicos que não
perturbem sem necessidade, fazer um curral para o pequeno
agricultor mixaria de gado, tem que ter autorização, fazer uma
cerca muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar ara-
me, ele mesmo vai cortar os palanques lá, aí vai querer que
pague um engenheiro, não tem lógica, o cara fica falando aqui
achando que o agricultor está rico porque vende uma galinha
a quarenta reais, que eu tenho certeza que ele não vende nem
por vinte, desenformado. Então, a gente fica indignado, a gen-

te que conhece a agricultura, a Deputada Lúcia, o Deputado
Cleiton, Deputado Lazinho que está aqui, nós conhecemos a
realidade do agricultor. Então, nós temos que ajudar que eu
acho isso muito importante.

O Sr. Cleiton Roque (Presidente) - Conceda-me uma parte
Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não Deputado.

O Sr. Cleiton Roque (Presidente) - Primeiro eu quero pa-
rabenizar, porque eu tenho visto o esforço de Vossa Excelência
principalmente conduzindo essa situação que envolve a as ta-
xas de licenciamento ambiental. Já tem algum tempo até ini-
ciou a discussão nesta Casa, quando Vossa Excelência
protocolou um projeto para revogar toda Lei, já que não tinha
diálogo naquele momento com a SEDAM, o Governo entendeu
que havia necessidade sim de dialogar, de encontrar uma saí-
da e Vossa Excelência liderou juntamente com o Deputado
Lebrão, juntamente com o Deputado Marcelino, essa busca
pelo diálogo com o Governo, e aí envolveu segmentos que re-
presenta setor produtivo desse Estado Deputado Lazinho, a
Faperon, a Fetagro, a Fiero, a Fecomercio, enfim, o Sindicato
dos Postos de Gasolina do Estado, também foram extrema-
mente sacrificado, o Sindicato dos Ceramista, enfim, todo se-
tor madeireiro acompanhando essa discussão, e ontem avan-
çamos muito. E aí, eu quero parabenizar Deputado Adelino,
pela iniciativa de articular os setores, provocar discussão e
parabenizar também, e aí, eu já vi vários criticando com ra-
zão, enfim, o próprio secretário Vilson da SEDAM, alguns téc-
nicos da SEDAM, mas é importante a gente reconhecer que
nessa questão, nessa matéria, eles não mediram esforços para
vir para a Assembleia, vir para o plenarinho debater e ouvir,
buscar soluções, se reunir de fato fazer todos os cálculos para
que pudesse chegar a um denominador comum que eu não
tenho dúvida, a matéria está quase pronta, era para chegar
hoje na Casa, aqui a adequação de acordo com que o setor
produtivo queria, o Governo atendeu capitaneado por Vossa
Excelência e os demais Deputados. Então, eu quero parabeni-
zar porque eu vi o esforço de Vossa Excelência, grande Depu-
tado Adelino, que representa o setor produtivo desse Estado,
que realmente faz uma grande defesa, e aqui nós temos des-
de o Deputado Lazinho, uma militância muito forte no pequeno
produtor, na defesa do produtor, Deputado Adelino também, e
também apoiando o setor produtivo, a produção em larga es-
cala, o Estado de Rondônia, hoje contempla desde o pequeno
produtor em grande quantidade também ao produtor em larga
escala. Parabéns Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero agradecer as pala-
vras. E dizer que essa alternativa de anular a Lei de você aca-
bar tirando a Lei é a última estância, aquele foi um apelo,
inclusive, eu quero agradecer todo o pessoal da Comissão de
Redação e Justiça, inclusive a Deputada Lúcia Tereza que está
aqui, Deputado Laerte, que todos votaram e aí foi quando o
secretário acabou sentando com a gente. Então, isso foi uma
última alternativa, e se nós votássemos a anulação daquela
Lei, toda a SEDAM para, porque toda Lei ambiental está dentro
dessa Lei, são noventa e quatro folhas onde todas as taxas,
não é só as taxas não. Então, é uma Lei que travaria os Esta-
do, mas nós como Deputado, eu peguei a assessoria jurídica e
procurei analisar, que é a única alternativa que me sobrou como
parlamentar, era tentar, era fazer isso para que o Estado, para
que o secretário na época aceitasse vir conversar, porque a
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Casa Civil já tinha determinado e não tinha acontecido, aí fica-
mos três meses insistindo, procuramos todos os canais. Então,
por isso nós chegamos nesse ponto, mas jamais a nossa inten-
ção é prejudicar o setor, chegar nesse ponto, mas eu tinha
certeza que eles viriam sentar para a gente rediscutir para
evitar esse problema. Então, agradecer as palavras Deputado
Cleiton, e o senhor também como vice-líder participou de vári-
as reuniões, contribuiu muito Deputado Laerte, Deputado
Lazinho, Deputado Lebrão participou de quase todas e todos os
Deputados, Deputada Lúcia, eu acho que também participou
de algumas sessões. Então, para nós, o Deputado Lazinho tam-
bém participou de algumas discussões, mas foi muito impor-
tante. E o mais importante foi à força que nós tivemos lá é pelo
respaldo que os 24 deputados estavam dando, deputado Jesuíno
também, inclusive naquela primeira lei nós pedimos vistas jun-
tos, deputado Jesuíno, e depois por um lapso quando nós fo-
mos para o Mato Grosso foi votada essa lei e depois, mas eu
também não tinha noção de quanto era maléfica essa lei. De-
putada Lúcia, por favor.

A Sra. Lúcia Tereza - É só reforçando as palavras do deputa-
do Cleiton, estender o agradecimento porque nós fomos ludi-
briados, ou aí nós resolvemos na Comissão de Justiça junto
com o deputado Marcelino, Jesuíno, Laerte e o deputado Adelino
que cheguei de viagem ficou muito enraivecido por que tinham
votado sem a presença dele e do Marcelino, eu também não
tinha e nem o Lazinho. Então tem as vezes você tem que se
não for através do amor, tem que ir através da dor, mas nós
temos que cumprir o nosso papel estava impraticável realmen-
te levando, descambando para clandestinidade todos os seto-
res. E que quero aqui agradecer e dizer que sempre estare-
mos juntos nessas causas porque se nós nos unirmos a gente
se fortalece. Então é única, e é verdadeira e é assim que tem
ser. Mas volto a dizer nós temos que nos unir também quando
um deputado sai em defesa do povo, qualquer que seja a cau-
sa e depois leva uma moção de repúdio, nós, todos os deputa-
dos temos que nos sentir atingidos por que a causa do deputa-
do é a causa do povo. Então eu ainda estou inconformada com
essa Moção de repúdio e estou achando que foi falha nossa
deixar acontecer isso e vir a esse ponto. E já enaltecer e dizer
você ver duas citações diferentes, quando uniram aconteceu
que o povo precisava que foi essa até lei impraticável dentro
da SEDAM, espero que a SEDAM coloque novos técnicos para
agilizar e resolver mesmo, não só ficar no discurso porque a
fala deles nas reuniões, que muitas vezes há duas reuniões
aqui como aconteceu ontem essa, a gente tinha que estar em
outra, a fala é uma coisa e a ação é outra. Espero que dê tudo
certo e muito obrigado a todos que se juntaram para que isso
acontecesse.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Agradeço as palavras deputa-
da, com certeza no começo, quero agradecer também a  flo-
restal tem um escritório lá de Ariquemes aonde ajudou, pri-
meiro levantamento passou para que a gente tivesse noção da
realidade porque eles são técnicos, conhecem a área e eu pedi
que eles fizessem esse levantamento, fizeram e quando a Manoa
lá em Cujubim, falou que tinha dois projetos para executar em
Rondônia, ia parar para poder executar em Santa Catarina em
função dessas taxas, em função da energia também que do-
brou nos últimos ano e meio dobrou o valor da energia, mas
dois amigos lá em Ariquemes, tinha, um desempregou 22 em-
pregados, outros desempregou 19, fechou a Serraria, ai fo-
mos ver que a realidade era muito grave. Então, mas graças a
Deus nós conquistamos e vamos esperar que a semana que

vem, terça-feira a gente vote. Eu gostaria de rapidinho fazer
mais uma vez observação Presidente, dos ciclomotores. Os
ciclomotores nós já discutimos nessa Casa, já fizemos uma
audiência pública e nós fizemos e nós fizemos um acordo como
DETRAN para baixar as taxas do ciclomotor, por que hoje a
legislação federal está obrigando ao pessoal que fala da
cinquentinha, mas na realidade é o ciclomotor, eles são obri-
gados  agora a ter a ACC, mas as auto escolas do Estado de
Rondônia não estão preparadas ainda para expedir a ACC,
que é no lugar da CNH, é a ACC. ACC tem metade das aulas
teóricas, tem metade das aulas praticas, e o custo teria que
ser metade. E hoje as autoescolas querem cobrar a mesma
coisa. Então nós estivemos no DETRAN já a segunda vez, já
tem uma lei lá na Casa Civil, lá no COTEL e hoje o Diretor
Geral do DER ficou de ir na Casa Civil para semana que vem a
gente votar a redução dessas taxas, porque essas taxas não
são possíveis, lá em Ariquemes tem oito mil motos andando,
eles compraram não era exigido nem a ACC nem CHN, agora
estão exigindo de uma hora para outra sem dá condições das
autoescolas fazerem, cobrando a taxa igual a CNH, não exis-
te. Então tem que reduzir e as autoescolas já falaram se o
DETRAN reduzir as taxas para 50%, nós também vamos redu-
zir a 50% do valor da ACC. Então automaticamente vai resol-
ver essa situação, e eu espero que a semana que vem a COTEL
mande, que o Diretor Geral já falou que já mandou lá para a
Casa Civil, mande para essa Casa para que a gente e dê uma
carência para que casa um consiga tirar a sua ACC. Ninguém
quer trabalhar na clandestinidade, mas precisa dá prazo. En-
tão são pessoas de baixa renda, são pessoas que ganham o
salário mínimo tem pessoas de idade, são pessoas simples
que usam esse tipo de ciclomotor, que não é moto não, é
ciclomotor, elas têm limitações, elas não podem andar na BR,
elas não podem deputado Lazinho, ela é diferente. Então ela é
um ciclomotor, é muito usado pelas pessoas carentes, então
nós temos que olhar nesse sentido e não é justo cobrar aquilo
que não é justo, é ser injusto com eles, e agora uma hora
para outra eu quero deixar aqui um alerta ao prefeito de
Ariquemes, mandar a guarda municipal agora começar a pren-
der quando as autoescolas ainda não estão em condições de
tirar a ACC e já estão prendendo, já estão multando os coita-
dos na rua, eles compraram esse ciclomotor sem a obrigação
de ter a ACC, agora como a legislação mudou tem que ter um
prazo para eles se adequarem, tem que ter consideração,
não pode simplesmente começar a multar. Ainda eu quero
agradecer ao DETRAN que não pode terminar porque o
DENATRAN está dizendo que o prazo terminou, mas aqui em
Rondônia as autoescolas não se adequaram, então como é
que vai exigir uma coisa que eles não podem tirar? Eles não
têm condições de tirar, se o DETRAN atrasou para reduzir as
taxas para poder as autoescolas também se adequar, então a
culpa é do Estado, não podemos prejudicar o consumidor. Então
quero deixar aqui, já estive hoje com o Diretor Geral do DETRAN
que prometeu que vai junto a Casa Civil para mandar e tam-
bém conversar com a Polícia Militar para não prender, não
multar e dar um prazo para que as pessoas depois se adéquem
a nova legislação, que antigamente as ACC era expedida pe-
las prefeituras e a única prefeitura que estava expedindo era
Porto Velho, no interior ninguém tinha, então tinha uma ação
judicial proibindo, por exemplo em Ariquemes tem oito mil e o
juiz proibiu fiscalizar, porque o consumidor não tinha condi-
ções de se legalizar, agora já que está mudando a legislação
temos que dar condições para que as pessoas se adéquem a
nova legislação e ninguém quer trabalhar errado, nós preci-
samos dar condições, não precisamos atrapalhar o cidadão. E
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nas pesquisas tanto do seguro o ciclomotor é o que menos dá
acidente porque ela é baixa velocidade e não é considerada
uma moto, é um ciclomotor até 50 cilindradas e as estatísticas
todas falam que hoje não tem, mesmo eles andando sem a
ACC não está dando quase que acidentes. Então o índice é
muito baixo, então queremos deixar aqui registrado essa ca-
minhada, esperamos então ao DETRAN que junto a COTEL,
junto ao Governo do Estado mande este projeto e a gente vote
aqui esse projeto muito importante para o Estado de Rondônia.
Dentro de Porto Velho deve ter mais de 15 mil, são 15 mil
pessoas que nós estamos perturbando a vida deles, que anti-
gamente a prefeitura fazia a ACC e hoje a prefeitura já ficou
vetada de fazer, passou para o DETRAN e o DETRAN não se
preparou para fazer esse trabalho. Então a culpa não é do
usuário, a culpa é do Estado junto com as autoescolas que tem
que se adequar para poder dar condições dessas pessoas an-
dar. Obrigado a todos.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Parabéns Deputado
Adelino. Com a palavra o Deputado Lazinho da Fetagro pelo
tempo de 20 minutos, com apartes.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, não vai ser utilizado todo esse tempo, quero agradecer
V.Exª Deputado Jesuíno, Deputado Adelino, aos nossos com-
panheiros que trabalham junto com a gente aqui nesta Casa, a
quem está nos ouvindo através da mídia dizer e agradecer a
postura dos nossos companheiros, dos meus companheiros
deputados pelo posicionamento com relação a nota de repúdio
a nós dirigida que para mim não faz muita diferença vindo de
onde vem, eu não tenho muita preocupação com isso, eu te-
nho preocupação é com os nossos agricultores deste Estado,
grandes e pequenos e principalmente neste caso agricultura
familiar que produz o alimento que vai à mesa de quem está
indo lá multar isso é pior para um parlamentar receber elogio
de pessoas que faz esse tratamento, então que seja a nota de
repúdio, o nosso posicionamento vai ser esse e não vamos
mudar. Um outro registro além da morte que teve de todo o
time de futebol da Chapecoense, uma perda para o futebol
mundial, mas registrar também aqui o passamento de Fidel
Castro que para muitos é considerado como um ditador, ou
seja, para todos os regimes tem o favor e o contra, aqueles
que gostam e aqueles que não gostam. Eu quero registrar
aqui e salientar que Cuba por ser uma ilha e considerada hoje
atrasada é referência mundial na questão da saúde. É um dos
poucos países do mundo que tem a sua taxa de analfabetismo
zerada praticamente, 99,99. Eu quero lembrar por isso, res-
peitando aquelas pessoas que são contra, que não aceitam o
modelo, o regime, assim como tem os que não aceitam o ca-
pitalismo tem os que não aceitam também o socialismo. Eu
respeito aqueles que fugiram de Cuba, aqueles que chamam
Cuba de atrasado e não entendem que o embargo colocado a
eles ao longo desses anos, o trouxe para o atraso em muitas
tecnologias, é por isso que ele está atrasado. E esse embargo
foi colocado, Deputado Adelino, justamente porque não acei-
tava as imposições de outro país. Os questionamentos do povo
cubano que é contra, a parte do povo cubano que é contra
Fidel, mas também respeitando e muito a luta de uma pessoa
que enfrentou outros países, uma ilha que conseguiu se so-
bressair em políticas públicas que muitos países desenvolvidos
não conseguiram se sobressair. Eu acho que é em cima disso
que a gente tem que olhar e espero que o mundo possa olhar
também para esse país, olhar para Cuba diferente, retirando
os embargos, respeitando a posição da sua hegemonia, res-

peitando a sua forma de ser enquanto país. E que ele volte e
possa alcançar aquilo que todo mundo lá em Cuba quer, que é
realmente uma população que possa ter tudo aquilo que a
tecnologia tem. Muitas vezes a população não sabe que os
embargos colocados a Cuba é justamente porque Cuba não
aceitou as imposições dos países, principalmente dos Estados
Unidos à época. Ele não aceitava aquilo que os Estados Unidos
queriam impor, que o Brasil aceitou, que nós viemos pagar a
dívida do FMI agora a poucos anos, e outros embargos que
tem lá. Por isso eles conseguiram sobreviver. Mas o mais im-
portante, para encerrar é que Cuba tem hoje um dos princi-
pais, senão o principal modelo de medicina deste mundo que
nós vivemos, e que muitas vezes não é nem vangloriado, nem
elogiado pelos países que fazem essa disputa. Medicamentos
que parte do mundo não conhece, desconhece, lá tem. E a
educação lá tem uma taxa de analfabetismo de menos de 0,01%
nesse país. Eu acho que isso é o mais importante e a luta do
povo cubano pela resistência, pelo que foi até hoje. Claro que
tem lá os seus problemas, tem lá suas rejeições e nós respei-
tamos, assim como respeitamos quando morre um capitalista
que governou um país e que também fez os seus erros, come-
teu os seus erros. Era isso que eu tinha, senhor Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Deputado Jesuíno, pelo seu
espaço.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Estamos juntos, De-
putado Lazinho. Moção de Repúdio feito a Vossa Excelência,
com certeza atinge todos nós. Somos solidários a Vossa Exce-
lência e nós estamos juntos. E eu estava do seu lado quando
Vossa Excelência se manifestou na Sessão passada e eu en-
tendi bem, porque sou filho de agricultor, tenho familiares agri-
cultores, sei o sofrimento que essas pessoas passam, muitas
vezes porque muitos, a grande maioria deles é agricultura de
subsistência. Então, é inadmissível que esse tipo de comporta-
mento que teve com Vossa Excelência aconteça novamente e
o que fizeram com Vossa Excelência, fizeram com todos os 24
Deputados Estaduais. É uma afronta a esta Casa, com toda
certeza.

A palavra está agora com o Deputado Jesuíno Boabaid,
pelo espaço de tempo de 20 minutos, com apartes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria, no primeiro momento,
agradecer a presença de todos os funcionários que se encon-
tram nesta Casa, ao Deputado Adelino, ao Deputado Lazinho,
ao Deputado Cleiton, aos integrantes da parte externa da
Assembleia. Eu vou apresentar o vídeo, eu queria que rodas-
se, são 4 minutos, o restante eu vou...

(Apresentação de vídeo)

O SR. JESUÍNO BOABAID - O exercício da democracia é, tem
a sua eficácia quando existe a segurança. Um trabalhador, seja
em qualquer espécie, em qualquer lugar, só vai ter condições
de laborar se tiver segurança, isso é fato. Então é por isso que
trouxe essa fala, mas aí eu começo a minha crítica. A minha
crítica ao Governo do Estado de Rondônia: - Senhor Governa-
dor, o senhor, na época de campanha, no segundo turno, o
senhor fez o compromisso com a categoria, que iria extinguir
o serviço voluntário e ia também promover os militares ao
tempo. Só que o comando da Polícia Militar, o Coronel Ênedy, o
qual eu tenho muito respeito, tenho muito apreço, ele, eu falo
eles, os coronéis, através de uma reunião do CONDEC, que é o
Conselho dos coronéis, alterou o Plano de Policiamento da ca-
pital, colocando um dispositivo. Qual era o dispositivo? A esca-



9 DE DEZEMBRO DE  2016Nº 210 4120Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

la era 12x24, 12x72. Nesse ínterim o militar poderia ter instru-
ção. Os coronéis resolveram alterar esse dispositivo e colocan-
do ‘instrução e/ou serviço’. O que é que acontece agora, o que
ocorre? A promessa que foi feita pelo senhor Governador, che-
fe da Polícia, é o chefe maior da Polícia, ele diz, ‘não era para
colocar os militares’ e se os colocassem, deveria retornar pelo
menos o valor da hora extra, um valor que nenhum trabalha-
dor, e aí eu defendo se o trabalhador exerce um horário, uma
carga semanal e ele trabalha mais ele deve receber sim a hora
extra. E aí agora os Coronéis estão empregando esses milita-
res fazendo-se as modalidades, operação visibilidade, aí vai
ser operação, todo o tipo de operação só que sacrificando os
militares sem ter nenhum valor para isso. Então eu peço ao Sr.
Comandante, eu peço ao senhor Governador, ao senhor Chefe
da Casa Civil que faça essa reflexão, eu encaminhei o vídeo o
vídeo está na internet, o senhor Governador fazendo esse com-
promisso com a Polícia Militar e com o Bombeiro Militar que
não é diferente o Bombeiro Militar, o Bombeiro Militar também
está passando pela mesma escala de escravidão, escala essa
que deve ser revista o mais rápido possível pelo Coronel, é o
Cel. Chianca e o Cel. Rodrigues, Comandante e Subcomandante
refaça, reveja essa questão dessas escalas urgentemente, o
porque que eu estou dizendo isso. Por que já está tendo reuni-
ões no Tribunal de Contas, já existe uma cogitação da mudan-
ça previdenciária que vai atingir a todos os servidores e já
estamos em discussão, acredito, essa semana ainda iremos
discutir, o Emerson, junto com a Casa Civil, junto com os
gestores ali, Procuradoria, as Associações irão se reunir para
discutir algumas mudanças que eu entendo que algumas de-
vem ter desde que não atinjam, não é para se atingir esses
que se encontram na ativa bem como que o Governo cumpra o
que foi falado na época, que as promoções, 20 anos para você
ascender a graduação de Cabo, 20 anos, 15 anos leva-se em
média, 10 é o mínimo, quem saiu com 12 pode pegar uma vela
e falar: olha, eu fui muito agraciado. Teve esse curso que saiu
um que foi excepcionalmente, que foi Deus mesmo que deu,
teve um com 09 anos. Nós, a nossa Legislação a nossa Lei de
Promoção já diz que nós já temos expectativa desde o 5º ano,
o 5º ano de ter a graduação de Cabo só que tem que ter vaga
e orçamento, hoje nós não temos vaga. Pasmem senhores, aí
eu quero dizer para vocês, 10, 15 anos para receber R$ 400,00
de aumento, R$ 300,00 líquido, R$ 300,00 para você ter de
aumento depois de 15 anos. Então Governador, eu sei que o
senhor vem fazendo a defesa, vem fazendo uma mudança,
que diga-se de passagem, eu tenho que reconhecer aqui, De-
putado Cleiton, eu sou muito digno de reconhecer, foi através
de lutas, foi através de nossas ações, mas ele fez diferente de
outros governos que massacraram a Polícia e o Bombeiro Mili-
tar, massacraram mesmo, a Polícia era humilhada, tinha coro-
néis que oprimiam, eu vou dar exemplo da Cel. Angelina, fo-
ram 08 anos de maldade dessa Coronel, submissa ao senhor
Governador, anterior, Ivo Cassol, de tal forma que deixou os
Policiais Militares 08 anos sem promovê-lo, que graças a Deus
ela foi para a Reserva Remunerada e que fique por lá, fique
por lá fazendo o seu trabalho, eu não sei nem o que ela era, é
Advogada, se não me engano, ela é formada em direito, então
ela deve está advogando hoje, mas o que ela trouxe de malda-
de para os Policiais Militares que eu ainda peguei resquício
dela, resquício não, que eu estava já na Polícia, ela saiu em
2008, em 2008 teve uma greve no Governo Cassol que ele
falava assim para servidor: “ferro”. O cabra também era servi-
dor era na peia, foram 08 anos de taca, sem dor; sem dor não,
com dor porque todo mundo sofria e a única Instituição que
teve aumento foi a Polícia e o Bombeiro Militar porque fizeram

greve. Então eu peço ao Governador, o senhor, o governo é
muito grande e muita vezes o senhor não tem, não chega as
suas informações até Vossa Excelência, comece a refletir. E
nós iremos para esse enfrentamento vamos discutir juntos,
eu estarei discutindo se é necessário mudar a gente vai mu-
dar, mas que também esses trabalhadores como diz: com o
exercício da própria vida, se dedicando com a própria vida ele
está ali na defesa do patrimônio do cidadão. Então eu peço
essa reflexão aos nobres Policiais e Bombeiros Militares, o
Bombeiro eu não preciso nem falar que Bombeiro é uma cate-
goria que realmente salva vidas tem um trabalho brilhante
mais de 96% de aceitação por parte da propriedade o Bom-
beiro tem essa aceitação. Falar também sobre a questão, olha
só a situação que nós estamos discutindo, o Projeto do au-
mento das Quotas. Vejam senhores, bem que um dia eu ouvi
de um gestor aqui que ele viria de cima para baixo, a ANEEL
está trabalhando uma Portaria para declarar esses locais que
serão afetados como Utilidade Pública, ou seja, passar por
cima da Assembleia, passar por cima do Estado, falando: “Não,
aqui quem manda somos nós”.  E o interesse maior está sen-
do lá de São Paulo, de Brasília, de outros Estados e Rondônia
que se arrebente. O senhor pode até fazer, vocês podem fa-
zer, mas nós iremos entrar com as devidas ações pertinentes,
iremos entrar sim, porque é necessário nem que seja com
uma Ação Popular, qualquer medida judicial, fazer outras
medidas, conclamar o povo de Rondônia que vá para ruas
porque isso é uma falta de respeito. Aqui eu tenho uma maté-
ria que diz que tarifa de energia no Brasil é a 14ª mais alta
entre 28 países, isso aqui está falando em 28 países. Mas,
Rondônia é a 34ª, dizem que é a 34ª, mas é uma mentira.
Pode pegar a nossa fatura de energia, já ia entrar esse mês a
bandeira novamente amarela, nós temos água suficiente, te-
mos 3 hidrelétricas, eu falo duas de grande porte, uma de
médio porte, temos a questão das termoelétricas, temos ain-
da aquelas minis geradoras de energia que inclusive o senhor
governador, ex-governador tem várias PCH’s, ainda vai ter que
pagar. Não isso é uma, olha, sinceramente é uma afronta
mesmo ao povo de Rondônia. Lá em Brasília, eu perguntei
para um cidadão que nós estávamos lá numa reunião com o
Presidente eu tive oportunidade de falar com um taxista, eu
perguntei para ele, assim, tive a curiosidade de perguntar
quantos eletrodomésticos ele tinha em sua casa. Ele falou que
tinha 02 ares-condicionados e tal. O valor em média duzentos
e poucos reais. Aqui o mesmo quantitativo de eletrônicos, ele-
trodomésticos é em média de setecentos, oitocentos reais.
Por quê? Sabe porque senhores que a Eletrobras alega isso?
Pelas perdas, perdas que ele quer dizer que é o famoso gato,
aí quer dizer, que o cidadão que paga seus impostos de forma
correta, vai ter que pagar pela conta dos outros e por inge-
rência, inoperância por parte do gestor, que existe um projeto
que é: Luz para Todos. Tem um projeto deles, que deve levar
energia para todos, que o banco Mundial faz o devido financi-
amento e eles deveriam implantar nessas ocupações de ime-
diato para ter a devida cobrança. Então, energia elétrica hoje
também deve ser analisada por parte da bancada federal.
Como eu digo, aqui não é, a nossa competência ela tem limi-
tações. Mas, eu pergunto, nós temos 03 senadores, 08 Depu-
tados Federais para quê que está ali naquele Senado? Para
quê que está ali naquela Câmara? Tem que trabalhar meu
povo, tem que está lá atuando em defesa da sociedade, o
povo está cansado só de discurso, eu vejo lá emendas, emen-
das, eu quero ver essa emenda sendo aplicada, eu quero ver
o trabalho do Parlamentar mesmo sendo exercido. Fiz um
compromisso Deputado Cleiton, Presidente, inclusive nós fica-
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mos, eu falei, foi publicado a matéria que nós iríamos apre-
sentar um projeto o valor de mil reais para o Deputado que
não participasse das Sessões, no caso que registrasse e aqui
nós fizemos hoje, foi discutido e foi aprovado quatrocentos
reais, o mesmo valor lá da Câmara. Essa Casa, eu não tenho
vergonha de falar, estar mudando a cada dia, os Deputados
que aqui se encontram, têm vários deputados cada um com
um perfil, uma forma de pensar, de agir, mas, estamos atuan-
do em defesa da sociedade, tentando moralizar ainda mais
esta Casa. E aí eu vi alguns falarem: ah! Isso vai prejudicar.
Não vai prejudicar, não vai prejudicar, estamos até agora aqui,
é o horário da gente, é o horário que o Deputado tem no Regi-
mento de cumprir com aquilo que está disposto. Então, é por
isso que eu não me sinto nem um pouco assim, tímido em
falar, não, a gente está exercendo o papel que a sociedade
quer que aconteça, que o trabalhador mesmo que está elabo-
rando. Eu peço um tempo a mais por gentileza, eu queria que
fosse deferido, até porque amanhã, eu acho que têm votação?
O Senhor que é vice-líder tem alguma votação amanhã, eu
posso passar duas horas falando.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Vai depender do nos-
so entendimento.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Correto.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Como tem que ser.
Vossa Excelência tem o tempo necessário, Deputado Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria dizer o seguinte, tem
um Projeto de Lei que está tramitando, vários Projetos de Lei
que são um pouco cabuloso assim no meu entendimento, que
é o famoso guarda-chuva que está sendo discutido. Hoje o Dr.
Jean veio me pedir: Deputado, tem como o senhor abrir mão
da Vista? Eu falei: Doutor, eu se fosse o senhor ia lá junto com
o George, para ele refazer um remanejamento, manda a Lei
hoje que é aprovado hoje. Esse tal de guarda-chuva aqui para
ser aprovado, eu pedir informações, eles vão ter que informar
tudo que foi requisitado. Mas, não é nada contra é porque nós
devemos saber o quer que vai ser remanejado, depois o depu-
tado Cleiton e demais. Eu estava esperando Deputado que vi-
esse aqui os Secretários e até agora não chegou nenhum Se-
cretário para conversar conosco, nem isso vieram..

O Sr. Cleiton Roque (Presidente) - Concede um aparte
Deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sim, sim.

O Sr. Cleiton Roque (Presidente) – Até porque, só está nós
dois aqui; Vossa Excelência Deputado Jesuíno e eu presidindo
aqui a Sessão. Deputado, com certeza amanhã o Governo deve
encaminhar as informações solicitadas por Vossa Excelência,
relacionada ao projeto que é conhecido como guarda-chuva. É
a Assembleia que autoriza o Governo nos últimos 15, 10, 05,
06, um dia de mandato quando a Assembleia estiver de reces-
so, que ele possa, de acordo com a arrecadação ir fazendo o
fechamento, de acordo com a entrada da receita, o corte da
despesa aqui, enfim, esses ajustes que é normal são corri-
queiros, acontece na União, nos estados da federação, nos
municípios. Mas, também é importante aqui e a população que
nos assistem nesse momento está sendo transmitida pelo
facebook ao vivo essa sessão também, é importe citar que o
cidadão passa ter acesso a mais essa ferramenta, e parabeni-

zar todos os técnicos da Assembleia Legislativa que trabalha-
ram, que ajustaram essa situação para que pudesse chegar a
uma imagem de qualidade como tem ocorrido na Sessão de
hoje, que enquanto nós participarmos da Sessão, nós assisti-
mos aqui, não sei se estava correndo tudo bem. Mas, enfim
Deputado à segurança passa para a população e de que os
Deputados desta Casa aqui estão atentos, estão trabalhando
para de fato dar cumprimento na obrigação deles que Vossa
Excelência faz e faz muito bem. Antes de Vossa Excelência,
quem utilizou a tribuna foi o Deputado Adelino, que fez um
trabalho brilhante na revisão das taxas de licenciamento
ambiental, vai ficar melhor do estava no início da gestão do
Governador Confúcio, ou seja, valores inferiores ao do início
da gestão do Governador Confúcio, e olha que ouve correções
monetárias todo esse período, aumento da inflação enfim, mas
de um trabalho intensivo liderado pelo Deputado Adelino, e os
técnicos do Governo, e assim é Vossa Excelência. Quando as
pessoas me perguntam o Deputado Jesuíno, é oposição? Eu
falo não, Deputado Jesuíno, é um defensor da população do
Estado de Rondônia, ele está cumprindo o papel dele e a obri-
gação dele fiscalizar o Executivo. Estava em Porto Velho, che-
guei, fui visitar o Prefeito Mauro Nazif, semana passada, meu
amigo Mauro Nazif, na qual eu respeito muito Deputado Jesuíno,
estava na antessala lá, e uma da pessoa daqui do meio político
perguntou e o Deputado Jesuíno? Eu falei um dos melhores
Deputados que tem nessa legislatura, eu não estive na passa-
da, mas eu posso dizer que é um dos melhores Deputados
dessa legislatura se não é o melhor, é um dos melhores Depu-
tados que já teve nesta Casa, porque não passa uma matéria
na Casa se não for do conhecimento dele, se não for intensa
discussão com o Deputado, isso é importante para Casa, e
segurança para nós também. Porque nós como líder do Gover-
no, eu como vice-líder, Deputado Laerte como líder, nós não
queremos aqui aprovar nenhuma matéria que amanhã ou de-
pois possa trazer um prejuízo para Estado, possa prejuízo para
o Governo, que às vezes na ânsia de querer ajudar o Governo,
possa está prejudicando a população, prejudicando o Estado,
então é importante esse contracesso, esse balanço. Então, com
certeza amanhã Deputado Jesuíno, os técnicos estarão aqui,
as justificativas estarão aqui e nós teremos condições de apro-
var o “guarda-chuva” amanhã, se não tiver também temos aí
mais duas semanas para concluir a discussão.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado Deputado, o senhor tam-
bém é um dos brilhantes Deputados que tem se encontra nes-
sa legislatura, faço também esse reconhecimento da sua atu-
ação parlamentar. Eu como digo, a cada dia eu estou apren-
dendo aqui, isso é fato quando eu recordo da fala do Deputa-
do, Deputado não, Manvailer, Manvailer, aqui falou para mim
Deputado aqui só tem como crescer, mas tem que conhecer
isso aqui, Regimento, Constituição, ele sempre falou isso para
a gente. Então, eu me debruço muito a parte jurídica, gosto
muito dessa parte jurídica que é importante o legislador co-
nhecer, não é diferente que muitos conhecem também essa
parte jurídica, na parte regimental, que é essa ferramenta nossa
é importante em defesa desse parlamento Deputado, pode ter
certeza que o Deputado Maurão, hoje como eu ouvi na fala
dele a questão lá onde está o almoxarifado, onde está o acer-
vo arquivo. Eu não tinha ido sinceramente, eu não tinha ido
naquela espelunca, naquela, sabe aquela vergonha que era os
trabalhadores se encontrarem dentro de uma garagem gente,
se eu tivesse ido lá, eu já tinha, quem me conhece, o Deputa-
do Maurão, ia ter, o Presidente ia ter um problema sério. Gra-
ças a Deus, ele iria ter esse problema, mas graças a Deus que
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foi feito essa solução, e pedi hoje na minha fala que acredito
que ninguém, acredito que nenhum servidor da Assembleia
deve está passando por uma situação dessas eu acho que não,
se alguém tiver pode chegar ao meu gabinete, o gabinete do
Deputado Cleiton, também que nós iremos cobrar do Presiden-
te, cobrar de forma ferrenha mesmo. Mas hoje na oportunida-
de, nesse momento, eu não poderia parabenizar aqui na tribu-
na desta Casa, os três servidores que deram condições, que
hoje nós tivéssemos hoje ao vivo no facebook, falar primeiro
dos três que o Maicon, Igor, e o Cláudio. Fizemos cobrança
aqui de forma ferrenha e com isso tivemos êxito por parte do
Jamilton e do Antonilson, eles conseguiram colocar um cabo
de forma direta e hoje, nós temos uma internet dedicada de
salvo engano de cinquenta megas, cinquenta megas, não é?
Somente para essa internet. Acompanhei toda sessão ali para
vê se tinha alguma queda, não houve queda, só agora quando
ocorreu a falta de energia, eu já vou pedir agora também a
esta Casa, que faça uma revisão nos ares-condicionados, por-
que já ouve um problema no ar condicionado também e que
responsabilize se for o caso a Eletrobras, se for por conta da
Eletrobras, foi, então, que a Casa entre com as devidas ações
pertinentes em requerer esses dois equipamentos que são novos
que estão dando aqui suporte, que fica atrás aqui da imprensa
dois ares- condicionados, se queimaram, foi por conta da que-
da de energia hoje pela tarde que ocorreu. Então, a Eletrobras
com essa, que já está saindo, diga-se de passagem, que tem
um ano só, outubro ou novembro ele já tem que deixar o Esta-
do, e aí quem vai administrar a parte da energia da venda de
energia vai ser outra empresa. Então  é isso deputado que eu
queria falar, agradecer a sua paciência, a todos os trabalhado-
res que se encontram aqui presente, dizer que o trabalho do
Parlamento é isso, ficaria muito monótono, muito sabe ridículo
você vir para esta Casa apresentar, igual eu estava na época
eu estava ali como expectador deputado Cleiton e eu via como
era a votação na época do Governo Cassol, não tinha nem
comissão, não tinha nada aqui, sabe era um negocio de porco
podia falar assim, uma coisa tudo, os trabalhadores podem
falar, hoje as comissões trabalham, hoje essa casa tem uma
outra visão, uma nova formatação e eu tenho muito orgulho de
estar presente nesta Casa com Vossa Excelência também que
isso é importante. O Governo pode ter até a maioria, mas como
seria difícil ter todos os 24 ao lado dele, que a gente era para
fazer aqui? Era só  pegar dá a chave e ficar lá na porta despa-
chando com ele, chegava aqui ponto, por isso que nós posta-
mos quando é para se postar de uma forma que tem que ter
essa análise completa, nós votamos, quantas vezes eu o depu-
tado Hermínio votamos aqui projetos de interesses do Governo
e quando não é a gente a vai, vamos falar a palavra correta
regimentalmente, obstruir dentro do principio regimental, cons-
titucional, republicano que nós insistimos, isso eu falo com muito
orgulho não tenho nenhum receio de falar que eu nunca fui
barganhar qualquer coisa com esse Governo, jamais irei bar-
ganhar qualquer coisa que não seja coisa legitimas, sejam coi-
sas legais e republicanas, isso vocês podem ter certeza disso.
Não é, é uma questão minha, é pessoal por que como eu já
ouvi e aí eu quero dizer um recado, o Executivo é o Executivo,
ali quem manda é o Governador e os seus Secretários, agora
aqui nessa casa é deputado, é deputado! E é inadmissível que
o deputado Maurão aceite e eu quero falar a situação do depu-
tado, vir em público. Olha a petulância, entrar na sala do Pre-
sidente dizer: vim fazer uma nota de repúdio. Meu filho publi-
que em qualquer lugar, mas você vir dentro dessa Casa? Era
para ter me convidado que eu fazia igual ao deputado Laerte ia
colocá-lo no lugar dele. É como a gente ir lá na casa dele e

falar: vim fazer uma notinha contra o senhor. Olha? Olha a
que ponto chegou rapaz? Isso é muita falta de respeito. Sou
solidário, estou com o deputado Lazinho, está errado! O de-
putado Lazinho é um deputado muito atuante também, é um
deputado sério, se ele fez a critica está correto. Que para
que? Vai fiscalizar, tem que ser fiscalizado esse CREA, já teve
denúncia conta esse órgão. Aí fica aqui querendo bancar de
sábio! Rapaz. Ó meu Deus do céu. Deputado Maurão, Presi-
dente é para o senhor, chame todos os deputados quando
tiver um problema desse tipo, que o senhor não quer se indis-
por, chame, pode chamar, a gente está aqui para se indispor
em defesa desse Poder, deste Parlamento estarei sempre, ló-
gico desde que estiver certo né? Se tiver errado eu também
eu viro as costas eu não quero nem olhar, se o deputado esti-
ver errado o que eu vou defender? Agora se estiver correto a
gente vai até o fim. Isso que eu quero dizer, passando um
pouco das dezenove e cinquenta e nove minutos, amanhã tem
sessão, acredito que não tenha nenhuma votação, que hoje
praticamente zerou a pauta.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Como eu disse depu-
tado Jesuino vai depender do entendimento.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado a todos, e dia 9 de
dezembro será, não sei se vai ser no município do senhor,
Pimenta Bueno, vai ser a diplomação da sua esposa, vai ser
diplomada, graças a Deus ganhou a liminar, uma decisão do
magistrado de forma correta, certa deu a liminar suspenden-
do o efeito da juíza que tinha nem dado oportunidade de ela
ser diplomada, então apure. Todo mundo tem o direito de
ampla defesa, o contraditório, se for julgado ao final, se for
constatado qualquer irregularidade aí sim, dado o devido pro-
cesso legal. Da forma que foi feito nem isso ela teria, ela foi
eleita pelo voto direto e deve ser respeitada essa eleição. Pas-
samos 4 anos com seu amigo o ex-Prefeito Mauro, que ainda
é Prefeito, mas dia 1º de janeiro sai dessa cadeira, engolindo
ele, mas foi pelo voto dos portovelhense. Então vamos ver
agora como vai ser atuação do Hildon que parece que o ho-
mem, pelo menos ele esta fazendo igual gosta de trabalhar as
redes sociais, já foi em Brasília, está fazendo ali um, está
tentando o diálogo, mas ele vai ver como é difícil alguns pon-
tos, ele vai ter que ter um jogo uma forma de conduzir. E
reconhecer aí eu quero dizer, é tanta coisa né? Tanto proble-
ma, um cidadão me procurou agora a pouco, a SEDAM, essa
SEDAM, eu não sei o que eu faço com essa SEDAM, ela sus-
pendeu a pesca de forma total no Rio Madeira, e nos rios né,
a portaria 308 e amanhã eu vou falar sobre ela, porque a
portaria anterior autorizava 4 espécies de peixes, com essa
vedou tudo. E o defeso, o período de defeso o Governo Fede-
ral já bloqueou o pagamento do defeso, o que vai fazer com
essa comunidade ribeirinha? Sabe são isso que me causa pâ-
nico. Proibi e não dá nada, não dá nenhuma indenização. En-
tão a gente tem que rever isso aí Deputado, sei que não é
nossa competência, a questão desta Portaria é nossa, mas o
defeso é da União. Boa noite a todos, o senhor quer falar, não
é?

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - Quero Deputado,
Vossa Excelência tocou na situação de Pimenta Bueno, só para
nós encerrarmos; eu sei que não é fácil perder e eu perdi
uma eleição em 2012, o atual Prefeito que agora, quatro anos
depois perdeu a eleição para nós e assim, em nenhum mo-
mento alguém me viu levantando uma palavra para questio-
nar o resultado da eleição, porque eu soube respeitar o voto
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popular, a vontade popular. Eu perdi por 333 votos de diferen-
ça, menos de 2% dos votos da cidade lá. Ninguém me viu falar
uma palavra para questionar o resultado ou para, nesses qua-
tro anos que se passaram eu falar algo que desmerecesse o
ex-prefeito ou o atual prefeito, até o dia 31, mas nem todo
mundo pensa como a gente e age como a gente. Algumas
pessoas vieram me perguntar em 2012 após o resultado das
eleições, se eu tinha interesse em questionar alguma coisa e
eu falei: “eu só aceito o resultado que sai das urnas, o dia em
que o meu nome estiver lá na relação do resultado do TER –
eleito, eu vou entender que o mandato é meu”. Infelizmente a
gente tem sofrido uma série de ataques, todas as denúncias
feitas, Deputado Jesuino, são por pessoas ligadas ao atual pre-
feito, secretárias dele, funcionários comissionados dele, pes-
soas que ele nomeou desde antes começar a eleição, enfim,
são cinco pessoas que fizeram denúncias, todos eles são
comissionados e recebem, pessoas que recebiam um salário
de quatrocentos reais liquido até o mês de julho de 2016, pas-
saram a receber, que trabalhavam como auxiliar de serviços
gerais, passaram a receber dois mil e setecentos reais no mês
seguinte, no mês de julho e passaram a ser telefonista no
gabinete dele lá. Então assim, quem olha a peça vê que foi
uma montagem muito bem-feita, foi uma orquestração por parte
de quem perdeu a eleição e não aceita o resultado das urnas,
e não aceita que o povo escolheu, em sua maioria, e faça
como nós fizemos em 2012, respeitamos, esperamos o nosso
momento e veio a eleição de Deputado Estadual em 2014, e
agora a maioria escolheu a prefeita Juliana, a escolheu para
administrar o nosso Município. Se nós não fizermos por mere-
cer, daqui há quatro anos quem perdeu pode vencer novamen-
te e é assim a democracia, e nós sempre vamos respeitar os
resultados vindo das urnas, nós sempre vamos respeitar. Ago-
ra infelizmente, algumas pessoas preferem transformar uma
disputa eleitoral em um litígio, e nós vamos, primeiro deposi-
tando toda a nossa confiança em Deus isso é de convicção
própria nossa e daí fazer a nossa parte, trabalhando muito,
mas esse tipo de atitude só serve para nos incentivar; primei-
ro, para que a gente possa trabalhar mais e que a gente possa
cada vez mais corrigir as nossas falhas como homem público,
como liderança que somos, para que possamos cada vez mais
dar mais resultado para a população, porque isso que nós
estamos fazendo aqui Deputado Jesuino, às oito e trinta da
noite nesta Sessão, não é favor, é obrigação estar aqui defen-
dendo, Vossa Excelência falando de vários temas ai, interes-
santes, importantes para o nosso Estado, amanhã tem Ses-
são, são só dois dias por semana, nada nos impede de ficar-
mos aqui, estender um pouco o horário, debater, enfim, parti-
cipar, cobrar, porque quando Vossa Excelência coloca o empe-
nho total, Vossa Excelência coloca o que tem de melhor, com
certeza o resultado vem positivo. Aí, quando Vossa Excelência
coloca a verdade a frente, enfim, e é isso que nós esperamos
também lá em Pimenta Bueno e confiamos na Justiça, pois
entendemos que o trabalho que o Ministério Público faz é o
dever dele, é o dever dele, vejo um monte de gente falando: “
ah! Que este País está atolado no lamaçal da corrupção”. Meus
amigos, é nesse momento que está vindo à tona, coisas que
ocorrem muito antes do nosso descobrimento, sempre existiu
a corrupção neste País, e agora através dos mecanismos de
controle, da liberdade que têm as instituições de investigação,
o Ministério Público fazendo o papel de advogado do povo, nós
temos que reconhecer isso aí, e cada vez mais o poder políti-
co, o poder público, os eleitos, os executivos e os legislativos
espalhados pelo Pais afora, vai ter que ter mais transparência
com o dinheiro público, com o dinheiro que não é meu, não é

seu, não é do Governador, não é do Presidente da Assembleia,
não é do Prefeito, não é do Vereador, é um dinheiro que é da
população e nós temos que ter o cuidado para que cada vez
mais este dinheiro retorne para a população como benefício,
como melhoria na qualidade dos serviços públicos. Então, en-
quanto uns falam que o País está atolado na lama, eu digo o
seguinte: “é o País sendo passado a limpo, temos que olhar
com bons olhos”. E, com certeza, as novas gerações que estão
vindo, virão muito mais atentas, muito mais preocupadas e
muito mais preparadas para fazer a boa defesa do interesse
público, como Vossa Excelência tem feito nesta Casa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado Deputado, só para fina-
lizar porque eu iniciei esta fala, que dia nove também irão
tomar posse, serão diplomados aqui em Porto Velho, os novos
Vereadores e o novo Prefeito de Porto Velho e entre esses
Vereadores está a minha esposa, Ada Dantas – 12.493 votos,
ela foi eleita de forma direta, dentro daquela ideia já, do fim
das coligações, pelo Partido da Mobilização Nacional – PMN.
Então era isso que eu queria dizer, convidar a todos a estarem
presentes, vereadores são importantes na nossa Capital tam-
bém, que irão fiscalizar o prefeito, lembrando que ela vem
com uma nova proposta de trabalho à frente da Câmara. Boa
noite a todos.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) - Muito bem Deputado
Jesuíno.

Não havendo mais inscritos, nem inscritos na Comuni-
cação de Liderança e Comunicações Parlamentares e nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de
encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordinária para o dia 30
de novembro, no horário regimental, às 9:00 horas.

Está encerrada a Sessão.

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

ATA DA 17ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE VOTO
DE LOUVOR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E

MÉDIO JOHN KENNEDY E BELA VISTA
DE PORTO VELHO/RO.

Em 05 de dezembro de 2016

Presidência do Sr.
AÉLCIO DA TV - Deputado

(Às 09 horas e 18 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores bom dia. A Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia, após aprovação em Plenário de requerimen-
tos do Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Aélcio da TV,
realiza nesta data Sessão Solene para entrega de Voto de Lou-
vor as Escolas bela vista e John Kennedy, em Porto Velho. Con-
vidamos para compor à Mesa Excelentíssimo Deputado Esta-
dual Aélcio da TV, proponente dessa Sessão Solene de home-
nagem. Sr. Agenor Fernandes de Souza, Conselheiro Presi-
dente da Câmara de Educação Básica - CEE/RO. Sr. Valter
Belarmino, Diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio John Kennedy. Sr. Ilson Alves de Moraes, Diretor da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bela Vista.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta esta
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Sessão Solene para entrega de Voto de Louvor as Escolas John
Kennedy e Bela Vista em Porto Velho.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia, letra
de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José de Mello e
Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Queremos registrar aqui a presença e agradecer a pre-
sença dos senhores servidores da Escola Estadual Bela Vista,
alunos da Escola Estadual Bela Vista, alunos que dentro de
instantes irão cantar aqui para nos alegrar ainda mais esta
Sessão Solene, Rafael Barbosa, Júlia Daniele, Cíntia Nascimento,
Sérgio Henrique da Escola Estadual John Kennedy, senhores
servidores da Escola Estadual John Kennedy, alunos, professo-
ra Alaíde Saraiva de Lima, Vice-Diretora da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio John Kennedy, Professora Evelin
Pereira da Costa, Vice-Diretora da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Bela Vista, Professora Carla Suzete, Di-
retora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 21
de Abril. Com a palavra o Exmº Sr. Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Mais uma vez, bom dia
a todos. Quero cumprimentar o Sr. Agenor Fernandes de Sou-
za, Conselheiro Presidente da Câmara de Educação Básica;
cumprimentar os nossos diretores das escolas homenageadas
de hoje, o Diretor da Escola de Ensino Fundamental e Médio
John Kennedy, Professor Valter Belarmino; cumprimentar tam-
bém o Diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Bela Vista Sr. Ilson; cumprimentar todos os presentes,
os diretores, alunos, professores, vice-diretores, cumprimen-
tar todos que de certa forma fizeram parte da história dessas
escolas, e nós sabemos que é tão importante na minha con-
cepção esse momento de homenagem, porque quando nós
estamos cumprimentando e homenageando as pessoas que
estão hoje lá na escola, na verdade nós estamos homenage-
ando todos que passaram por ela nesses 30 anos, no caso a
Bela Vista, e nesses 50 anos do caso da Escola John Kennedy.
Quero cumprimentar também os nossos servidores que estão
aí trabalhando e dando cobertura através da internet, através
das matérias que serão veiculadas, o nosso pessoal da im-
prensa, todos os aqui presentes.  Quando nós estamos home-
nageando as escolas e porque surgiu essa ideia de homenage-
ar as escolas? Eu sempre tive muita vontade de fazer alguma
coisa pela educação. Fui vereador dois anos e não conseguia
realizar nada daquele sonho que a gente tinha no coração de
fazer alguma coisa porque parece que a gente se torna impo-
tente, porque todas as decisões administrativas têm que partir
do Executivo, não pode partir do Legislativo, eu não posso pro-
por uma lei para melhorar o salário do professor, eu não posso
propor uma lei, eu não posso propor nada, nenhum projeto de
lei que traz um centavo de custo para o Executivo. Então a
gente se sente impotente, como vereador foi assim e como
deputado eu senti que existia uma luz no fim do túnel para a
gente fazer alguma coisa pela educação, por quê? Porque o
deputado tem umas emendas que ele pode trabalhar nas áre-
as que ele quiser e eu coloquei no meu mandato a educação
como prioridade, as minhas emendas são voltadas praticamente
todas para a educação. Mas, por que você faz isso? Tem tanta
necessidade a saúde, tem tanta necessidade à segurança, mas
por que você foca, muitos me perguntam isso, e eu sempre
respondo o que eu aprendi desde criança, os meus pais são

quase analfabetos, a minha mãe é analfabeta, o meu pai tem
60 dias de estudo, aprendeu a escrever o nome, aprendeu,
mas, os meus pais apesar de analfabetos diziam: “meu filho,
você precisa estudar para ter uma vida diferente da nossa”.
Morava no sítio, nasci lá no sítio, mas os meus pais nunca
abriram mão de me ver estudando. Saí de casa com 11 anos
de idade porque a escolinha que tinha mais perto da minha
casa, seis quilômetros, fechou e aí eu saí de casa para morar
na casa dos outros trabalhando para estudar, morei em várias
casas, de várias pessoas, trabalhando para estudar a partir
dos 11 anos. Isso lá pelos anos 70 era muito difícil, você fazer
formação superior, naquela época fazer 2° grau, Ensino Mé-
dio já era o máximo, pois apesar de todas essas dificuldades
eu consegui fazer o 2° grau. E eu dizia: “eu quero, se um dia
eu tiver oportunidade na minha vida, abrir escola e não fechar
escola”. Aquela escolinha marcou a minha vida, eu tinha ter-
minado a 3ª série, naquela época, era 3º ano naquela época,
eu terminei o 3° ano, a escolinha fechou; fui fazer o 4° ano
morando na casa dos outros. Aí estava com 11 anos fazendo
o 4º ano. É, com 11 anos comecei a estudar, já quase com 09
anos, por quê? Porque era muito longe, era muito difícil che-
gar à escola a pé, andando seis quilômetros para estudar. E aí
quando eu me elegi Deputado, eu falei: “Eu quero fazer algu-
ma coisa”. E começamos fazendo um trabalho com as emen-
das. As nossas emendas, e aí, às vezes, as pessoas do interi-
or não entendem isso, e começam a apertar muito a gente,
querendo que mandem emenda para lá. Mas, eu quero vê a
melhoria nas escolas daqui de Porto Velho, onde eu moro,
onde eu estou, onde eu fui vereador, onde as pessoas me
elegeram Deputado Estadual. E aí, as escolas da região cen-
tral às vezes também criticam um pouco, por que eu atendo
tanto a periferia. É por que eu sinto na pele aquela necessida-
de que eu tinha como criança carente, como criança que pas-
sou necessidade, como criança que começou a trabalhar com
11 anos, como criança que passou fome na infância, para
fazer alguma coisa lá, sabe por quê? Só a educação quebra
ciclo de pobreza, só a educação quebra ciclo de pobreza! Não
existe nada capaz de quebrar ciclo de pobreza a não ser edu-
cação. Os meus pais diziam isso, os meus pais diziam: “meu
filho, nós não temos estudo nenhum”. Eu era filho único até
aos 10 anos. “Mas eu quero que você seja diferente de nós,
eu quero que você tenha uma vida diferente da nossa, eu
quero que você saiba alguma coisa a mais do que a gente”. E
por isso a gente tem investido nas escolas periféricas. Nós, o
ano passado, e nós temos o privilégio de hoje ter uma dessas
escolas homenageadas aqui, fizemos um projeto nas escolas
em tempo integral, o Projeto Guaporé, que estão ampliando
as suas salas de aulas. Cinco emendas, construímos, estão
prontas as salas de aulas. Outra coisa maravilhosa, as pesso-
as dizem assim: “emenda não sai do papel”. Emenda sai do
papel. Nós temos 15 novas salas de aula construídas em cinco
escolas, três no Bela Vista, não é, senhor Ilson? Está ali o
senhor Ilson; nós temos três salas no Marcos Freire, lá no
Ronaldo Aragão; nós temos três salas novas lá no Ulisses
Guimarães, na escola Ulisses Guimarães, no Jardim Santana;
nós temos três novas salas de aulas lá na Escola Flora Calheiros,
lá no Escola de Polícia; nós temos três novas salas de aulas na
Escola JK, no Agenor de Carvalho; são 15 novas salas, parece
ser pouco, mas, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o
quanto eu chorei quando eu entrei naquelas salas novas
construídas lá no Marcos Freire, lá no bairro Ronaldo Aragão.
Quando eu vi aquelas salas de aulas novinhas, que eu olhei,
eu falei: “graças a Deus, meu sonho está concretizando, es-
tou vendo, abrindo escolas, abrindo novas salas”. Este ano de
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2016, nós estamos para ser liberado nos próximos dias, já tive
uma reunião com o Governador semana passada, dois milhões
e quinze mil reais de emendas para 15 escolas de Porto Velho.
Ano passado nós colocamos em 05 escolas e tivemos o privilé-
gio de a Secretaria de Educação ter feito uma contrapartida
para mais 07 escolas de PROAF Adicional. Então, são 12 esco-
las do Projeto do ano passado. Esse ano, esses dois milhões e
quinze mil reais, 15 escolas serão contempladas. São 08 no-
vos auditórios, 08, não é Carla? Inclusive, a Escola José Otino
de Freitas; a Escola 21 de Abril, que está ali a nossa Diretora,
a Escola José Otino de Freitas. Aí nós colocamos duas por
região, duas aqui na região central, colocamos duas mais para
a Zona Leste, duas para a Zona Sul, espalhamos, colocamos
08 escolas. São 08 escolas que receberão auditórios, mas, ao
todo serão 15 escolas contempladas com essas emendas, mais
09 salas de aula, inclusive, lá da Escola Bela Vista, mais 03
salas; mais 09 salas de aulas em 03 escolas; mais as centrais
de ar da Escola Risoleta Neves; a Escola João Bento da Costa
vai ser ampliação do refeitório; Escola Jorge Vicente Salazar,
uma reforma, ampliação do muro, colocação de grades, en-
fim, cobertura da quadra da Escola Mariana. Enfim, eu estou
muito feliz porque a gente está conseguindo realizar. Sabemos
que construção, execução não é responsabilidade do Deputa-
do, é do Executivo, mas, eu fico muito feliz de a gente estar
colocando essas emendas para atender essas escolas. Quinze
escolas receberão emendas, 17 de contrapartida do PROAFI
adicionais para fazer reforma; são 32 escolas referente ao
orçamento deste ano. Todas as escolas de Porto Velho, se
Deus quiser, até o final do meu mandato receberão alguma
coisa das nossas ações como, representando as estruturas,
porque infelizmente, como eu disse, a gente não pode legislar
sobre a questão de servidores, de salários, que eu gostaria
muito, mas, infelizmente não posso. Mas por que é que nós
resolvemos homenagear as escolas? Todas as escolas, se vocês
olharem nas redes sociais, na minha página, no facebook, to-
das as escolas, quando completa aniversário, nós estamos pos-
tando lá, homenageando essa escola. Eu, quando vou ao Espí-
rito Santo, todo ano, moro em Rondônia desde 1987, acho que
tem pouca gente, ou é maluco ou é apaixonado por escola
igual a mim. Eu acho que deve ter pouca gente. Eu, todo ano,
se eu for todo ano, eu vou lá à minha escola, todo ano, tirar
uma foto na frente da escola. A escola que eu fiz o meu curso
Técnico de Contabilidade; já numa cidadezinha maior, a 68
quilômetros de onde eu nasci, em Nova Venécia, eu vou lá ao
Colégio Veneciano e faço uma foto da minha escola. Eu tenho
uma paixão pela minha escola. E eu sei que todas as pessoas
que passaram pela escola, criam um vínculo com a escola. Ele
cria uma paixão pela escola. Quando nós estamos homenage-
ando a escola, quando nós estamos postando lá, parabenizan-
do a escola, parabenizando todo corpo diretor, toda a equipe
da escola, todos os servidores, todos os alunos e todos os que
passaram, nós estamos homenageando uma comunidade, por-
que a escola marca a vida de uma pessoa, marca a vida de
uma comunidade, marca a vida da sociedade. E por isso, en-
quanto eu estiver aqui nós vamos está homenageando as es-
colas. Eu queria homenagear no aniversário de todo ano, mas
aí chegamos à seguinte conclusão: é melhor a gente homena-
gear assim, dando o Voto de Louvor para as escolas que com-
pletarem 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. E hoje nós
temos o privilégio de ter duas escolas que nessa semana que
passou aniversariou, a Escola Bela Vista que completou 30 anos,
fazendo história ali no Bairro Conceição, na zona Sul de Porto
Velho; e a Escola John Kennedy, que completou 50 anos fazen-

do história em toda essa região. Você imagina quantas pesso-
as estão sendo homenageadas nesse momento? Quantas pes-
soas passaram por essas duas escolas? Quantas pessoas se
alegrarão ao saber: “A Assembleia Legislativa homenageou a
minha escola, eu estou sendo homenageado junto”. Se eu fi-
car sabendo que a escolinha lá, a minha Escola Veneciano foi
homenageada, eu vou falar: “Eu estou sendo homenageado
através da minha escola, porque eu também passei por lá”. Eu
tenho um enorme prazer, um imenso prazer de parabenizar
essas duas escolas, essas duas comunidades, essas duas his-
tórias na vida de muita gente, que são a Escola Bela Vista e a
Escola John Kennedy. Parabéns, você hoje são os donos da
festa, vocês estão sendo homenageados com todo mérito.
Vocês merecem muito mais, isso é muito pouco, o que estou
fazendo, é muito pouco, é insignificante, mas, é uma lembran-
ça para todos vocês de que a escola faz parte da vida de vocês
e da vida de todos que passaram por elas. Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Depu-
tado, o aluno da Escola Bela Vista, Matias da Silva Ferreira vai
fazer uma apresentação aqui, cantando Simplesmente te
Adorar.

O SR. MATIAS DA SILVA FERREIRA – Eu cumprimento e
saúdo a todos. Quero prestar aqui a minha gratidão pela mi-
nha Escola e por todos que estão aqui e fazer uma apresenta-
ção que não é somente para os professores, e, para todos que
estão aqui, mas para Deus que me ajudou a seguir nessa ca-
minhada e aqui estou eu caminhando.

(Momento da Apresentação)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns ao Matias
pela linda interpretação.

Parabéns! Lindo louvor, linda interpretação.  Deus
abençoe.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Depois
da Escola Bela Vista, agora os alunos Sérgio Henrique do 6º
Ano B, Ensino Fundamental; e Rafaela Barbosa do 2º Ano A
Ensino Médio, vão também apresentar aqui para nós um hino
de louvor “Raridade”.

O SR. SÉRGIO HENRIQUE – Bom dia a todos! Meu nome é
Sérgio, vim aqui homenagear todos vocês. Quero dizer muito
parabéns a todos. Vou louvar este hino, espero que vocês gos-
tem. Obrigado.

(Momento da Apresentação)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns Sérgio, lindo
louvor, linda interpretação e que Deus te abençoe grandemente
está bom.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Ainda
temos, Excelência, temos aqui os alunos Júlia Daniele e o Rafael,
2º Ano “A”, Ensino Médio do John Kennedy a “Canção Quase
sem Querer”.

(Momento da Apresentação)

Parabéns! E agora convidamos com a permissão de Sua
Excelência Sr. Deputado Aélcio da TV, convidamos o aluno Rafael
que ele vai falar.
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O SR. RAFAEL MENEZES – Queria primeiramente dá bom dia
a todos os senhores e senhoras que se encontram nesta Casa.
Bom dia aos professores, bom dia ao Deputado, bom dia aos
Diretores que estão nesta Casa. Quero dizer que é motivo de
muita honra está aqui neste local homenageando a minha Es-
cola John Kennedy que está comemorando o seu Cinquentenário,
50 anos.

Sou Rafael Menezes, aluno da Escola John Kennedy há
três anos e sou do Ensino Médio. E nesses três anos, foram
três anos, mas foi de aprendizagem; foram três anos, mas,
foram anos de formação de caráter; nesses três anos, aprendi
a desenvolver um pensamento crítico, político e filosófico. Agra-
deço a todos os meus professores que estão ali, por nunca
desistirem de mim, por me darem conhecimento, agradeço ao
Diretor Valter e a Vice-Diretora Alaíde por confiarem em mim;
agradeço a todo o Corpo Técnico por me darem a oportunida-
de de estudar nessa escola tão maravilhosa que eu aprendi
tantas coisas que vou levar para vida inteira. Pois eu como
aluno em três anos fiz descobertas que até então eu não sabia.
E eu convido aos senhores pensarem junto comigo, fazer uma
viagem há 50 anos e pensar como que era Porto Velho? Como
que era a Escola John Kennedy? Quais eram os professores
que estavam há 50 anos? Em suas primeiras décadas como
era desenvolvido o método de aprendizagem? Porque se hoje
ela está de pé é porque uma coisa certa, ela é uma vencedora,
a escola é vencedora.

Mas quais as características? Quais são as característi-
cas que essa escola tem? Eu vou citar alguns fatores que eu
concluí.

Primeiro, a Escola John Kennedy é uma escola
humanizada. A Escola John Kennedy aceita todos.  Eu que não
tinha muito conhecimento cheguei à escola, tenho pouco ainda
cheguei à escola, tenho pouco ainda, mas, eu aprendi com
todo os meus professores; que nunca devo desistir, nunca de-
vemos desistir do que nós começamos. Segundo: é uma esco-
la que pratica o artigo 5º da Constituição, mais especificamen-
te o § 4º que diz: que é livre o manifesto. A liberdade de ex-
pressão pode ser livre de qualquer forma. É uma escola que
desenvolve o pensamento crítico, é uma escola que não estar
na zona de conforto, é uma escola que pega o aluno, espreme
para tirar todo o conhecimento que ele sabe e acrescentar
mais e mais. É uma escola que cresce em todos os aspectos, é
uma escola que cresce em todas as matérias, assim como eu
creio que todas as escolas fazem isso, é uma escola que desde
a Biologia, até a História expande, expande o aluno para que
ele no futuro tenha conhecimento. Esses são alguns fatores
que eu conclui comigo mesmo, de porque a escola é vencedo-
ra. Mas, esses 50 anos a Escola John Kennedy adquiriu muito
conhecimento, muito sabedoria de como lidar com aluno, por-
que é escola séria. Eu agradeço imensamente aos professo-
res, principalmente aos professores. Por quê? Porque eles me
ajudaram a ativar o meu pensamento crítico, o meu pensa-
mento político. Uma frase do filósofo Sócrates: “o verdadeiro
conhecimento é o que vem de dentro”. E com essa frase, eu
quero dá o meu, quero dá toda a minha expressão a essa fra-
se. Por quê? Porque, eu sinto o que eu sei vem de dentro. E
aqui eu também dou o meu muito obrigado pela atenção.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos o Excelentíssimo Senhor Deputado Aélcio da TV, aqui a
frente para entrega de uma Placa materializando a passagem,
os aniversários do John Kennedy e também da Bela Vista, das
escolas. Convido o Diretor da Escola John Kennedy para rece-

ber esta Placa em homenagem e dentro de instantes o Depu-
tado estará concedendo Voto de Louvor.

(Entrega da Placa)

Diretor da Escola Bela Vista.
Nós estamos transmitindo ao vivo, estamos ao vivo para

todo o mundo através do site da Assembleia Legislativa, o
endereço é: ale.ro.leg.br. No facebook também: Assembleia
Legislativa de Rondônia, twitter, todas essas páginas.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Poxa, vocês não tem
noção do tanto que eu vou ficar feliz, vendo lá na sala da
direção da escola uma Placa dessa aqui, vocês não têm no-
ção. Não por causa da minha assinatura, nem por causa, não,
mas pela homenagem que a escola está recebendo, eu acho
que isso aqui é um prêmio pelos tantos serviços prestados
que a escola tem para comunidade. Parabéns escolas.

Quero convidar agora para fazer uso da palavra o Se-
nhor Ilson Alves de Moraes, Diretor da Escola de Ensino Fun-
damental e Médio Bela Vista. Por favor, senhor Ilson, vá até a
tribuna ali para usar o microfone.

O SR. ILSON ALVES DE MORAES – Eu gostaria de agradecer
a todos os presentes; os funcionários da Escola Bela Vista; e,
a todos da Escola John Kennedy, juntamente como Diretor e
como não poderia deixar de agradecer o nosso Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Aélcio da TV que tem dando aí uma
força muito grande para as escolas, principalmente para es-
colas de periferia como é a nossa, uma escola periférica, mas,
uma escola que acolhe todos com muito orgulho, com muito
gosto. O Deputado abraçou a causa, a gente está feliz pelo
abraço que ele deu na Escola Bela Vista. A Escola Bela Vista
completa trinta anos de serviços prestados para a comunida-
de do Bairro Conceição. Então, é uma escola que já com cer-
teza formou, educou, ajudou a comunidade por trinta anos, e
é de interesse nosso que ela continue ainda servindo a comu-
nidade, servindo ao Bairro Conceição, os bairros adjacentes
de Porto Velho. E o que é mais importante, eu quero salientar
aqui que o Deputado Aélcio da TV, com a sua brilhante ideia
conseguiu colocar na escola mais três salas de aula em 2015,
nós concluímos a obra, a obra está pronta para servir a comu-
nidade, temos uma emenda dele para esse ano de mais três
salas de aula, documentação toda pronta, toda entregue, toda
para começar. Então, eu acredito que agora nessas férias es-
sas emendas vão ser liberadas e a gente vai dá continuidade
à construção de novas salas de aula para atender melhor ain-
da a comunidade do Bairro Conceição e daquelas adjacências
em volta, todos eles vão ser beneficiados com essa emenda
do Deputado, além do que, não é só isso que ele tem nos
ajudado, ele também está ajudando a impulsionar um pedido
que eu fiz de um PROAFI adicional para a reforma da escola.
Essa ajuda que o Deputado tem dado é de fundamental im-
portância para a gente, principalmente para as escolas peri-
féricas, ele tem abraçado as escolas que tem o Projeto Guaporé,
a nossa escola tem esse projeto, é um projeto que é impor-
tante principalmente nas comunidades mais retiradas do cen-
tro, como por exemplo, a Escola Bela Vista, ela atende ali dois
turnos manhã e tarde e no contraturno, ele também atende o
Projeto Guaporé, então, é uma escola que tem dado grandes
resultados. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento
ao Deputado Aélcio da TV, e dizer a ele que a Escola Bela Vista
e as outras escolas a qual ele tem estendido a mão, como
Deputado, fica imensamente agradecido porque não é fácil,
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ele teve uma ideia brilhante de homenagear essas escolas que
é uma coisa que engrandece muito os diretores, os professo-
res, de ser reconhecido, porque a escola não teria condição de
fazer uma festa, mas, essa homenagem a meu ver seja me-
lhor do que uma festa, porque ela vai ter visibilidade, ela vai
ter visibilidade em nível, talvez, nacional ou até mais. Então,
eu fico feliz por isso, Deputado e agradeço aí a sua homena-
gem, fico feliz de estar vivendo hoje como gestor de uma es-
cola onde completa trinta anos na minha gestão. Eu quero
agradecer aqui também a Professora Evelin, a minha Vice-
Diretora, que tem abraçado a Escola Bela Vista, como se fosse
a sua própria casa, eu digo para ela que às vezes a gente vive
mais na escola do que em casa, mesmo quando não tem tra-
balho a gente está por lá. Então, eu quero agradecer a Evelin,
e os demais professores aqui presentes, os nossos colabora-
dores da escola que se deslocaram até aqui para receber essa
homenagem juntamente comigo. Então, o meu muito obriga-
do Deputado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Muito obrigado seu
Ilson, Diretora da Escola, e obrigado a todos que compõem o
corpo da escola docente, toda a equipe da Escola Bela Vista,
pelo trabalho desenvolvido ali, não só no Bairro Conceição,
mas todos os bairros daquela região, Bairro Eletronorte, Cida-
de Nova, Cidade do Lobo, toda aquela região que recebe esse
carinho da escola. Eu tenho visitado a Escola Bela Vista, e sei o
quanto ela é importante para aquela região mesmo tendo difi-
culdades de espaço, uma escola apertada merecia um espaço
maior, merecia, e a gente vê o esforço de vocês para desen-
volver o trabalho ali naquela comunidade e hoje é uma escola
reconhecida na nossa sociedade. Quero convidar também o
Professor Valter Belarmino, Diretor da Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental e Médio John Kennedy, para fazer uso da pa-
lavra, por favor, diretor.

O SR. VALTER BELARMINO – Bom dia a todos. Quero cum-
primentar aqui o Deputado Aélcio da TV, e o senhor Agenor
Fernandes, Conselheiro do Conselho Estadual da Educação e o
Diretor Ilson e os demais diretores aqui presentes, a plenária,
a Professora Nilzeth, representando a Secretaria do Estado da
Educação e os demais funcionários, em nome da minha Vice-
Diretora Alaíde Saraiva de Lima, agradecer a todos os presen-
tes da Escola John Kennedy e demais funcionários. Bom, a
Escola John Kennedy, ela é situada no Bairro São Cristovão,
recebemos vários alunos de outras localidades, hoje funcio-
nando com 876 alunos, sendo o Ensino Fundamental II, e o
Ensino Médio e o noturno a EJA. Desenvolvemos vários proje-
tos dentro da própria escola onde o nosso alunado hoje; vári-
os deles já estão cursando Direito, entre outros cursos na
Universidade Federal de Rondônia, a escola foi reconhecida no
ano passado em Olinda, onde eu estive lá presente ganhamos
uma Feira em nível nacional, de um projeto científico, graças a
Deus foi bom para o Estado de Rondônia e com isso ai, como
diz o Rafael, a Escola está sempre de portas abertas para
vocês alunos, que vocês que fazem a diferença e também aos
nossos professores, não tenho palavras para agradecer o ca-
rinho que sinto por todos vocês. E ontem foi o dia do nosso
Orientador Educacional, quero agradecer aqui na plenária as
minhas excelentes, maravilhosas orientadoras Patrícia e a
Juliete, nosso muito obrigado, vocês são 10, parabéns mes-
mo. E também, gente, fazer um pedido aqui nosso Deputado
Aélcio que a nossa Escola, estamos precisando urgentemente
de um auditório, espero contar com o senhor para o ano a
escola ser contemplada, estamos precisando mesmo, Deputa-

do. Portanto, eu peço aqui encarecidamente que nos escutem
e aconteça e antes que eu saia, meu mandato acaba dia 30 de
dezembro de 2017, eu espero contar com o senhor e fazer
essa entrega no final do meu mandato, se Deus quiser, deixar
uma marca lá. Portanto, muito obrigado, obrigado mesmo isso
é um momento único, o senhor está de parabéns, para mim
um dos únicos Deputados que teve essa iniciativa até hoje.
Obrigado mesmo a todos.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Um pedido oficial des-
se fica difícil negar, não é Carla? Quando nós fizemos essa
distribuição de como atender as regiões, se eu tivesse dez
milhões por ano de emenda, já colocava auditório para todo
mundo, por que eu sei que todo mundo precisa de auditório e
é uma necessidade, é um espaço para você fazer um aulão,
para você fazer uma reunião com os pais, enfim, para fazer
uma reunião na escola. O auditório apesar de não ser priori-
dade no sistema educacional, por que a gente percebe que a
maioria das escolas não tem auditório; por que isso eu falo
que não é prioridade, tem escolas que são construídas agora,
e, não recebem o auditório, eu acho fundamental. E nós distri-
buímos o ano passado oito, mais a escola de John Kennedy de
2017 pode contar com o auditório que vai estar nas nossas
emendas está bom? É ruim a gente falar isso que as pessoas
imaginam que é assim que sai o negócio, imagina que a gente
fala hoje e amanhã já começa. Eu quero deixar claro e eu
tenho muita preocupação com isso que é demorado o proces-
so, não é Sr. Ilson, demora para sair uma emenda. Para vocês
terem uma ideia, eu reuni na semana passada com o Gover-
nador, e com a Fátima, inclusive, eu quero justificar a ausência
da Secretária Fátima Gavioli, ela teve que fazer uma viagem
de emergência hoje com o Governador para o interior, por isso
ela não está aqui nessa homenagem e nós reunimos a sema-
na passada para já os últimos detalhes para pagamento das
emendas desse ano, vai ser pago tudo de uma vez, vai ser
feito um evento de assinatura de convênio de todas de uma
vez só. Mas, você sabe quando é que a gente fez o documento
fazendo a indicação das emendas? No mês de maio, então de
maio até agora trabalhando na questão de documentação e
olha que nós temos uma pessoa exclusiva para mexer só com
isso, os diretores já não suportam mais o Eurico, cadê o Eurico?
Quero cumprimentar aqui o meu amigo Deputado Laerte Go-
mes, grande representante principalmente da região de Ji-
Paraná, a 429, tem feito um trabalho brilhante daquela região
e a comunidade, o nosso Estado reconhece o trabalho. Ex-
Prefeito de Alvorada, ex-presidente da AROM, o cara é fera,
se vocês conversarem com ele meia hora, ele é fera. Então
como eu estava dizendo às vezes a gente imagina que saia
muito rápido, nós temos uma pessoa para mexer exclusiva-
mente com essas documentações, e visita diretor e não sai de
dentro da Secretaria, mas, mesmo assim demora muito, não
é por causa de mim, o meu desejo era que saísse imediata-
mente. Então quem vai receber emenda já sabe, diretor, que
demora, mas sai! Assim como saiu do Projeto Guaporé o ano
passado, assim como está saindo as 15 deste ano, vai sair do
ano que vem, e o ano que vem a gente vai começar mais cedo
ainda, quero ver se no mês de fevereiro a gente já esteja
fazendo aquele documento que nós fizemos em maio do ano
passado. Apenas para justificar, porque como eu já fiz a pro-
messa da emenda, eu tenho medo porque daqui a pouco o
pessoal fala: “cadê a emenda que o Deputado falou que vai
colocar lá para construir auditório? Cadê o auditório?”. Então
só para justificar que demora e a culpa não é minha, são os
trâmites mesmo da coisa pública.
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Quero convidar o Sr. Agenor Fernandes de Souza, Con-
selheiro Presidente da Câmara de Educação Básica para fazer
uso da palavra, por gentileza, fique à vontade.

O SR. AGENOR FERNANDES DE SOUZA – Primeiramente bom
dia a todos. Agradecer o convite ao Conselho Estadual de Edu-
cação, em nome do Deputado, cumprimentar aos demais Par-
lamentares e a todos os funcionários desta Casa, em nome
dos Diretores das escolas ora homenageadas cumprimentar
todo o corpo técnico administrativo e pedagógico, além do pes-
soal de apoio também, e me permita a professora Maria Hele-
na Aloise em nome dela, cumprimentar a todo o corpo docente
das duas escolas aqui presentes. É um prazer estar participan-
do de um evento de reconhecimento aos serviços prestados à
comunidade por essas instituições de ensino. É importante sa-
lientar que o papel social da escola ultrapassa qualquer limite
das ponderações, é inadmissível não conceber a importância
que essa instituição tem para a formação de pessoas e que
pessoas ali passadas com certeza contribuirão em muito para
o desenvolvimento de uma sociedade. Então, Sr. Deputado, eu
quero parabenizá-lo pela iniciativa, dizer que o Conselho Esta-
dual de Educação embora ao apareça tanto, é ele que delimita
o número de alunos por sala através de suas legislações, ele
que tem o raio x exato da situação em que cada escola se
encontra,  e eu até convido que o senhor nos faça uma visita
para conhecer as necessidades prementes de algumas institui-
ções de ensino que a gente julga necessitadas de um choque
de gestão, um choque de investimento e um choque principal-
mente de sentimento, porque muita gente perde o sentimento
pela escola, acha que lá é somente um depósito de crianças,
de jovens e adolescentes. Não é. Ali é um meio de transforma-
ção da sociedade e nós viemos deste lado. Então eu convido o
senhor para que possa também fazer visita ao Conselho de
Educação e nós nos colocamos à disposição para que a contri-
buição do conselho possa ser relevante para a construção da
nova sociedade. E dizer que o senhor está construindo dentro
dos espaços escolares uma nova escola, pelo que eu estou
percebendo aqui e isso é louvável e eu, infelizmente, o Profes-
sor Valter já tomou a minha vez, eu não vou poder pedir nada
para a minha escola agora, além de conselheiro eu também
dou aula na Escola Castelo Branco e eu fico muito feliz que
ações desta natureza estejam sendo desenvolvidas por um
Parlamentar, de parabéns está a Assembleia por ter um parla-
mentar deste quilate e principalmente a comunidade escolar
que está recebendo o investimento dessa envergadura. Então,
muito obrigado a todos e que tenham um bom dia.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado Sr. Agenor
pelas palavras. Nós vamos continuar nos esforçando para que
essas emendas, que são tão poucos os recursos, você imagina
um Deputado tem três milhões, aqui em Porto Velho são mais
de 70 escolas estaduais, e o desejo era a gente atender tudo,
mas, pouco a pouco através dos nossos esforços com os
PROAFI, com as emendas a gente vai atendendo, o meu sonho
é que a gente consiga atender alguma coisa em todas as esco-
las, este é o meu sonho até o final desses quatro anos de
mandato que é o meu projeto, se Deus quiser, vai funcionar. E
alguém, mesmo que eu não continue, que alguém possa abra-
çar essa causa da educação, porque para mim a educação é
uma causa porque em todos os Países desenvolvidos do mun-
do só aconteceram isso através da educação, Coréia, Austrá-
lia, Japão, o mundo inteiro onde é desenvolvido, onde tem de-
senvolvimento, onde é de primeiro mundo é porque a educa-
ção foi prioridade, quem não prioriza educação não tem condi-

ções jamais de chegar no topo, de ser referência para o mun-
do afora. Então não tem como deixar a educação de lado. Eu
fico triste às vezes porque, eu lembro quando eu reuni a pri-
meira vez com a equipe do Projeto Guaporé lá na SEDUC
mesmo e aí um dos diretores, o Léo, disse assim: “Deputado,
faz tanto tempo que a gente não vê um Deputado se preocu-
par com educação, de abraçar a educação, o último Deputado
que abraçava a educação, que saía perguntando pelas esco-
las o que as escolas estavam precisando foi o Deputado Everton
Leoni”; ele disse isso na reunião que a gente estava fazendo e
o Sr. Ilson estava presente. Então a gente fica até preocupa-
do, porque os políticos não conseguem enxergar a educação
como a salvação da lavoura, digamos assim, a salvação do
Estado, a salvação da sociedade para que haja um desenvol-
vimento. Então eu fico, às vezes, preocupado por que é que
não tem mais pessoas focadas na educação? Mas, fico feliz ao
mesmo tempo porque a gente percebeu que com essa atitude
do ano passado, este ano já teve mais Deputados colocando
emendas, os Deputados do interior, lá representando as suas
regiões e aí a gente fica feliz com essa iniciativa que está
fazendo com que os outros também corram para a mesma
direção e isso é muito importante.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então
convido Vossa Excelência aqui à frente, para a entrega do
Voto de Louvor.

Gostaria de orientar as senhoras e senhores que serão
agraciados para ficarem ao lado do Deputado, para depois ter
uma foto geral. Vai ficando aqui ao lado do Deputado.

Convidamos:
- Alberto Pereira.
- Alaíde Saraiva de Lima.
- Adair Albino Soares.
- Antônio Rocha de Albuquerque.
- Conceição de Maria Alves Muniz.
- Eliete Diogo da Cruz Almeida.
- Ellen Fabíola Duarte.
- Eurides Rodrigues Nascimento.
- Francimeiry Braga Lima.
- Gracilene Dias Pinto.
- Iracema Pires.
- Isabel Cristina Silva.
- Joelcimar Sampaio da Silva.
- Juliete Fadoul Celestina Blanc.
- Maria Arcângela de J. Vasconcelos.
- Maria Iolanda Fraga Rocha.
- Maria Marlinda Barbosa.
- Maria de Nazaré Vasconcelos Rebelo.
- Maria Vilani da Silva Souza.
- Neudismar Campos Lima.
- Patrícia Pila Bueno Aquino.
- Paulo Chaves e Silva.
- Roberto Pereira da Silva.
- Rosimar Ibiapina Batista.
- Samuel de Oliveira Machado.
- Vera Lúcia Silva de Souza.
- Ivaneide Marques da Silva.

Da Escola John Kennedy, os demais professores que
não vieram aqui receber; serão entregues na própria escola.

Eu peço, por gentileza, retornem aos seus lugares, mas,
permaneçam aqui na Assembleia, para também prestigiar a
entrega do Voto de Louvor aos professores, alunos e diretores
da Escola Bela Vista. Daqui a pouquinho nós vamos entregar
da Elenir e do Diretor Valter Belarmino.
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Escola Bela Vista:
- Nilzeth Saturnino de Andrade.
- Ângela dos Santos.
- Margarida Lopes de Souza.
- Milton de Souza Magalhães.
- Cleder Kashuway de Almeida.
- Ilson Alves de Moraes.
- Aurilêda Maria Aguiar.
- Carlos dos Santos Rocha.
- Emília Augusta Andrade Martins.
- Erison Bastos de Souza.
- Francisca Moreira César Costa.
- José Antônio de Souza.
- Mariluce Peres Lima.
- Maurício Ferreira Galvão.
- Raimunda Gomes Santos.
- Sandra Maria do Carmo Santo.
- Rosilene da Silva Lima.
- Maria Maciel Silva.
- Rosilene Ferreira de França Bastos.
- Eleni Batista Silva. (Escola John Kennedy)
- Isabel Cristina. (Escola John Kennedy)
- Maria Verônica de Oliveira Lima.
- Raimundo Amaro Rodrigues das Neves.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Eu quero mais uma vez
agradecer a todos, agradecer as escolas, a Escola John Kennedy,
a Escola Bela Vista. Essa homenagem é bem singela, como eu
disse é muito simples, a escola merece muito mais do que
isso, vocês que fazem parte da escola, que são a escola mere-
cem muito mais. Mas, espero que vocês fiquem feliz com essa
homenagem; porque é do coração, é o máximo que eu como
Deputado posso oferecer e estou fazendo assim, com muito
carinho. Eu falo, eu fico tão feliz quando eu posto os aniversá-
rios das escolas na minha página no facebook e as pessoas
comentam, as pessoas dizem: “Que legal, estudei nessa esco-
la, faz tantos anos”. Isso me deixa muito feliz, porque a gente
está mexendo com o sentimento de toda comunidade, de toda
sociedade. Então, mais uma vez parabéns a todos vocês, quem
não recebeu o seu diploma e sua homenagem, elas estão pro-
videnciando, porque por algum motivo tem algumas pessoas
que não receberam; mais todos vão receber. Agradeço de co-
ração mesmo por vocês estarem aqui, sintam-se todos agraci-
ados e todos homenageados nessa manhã.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene. Convido a todos para um coquetel que será
servido aqui no Salão Nobre da Assembleia, aqui do lado. Fi-
quem com Deus e até a próxima.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 49 minutos).

ATA DA 18ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TÍTULO
DE CIDADÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA AO

REVERENDISSIMO BISPO DOM ANTÔNIO POSSAMAI.

Em 05 de dezembro de 2016

Presidência do Sr.
LAZINHO DA FETAGRO - Deputado

(Às 15 horas e 06 minutos é aberta a Sessão)

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e senhores muito boa tarde. A Assembleia Legislativa do

Estado de Rondônia, após aprovação em plenário de Requeri-
mento do Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Lazinho
da Fetagro, realiza Sessão Solene de outorga de Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, ao
Reverendíssimo Bispo Emérito da Diocese de Ji-Paraná Dom
Antônio Possamai. Convidamos para compor a Mesa
Excelentíssimo Senhor Deputado Lazinho da Fetagro, propo-
nente desta Sessão Solene de homenagem.

Convidamos Dom Antônio Possamai, Bispo Emérito da
Diocese de Ji-Paraná, Padre Miguel Fernandes Ramos de Moura,
Representante da Arquidiocese de Porto Velho; Padre Toninho
Hammes, Representando a Diocese de Ji-Paraná; Pastor Aluízio
Vidal, Igreja Presbiteriana do Brasil; Senhor José Elias Ramos
dos Santos, Presidente da Associação das Escolas Família
Agrícola do Estado de Rondônia – AEFARO.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Invocando a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro
aberta esta Sessão Solene para outorga do Título Honorífico
de Cidadão Rondoniense ou Cidadão do Estado de Rondônia,
ao Reverendíssimo Bispo Emérito da Diocese de Ji-Paraná, Dom
Antônio Possamai.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia,
composição de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José
de Mello e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Sr. Presidente convidamos também para compor a Mesa
Claudinei dos Santos, representante dos Movimentos Sociais
Via Campesina e o Pedro José dos Santos, Diretor da Escola
Família Agrícola de Itapirema – Ji-Paraná. Registramos e agra-
decemos a presença do Padre Carlos Antônio de Araújo,
Diocese de Duque de Caxias – Rio de Janeiro. Sr. José Apare-
cido de Oliveira, Coordenador do Instituto Padre Ezequiel Ramin
– JP. Sra. Nanci Pereira, representante das Comunidades
Eclesiais de Base da Arquidiocese. Sr. Geraldo Bandeira Lima,
representante da Escola Família Agrícola Dom Antônio Possamai,
em Jaru. Sra. Rita de Cássia, Secretária Executiva Regional
Noroeste da CNBB. Sr. José de Albuquerque, representante do
Senador Acir Gurgacz. Sra. Maria Petronila, Comissão Pasto-
ral da Terra – Porto Velho. Sr. Alessandro Lubiana, Diretor da
Rede TV/RO. Pastor Jorge Klein, Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana. Padre João Batista, Paróquia São João Bosco.
Padre Edvaldo Fabiano, Valdeci Luis Cordeiro, Paróquia Nossa
Senhora do Amparo. Padre Antônio Hammes, Paróquia Dom
Bosco – JP. Padre Geneci Gomes Rodrigues, Paróquia São João
Bosco. Padre Miguel Fernandes Ramos, Paróquia Dom Bosco –
JP. Magnífico Reitor Professor doutor Fábio Hecktheuer – Uni-
versidade Católica. Irmã Nádia Caetano, filha de Maria
Auxiliadora, Vice-Diretora da Comunidade Religiosa. Sra. Mar-
lene Aparecida de Oliveira Silveira, Coordenadora da Comuni-
dade Eclesiástica de Base – Vilhena – CEBS. Sr. José Aparecido
de Oliveira, Coordenador do Instituto Padre Ezequiel Ramin –
Ji-Paraná. Sr. Paulo César Honorato, Coordenador Paroquial
Pastoral do Dízimo Nossa Senhora do Amparo. Irmã Maria
Ambiel, Diretora, representante do Hospital Santa Marcelina.
Sra. Roseli Dobre, esposa do Deputado Lazinho da Fetagro. Sr.
Anselmo de Jesus Abreu, Presidente do IDARON. Sr. Pedro José
dos Santos, Diretor da Escola Família Agrícola de Ji-Paraná.
Sra. Jeane Susy Bomfim, Vice-Diretora do CEEJA Padre Moretti.
Pedro Dalapícola, Vice-Presidente da Associação das Escolas
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Famílias Agrícolas de Rondônia, AEFARO. Sra. Dioneida Castoldi,
Diretora Executiva Estadual de Políticas Sociais da CUT estadu-
al. Sr. José Felipe Thiago, Presidente da Cooperativa
Agropecuária e Extrativista dos Agricultores de Jacilândia –
Campo Novo. Sra. Jandira de Souza Silva Rosa, Ailton Santos,
Cirilo Rodrigues e Edmar Dias, Núcleo de Assessoria Técnica
Popular Dom Antônio de Jaru/RO.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado.
Quero em primeiro lugar aqui, essa mesa Dom Antônio ficou
extremamente machista e ai eu quero convidar a Irmã Laura,
representante do CIMI para vir fazer parte conosco da Mesa.
Olha que a Mesa foi posta pelas mulheres, isso aqui já é um
puxãozinho de orelha para nós, não é Dom Antônio? Eu quero
também pedir para que a gente possa encher essas cadeiras
aqui, não precisa ficar com medo das cadeiras não, gente, até
para mostrar mais unidade. Eu sei que a humildade não permi-
te que a gente decida, mas Matilde, por favor, representando a
MST, MPA, por favor, chega aqui. Porque se não fica parecendo
que estão com medo ou do Deputado ou do Dom Antônio, não
é Dom Antônio? Ok. Obrigado pela compreensão, eu gostaria
que enchesse mesmo, obrigado Matilde por contribuir.

Eu quero neste momento iniciar cumprimentando o Pa-
dre Miguel aqui da Arquidiocese de Porto Velho, agradecer pela
presença; o Padre Toninho Hammes, o Padre Toninho eu te-
nho como dizer e a satisfação de tê-lo aqui porque na época
em que eu morava na Linha, lá em Jaru, ele foi um dos padres
que passaram por lá e um dos que naquela época nos educa-
ram, não é, e o Padre Toninho é muito amigo pessoal também;
Pastor Aluízio Vidal, da Igreja Presbiteriana, obrigado Pastor
pelo senhor ter vindo, aos outros pastores e pessoas de outras
denominações religiosas; ao Claudinei que é nosso amigo da
Via Campesina; o Pedro José lá da Escola Itapirema, da Escola
EFA que está aqui em nome das Escolas Família Agrícola.

Nós estamos completando, e deixei Dom Antônio por úl-
timo, estamos completando 02 anos de mandato, gostaria de
fazer uma consideração especial. Agradecer a presença do
Anselmo, de muito já foi falado hoje Presidente do IDARON,
ex-presidente da Fetagro. Dom Antônio; vou começar dizendo
e tive que escrever uma fala do senhor: “De olhos fixos na
nossa realidade humana e eclesial buscamos resposta dentro
dos limites que são possíveis, firmes na fé que nos conduz
procuramos uma caminhada dentro da possível unidade, acen-
tuamos os serviços da unidade, da fé, da caridade e da justiça,
temos certeza que nossa igreja está atenta a que o espírito lhe
diz neste ano de caminhada, como também caminhamos na
convicção de que o mesmo espírito que nos projeta para a
construção de novos tempos onde certamente esta nossa Ama-
zônia não mais será chamada “a desamparada”, mas será cha-
mada “minha preferida”, a desposada porque o Senhor se
comprazerá”. Dom Antônio Possamai, 13.10.1998. Digo isso,
Dom Antônio, porque o senhor não só do Estado de Rondônia,
mas de toda a nossa Amazônia mais do que nunca nos ensinou
a nos respeitar e a respeitar o meio em que nós vivemos, quan-
do nos ensinou a fazer a luta nos anos 80 e 90, a luta pela
reforma agrária, a luta pela dignidade da família, do ser huma-
no, a luta por políticas públicas e muitos nesse campo da polí-
tica ouviram por muitas vezes a igreja que o senhor conduziu,
a nos ensinar de que a política é o espaço onde o cidadão de
bem deve estar presente, onde a política, a arte de fazer o
bem comum possa ser representada por todos e todas. E eu
estou aqui, Dom Antônio, por causa dessas palavras, por cau-
sa do senhor quando nos conduziu na época nas comunidades

eclesiais de base dizendo que nós precisávamos colocar a pa-
lavra “oração” no seu verdadeiro sentido, que é orar e agir e
nós assimilamos isso, assim como muitas outras lideranças o
fizeram levando a palavra, mas, levando também a necessi-
dade de que nós precisávamos colocar a palavra de Deus fora
da igreja, no nosso dia comum, na nossa vida comum, e nós
naquela época fomos para a coordenação de comunidades,
fomos para Boa Nova, fomos para a Associação, para o Sindi-
cato, para os movimentos, para a FETAGRO posteriormente,
e hoje me deram a oportunidade de estar aqui fazendo essa
homenagem que muitos gostariam de ter feito. E a honra não
é para o senhor, é para esta Casa e para este Deputado poder
honrar e ser homenageado pelo senhor com a sua presença
aqui, Dom Antônio. Essas palavras; são palavras do coração,
porque quem dera se o nosso mundo, se a nossa igreja, se as
nossas comunidades, se as nossas famílias pudessem tê-lo
falando todos os dias pelo resto das nossas vidas, que não
teríamos, de forma nenhuma, a coragem de desanimar. Então
é um prazer, é com muito carinho, com muito respeito que eu
estou me sentindo agora honrado por tê-lo aqui conosco. Não
é fácil, e eu tive todo o cuidado, porque eu sei da integridade
do senhor, Dom Antônio; sei da discrição, da pessoa simples e
humilde, mesmo quando o senhor foi ameaçado, quando o
senhor poderia ter recuado e não o fez, e, neste momento,
tê-lo aqui é uma honra para esta Casa. Em 02 anos de man-
dato esse é, e não sei se teremos outros, mas é o primeiro
título que eu concedo a um cidadão que nos ensinou a viver na
nossa Rondônia e na nossa Amazônia. Muito obrigado pelo
senhor estar aqui. Muito obrigado, Dom Antônio.

Nós vamos ter algumas apresentações, aí depois, para
a gente passar para a Mesa, o Dom Antônio vai ser o último a
falar, Dom Antônio. Aqui agora, o senhor vai ter um pouquinho
de paciência, como sempre teve conosco.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) - Se-
nhor Presidente, nós gostaríamos de agradecer e registrar a
presença do senhor Juscelino José Durgo, Auditor Fiscal do
Trabalho; senhora Andréa Mendes, Secretária Institucional do
PT; senhora Maria das Graças, formadora do Conselho dos
Salesianos Cooperadores de Porto Velho; senhor José Elias
Ramos Santos, Presidente da Associação das Escolas Família
Agrícola do Estado de Rondônia; senhor Geraldo Bandeira Lima,
representante da Escola Família Agrícola Dom Antônio
Possamai, Jaru; senhoras Irmãs Letícia Marion, Maria do Carmo
Mariuba, Rita de Cássia e Lindomar de Jesus, membro da Pas-
toral Carcerária de Porto Velho/Rondônia; senhora Rosa Ne-
gra, Secretária Executiva da Mulher Trabalhadora da CUT, em
Porto Velho.

Convidamos agora a todos para acompanharmos a apre-
sentação musical de José Aparecido de Oliveira.

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos. Fal-
tam-me palavras agora, e o que eu poderia falar em discurso,
eu quero ver se eu consigo cantar, está bom? Eu projeto a
letra para que a gente possa cantar junto. Não é um negócio
que é só é para mim não, é para que todos nós possamos
fazer juntos.

(Apresentação Musical)

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Bom, nós va-
mos, já vai chamar as falas, primeiro tem vídeos. Vamos lá.
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A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Vamos
então convidar a todos para apresentação de um vídeo muito
especial, criado, produzido pela Diocese de Ji-Paraná.

(Apresentação de vídeo)

Convidamos a todos, agora, para acompanhar a
apresentação do depoimento do Senador Acir Gurgacz.

(Apresentação de vídeo)

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado. Uma
das maiores virtudes de Dom Antônio é de saber entender o
contraditório e tirar disso a construção de um mundo melhor.
Eu quero passar a palavra, então, para o Padre Miguel, da
Arquidiocese de Porto Velho, pelo tempo, se for preciso, de 05
minutos. Depois nós ouviremos a Mesa. Vamos abrir 05 inscri-
ções, que a Casa também tem a regra, não é? E aqui a gente
costuma, principalmente eu costumo quebrar um pouco essa
regra, quem quiser procure a Vera, levanta a mão que a Vera
vai inscrever mais 05 lideranças, representando movimentos
para poder falar.

Então, Padre Miguel.

O SR. PADRE MIGUEL FERNANDES RAMOS DE MOURA –
Boa tarde a todos! Cumprimentando o Sr. Deputado quero cum-
primentar a Mesa e meus irmãos e minhas irmãs, os Sacerdo-
tes, os Pastores, cumprimento nesta hora; eu Padre Jovem,
eu, não Padre, mas eu jovem lá no Rio de Janeiro sempre
sonhava em encontrar e ver alguns Bispos, sempre sonhava
em ver alguns Bispos na minha juventude, Bispos/Profetas po-
deria citar tantos, mas cito por exemplo, Dom Helder; cito por
exemplo, Dom Paulo Evaristo Arns; cito por exemplo, Dom José
Maria Pires; Dom Moacyr, Dom Marcelo Carvalheira e Dom
Mauro Morelli, Dom Antônio Possamai. Eu jovem no seminário
sempre sonhei e hoje eu tenho o privilégio, a graça, a benção
de morar com Dom Antônio. Eu, o Padre João Batista e o Padre
Genecy que estão aqui nesta Casa de Leis; eu encontrei, Dom
Antônio, pela primeira vez no ano de 2006 lá em Ji-Paraná,
que foi uma cena diferente porque Dom Antônio nos acolheu,
nós estávamos querendo conhecer essa região, nós fazemos
parte de uma Equipe Missionária Igreja Irmãs de Niterói, sou
da Arquidiocese de Niterói, nós queríamos ajudar aqui e Dom
Antônio foi o 1º Bispo que nos recebeu lá em Ji-Paraná e foi
diferente porque me espantei. Nós chegamos a um sítio onde
tinha uma reunião de Padres, digo, uma reunião de confrater-
nização e lá estava Dom Antônio e num canto assim eu vi dois
policiais, eu falei: estranho, estranho, dois policiais aqui numa
confraternização de Padres, assim que eu conheci Dom Antô-
nio.

E hoje eu tenho o privilégio de estar com ele, este gran-
de cirineu, eu peguei do Padre Zezinho, aí eu termino, Sr. De-
putado, uma poesia, uma música que todos conhecemos cha-
mada “Oração pelo Pastor”, diz o texto: “Ele sabe fazer-se
pequeno, vive de profetizar. Tem um jeito tranquilo e sereno,
tem o seu jeito de amar”. O refrão diz: “abençoa Senhor este
nosso Pastor, abençoa Senhor este homem de paz e faz com
que ele não se canse; não se canse jamais. Ele vive a servir os
pequenos, vive a nos incentivar, não permite que fique por
menos tudo o que deve mudar. Ele tem uma paz tão inquieta,
vive a se preocupar, que é o povo a caminho da meta, quer ver
o povo chegar”. Diz o texto: quer ver o povo chegar.  Esta
sempre foi a meta, o caminho desse grande Profeta que vive
no meio de nós.

Abençoa Senhor este nosso Pastor, abençoa Senhor este
homem de paz e faz com que ele não se canse jamais.

E diz o texto: ele é pai, é irmão, é amigo, nunca teve
tempo para si; dos seus braços armou um abrigo, conduziu o
povo e conduz o povo em si, seu anseio é sentir que a justiça
aconteceu entre nós que é um povo sem dor, nem cobiça, é
voz de quem não tem voz, é voz de quem não tem voz.

Então, esse texto do Padre Zezinho mostra muito bem
quem é este homem que hoje é homenageado por esta Casa
de Leis recebendo esse Título de Cidadão merecidamente de
Cidadão do Estado de Rondônia, essa semana eu o cumpri-
mentei pela semana difícil que tivemos do seu Estado de Santa
Catarina com aquela tragédia de nossos irmãos lá de Chapecó.
Muito obrigado, muito obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Pa-
dre Miguel. Com a palavra Pedro José, representando as Esco-
las Famílias Agrícolas do Estado.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Gosta-
ria Presidente, de registrar e agradecer a presença do Dr.
Ernandes Segismundo, advogado; o Senhor José Reinaldo dos
Santos, Diretor da Escola Família Agrícola do Vale do Paraíso;
Professor Roberto Júnior dos Santos, Escola família Agrícola
do Vale do Guaporé, no município de São Francisco do
Guaporé; Senhores Gilson Farias, Coordenador; e Marcos Do-
mingos, aluno Escola Família Agrícola do Vale do Paraíso; Se-
nhor Luiz Fernando, membro da Escola Família Agrícola do
Vale do Guaporé, em São Francisco do Guaporé/RO.

O SR. PEDRO JOSÉ DOS SANTOS – Uma boa tarde a todos.
Quero cumprimentar à Mesa, na pessoa do Deputado Lazinho,
já parabenizando por essa iniciativa de prestar essa homena-
gem tão merecida a Dom Antônio. Quero me dirigir ao senhor
Dom Antônio, em poucas palavras para dizer da nossa grati-
dão como eu estou aqui falando, pediram para falar em nome
da Escola Família Agrícola, que foi uma linha de trabalho que
Dom Antônio abraçou e que incentivou e que continua incenti-
vando na busca de melhoria para o povo agricultor e dizer ao
senhor que esse sonho que o senhor há vinte e tantos anos
abraçou, ele continua vivo, ele continua no coração de todos
nós que aprendemos muito como senhor. Trago um abraço de
todos os alunos, funcionários, pessoal da diretoria, temos aqui
a AEFARO, as outras Associações das outras escolas e dizer
para o senhor assim, que nós somos muito gratos por esse
por esse compromisso que o senhor tem com o povo agricul-
tor e que a Escola Família Agrícola foi uma das linhas de traba-
lho da sua pastoral em prol desse povo. Ainda sofremos muito
como escola para continuarmos atuando, sobretudo, do ponto
de vista do poder público do Executivo que ainda não reconhe-
ceu a importância desse trabalho social no Estado de Rondônia.
Dizer ao senhor que eu fui educado na fé da nossa igreja pela
minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, da fé, do agra-
decimento a Deus, de estar ligado a Deus, mas, fui educado
também na fé do agir nessa fé, na Diocese de Ji-Paraná sob
sua liderança, foi ali que eu aprendi que a fé precisa está liga-
da a obra, a gente precisa agir, a gente precisa lutar, a gente
precisa mostrar na prática, no dia a dia e por isso que perma-
necemos até hoje e talvez nos falte às palavras adequadas
para esse agradecimento, mas, dizer que o senhor aceite no
fundo do coração essa homenagem, esses agradecimentos que
são sinceros. Muito obrigado.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Pedro.
Quero convidar para fazer uso da palavra o Pastor Aluízio, da
Igreja Presbiteriana.

O SR. ALUÍZIO VIDAL – Quero saudar aqui a Mesa, já agra-
decendo ao Deputado Lazinho pela iniciativa, pela sensibilida-
de social e pela oportunidade que o senhor dá a todos nós de
prestarmos homenagem a Dom Antônio. A Bíblia diz a quem
honra, honra; então, nós queremos hoje prestar a Dom Antô-
nio a nossa honra, o nosso respeito a nossa admiração pelo
senhor. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia, um capítulo de
Miquéias, falando especificamente de uma situação do povo de
Israel, de um tempo em que a Bíblia diz assim: “E disse eu:
Ouvi, agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de
Israel; não é a vós outros que pertence saber o juízo? A Vós
que aborreceis o bem, e amais o mal e dele arrancais a pele e
a carne de cima dos seus ossos; que comeis a carne do meu
povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os
repartis como para a panela e como para a carne no meio do
caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá; an-
tes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles
fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos
profetas que fazem errar o meu povo, e clamam paz; quando
tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa, contra aque-
les que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite
sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pose-ar o sol so-
bre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia. Os videntes se
envergonharão, e os adivinhadores se confundirão; sim, todos
eles cobrirão o seu bigode  porque não há resposta de Deus.
Eu, porém estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de
juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a
Israel o seu pecado. Ouvi, agora, isto, vós cabeças de Jacó e
vós chefes da Casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis
tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusa-
lém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por
suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os
seus profetas adivinham por dinheiro; e ainda se encostam ao
Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum
mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavra-
da como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de
ruínas, e o monte do templo numa  colina coberto de mato.

Texto duro em um tempo em que Israel vivia distante do
Senhor e ele diz assim: os juízes, daquela época, os juízes,
eles dão sentenças por suborno, sacerdotes fazem celebra-
ções religiosas por aqueles que lhe metem alguma coisa na
boca, e profetas falam aquilo que eles querem ouvir.

Mas Miquéias, diz assim: eu estou cheio da glória do
Senhor para poder anunciar e para poder protestar contra aquilo
que era pecado. Existem três tipos de religiosos os místicos,
que são aqueles homens e mulheres que entram para a comu-
nhão religiosa espiritual com Deus, mas, existem aqueles que
são místicos e são sacerdotes, aqueles que são profissionais
do templo, eles servem a instituição. Mas existem aqueles que
são místicos, são religiosos sacerdotes e aqueles que são pro-
fetas, o profeta, não está ligado ao templo, o profeta não está
ligado a ninguém, agora algumas pessoas conseguiram ser
místicos, sacerdotes e profetas. Eu quero aqui como Pastor
evangélico, agradecer a Igreja Católica Romana, agradecer o
senhor Dom Antônio, porque vocês são uma geração de bispos
que nos ensinaram, são uma geração de bispos que nos mos-
traram que a igreja precisa ser profeta, que a igreja precisa
anunciar quando todos estiverem dizendo o contrário. Num tem-
po em que tentam calar tudo que foi feito na igreja a partir da
década de 50, num tempo em que tentam calar tantas coisas

dos movimentos sociais, num tempo em que tanta gente ar-
ranca a pele do pobre, vocês continuam sendo voz profética.
Os Bispos que foram citados aqui, não morrerão, a palavra vai
continuar o senhor é dessas pessoas que passaram na igreja
ativamente, continuam na igreja e vão continuar na igreja dan-
do exemplo para nós. Um dia o apóstolo Pedro, teve vergonha
de Jesus, é verdade que o senhor está bem abaixo de Jesus,
mas, eu também estou bem abaixo de Pedro. Então, eu me
sinto aqui no direito de ter vergonha de fazer parte de alguém
que conhece o senhor porque o senhor é dessas pessoas que
nos constrange. Muito obrigado pela sua vida e muito obriga-
do pelo seu exemplo.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Muito obriga-
do Pastor Aluízio, vindo do senhor essas palavras só com cer-
teza nos honra a todos não é? Pastor Aluízio, sempre foi um
lutador independente da igreja, um lutador como pessoa, como
pai, como pastor, obrigado pelo senhor estar com a gente.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhor Presidente, nós gostaríamos de registrar e agradecer a
presença da senhora Luciana Oliveira, jornalista.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Agradecer
também a Renata, o Cido e toda equipe que fez o vídeo lá da
Diocese de Ji-Paraná, o vídeo para Dom Antônio. Agradecer
ao Lubiana também por trazer a mensagem do Senador Acir,
dizer que para nós é sempre importante ter Dom Antônio sen-
do lembrado por todos que possam conseguir se expressar.
Convido agora o Claudinei dos Santos, representando aqui os
Movimentos Sociais da Via Campesina.

O SR. CLAUDINEI DOS SANTOS – Boa tarde companheiros.
O Deputado Lazinho, começou dizendo que ele tem mania de
fazer quebra de protocolo na Casa, eu já quero tomar a liber-
dade Deputado e dizer que vou acompanhar o senhor nesse
comportamento. Vim aqui no dia de hoje trazer algumas pala-
vras em nome dos Movimentos Sociais que compõem a Via
Campesina que estão aqui companheiras e companheiros do
MAB, do MST, da CPT e do CIMI. É de uma responsabilidade
muito grande, mas, eu acho que o motivo da escolha do Dom
Antônio, foi o estoque de juventude e de ensinamentos que o
senhor nos deu ao longo desses anos, ser ousado, ser atrevi-
do e ser corajoso. Não que as demais companheiras e com-
panheiros que aqui estão; não têm esses valores que foram
aprendidos com o senhor ao longo dessa caminhada, mas,
talvez seja por um simples motivo, no dia de hoje não seria
possível todos e todas expressarem de forma individual as
palavras que teriam vontade. E por isso é preciso se tirar uma
pessoa que leve em nome dessas organizações que pode pas-
sar dos cinco minutos, os nossos sentimentos de ter participa-
do, de ter caminhado com o senhor ao longo da sua perma-
nência na Diocese de Ji-Paraná. E sempre quando a gente fala
de uma pessoa, logo vem uma pergunta que no caso de Dom
Antônio a pergunta é: quem é Dom Antônio? Talvez três coi-
sas simbolizem para os movimentos sociais, quem é Dom
Antônio Possamai. Mas para falar das três coisas é preciso ter
no tempo que Dom Antônio foi um Bispo do seu tempo, nós
estamos falando de um tempo onde os conflitos de terras nesse
Estado eram latentes, camponesas, camponeses, quilombolas,
ribeirinhos, índios sendo reprimidos pela pistolagem ou pelo
próprio Estado. Símbolo disso, Eldorado dos Carajás e
Corumbiara. Nós estamos falando de um homem que é do
seu tempo, por que neste tempo soube manusear de forma
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muito sábia três coisas: o apreço profundo pelo estudo, Dom
Antônio talvez seja uma das pessoas de fora da região Ama-
zônica, que conhece de fato a Amazônia. Por que foi um ho-
mem que se dedicou a estudar essa região, até para ter cre-
denciais para se colocar diante das situações, e Dom Antônio
estudou a fundo, mas, não foi egoísta, por que ao estudar e
compreender essa realidade, Dom Antônio nas Campanhas da
Fraternidade fez com que as comunidades tivessem acesso a
esse conhecimento. Dom Antônio foi um homem ousado, foi
tão ousado que nas palavras de Padre Miguel precisou contar
com cuidados não só do Pai lá de cima, mas, também com os
cuidados dos homens aqui da terra, e pagou um preço muito
caro por isso e nós que estamos aqui sabemos. Dom Antônio
manuseou muito bem o método de trabalho de base que tanto
é primado pelos movimentos sociais, e esta primazia, essa
sua perseguição ao método de trabalho de base se refletia
pelas dezenas de pastorais sociais criadas na Diocese de Ji-
Paraná. Então Dom Antônio foi um homem do seu tempo que
soube de forma muito generosa manusear três instrumentos
poderosos, que quando está na mão certa serve para liberta-
ção do povo. A relação de Dom Antônio com os movimentos
sociais sempre foi uma relação que se pautou por duas ques-
tões importantes: respeito a autonomia dos movimentos soci-
ais, e, o aconselhamento e o encorajamento dos movimentos.
Quantas vezes os movimentos sociais aqui presentes precisou
recorrer até a Diocese de Ji-Paraná para confessar a Dom
Antônio perseguições a pessoas, aos movimentos e muitos
momentos de incerteza sem saber o que fazer, Dom Antônio
com alegria, com brio, nos indicava o caminho. A gente sabia
que estávamos no caminho certo, só que muitas vezes batia a
incerteza e o medo. E Dom Antônio nos encorajava e o movi-
mento seguia; FETAGRO, o MST, o MPA, a CPT e o CIMI são
exemplos desse seu encorajamento. E por fim, o tempo, Dom
Antônio, não nos possibilita em uma tarde como essa expres-
sar tudo aquilo que nós temos de ensinamentos da sua cami-
nhada frente à igreja, mas, talvez a própria música do Zé Apa-
recido, e, umas pitadas da palavra do Pastor Vidal; nos da às
pistas, Dom Antônio foi e continuará sendo um homem do seu
tempo. Muito obrigado Dom Antônio, nossos abraços dos mo-
vimentos da Via Campesina e que sempre seguiremos os seus
ensinamentos e sempre estaremos encorajados pela sua co-
ragem. Um grande abraço meu amigo, meu companheiro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Claudinei. Em nome de todos os movimentos sociais, obrigado
à Via Campesina, agradecemos pelas suas sábias palavras.
Quero convidar agora o Padre Toninho Hammes para fazer
uso da palavra.

O SR. TONINHO HAMMES – Boa tarde companheiros e com-
panheiras, na pessoa do Deputado Lazinho, companheiro de
longa caminhada, quero cumprimentar todas as lideranças
desta Casa, na pessoa do próprio Dom Antônio quero cumpri-
mentar todas as lideranças representantes religiosos, ao pa-
dres, pastores, religiosas irmãs que aqui estão e na pessoa do
Pedro quero lembrar aqui todas as lideranças que aqui nesta
tarde vieram para participar deste momento de graça, o pes-
soal do Projeto Padre Ezequiel, as comunidades de base, o
pessoal das Escolas Família Agrícola espalhados aqui no nosso
Estado. Eu me sinto muito à vontade aqui hoje para este mo-
mento que nos convidaram. Eu sou o primeiro Padre ordenado
por Dom Antônio na Diocese de Ji-Paraná e assim que foi
desmembrada a Prelazia de Vila de Rondônia, assim como era
chamada em 78, em 83 foi criada a Diocese de Ji-Paraná e

nomeado Dom Antônio como primeiro Bispo da Diocese de Ji-
Paraná. Eu sempre costumo dizer que a Diocese de Ji-Paraná
tem o rosto, tem a cara de Dom Antônio. Nós ouvimos muito
nesse tempo em nossas comunidades a palavra compaixão,
Jesus foi o homem da compaixão e Dom Antônio fez isso muito
bem na nossa Diocese de Ji-Paraná. Lembro uma vez Dom
Antônio foi escolhido para representar na Conferência dos Bis-
pos do Brasil num encontro que teve na Suíça como pastoralista,
e, eu creio que Dom Antônio conseguiu fazer isso muito bem
não só na Diocese de Ji-Paraná, mas, na nossa igreja Católica.
Naquela Parábola do fermento e da massa que Jesus conta, de
misturar essa fé com a realidade do dia a dia, sem perder a
riqueza do Evangelho, da graça de Deus e sem perder essa
riqueza do fermento, do respeito à massa. Então nós da Diocese
de Ji-Paraná viemos aqui, são três padres, além da liderança
do projeto Padre Ezequiel e das Escolas Família Agrícola, Pa-
dre Valdinei e Padre Pedro Paulo viemos aqui hoje para parti-
lhar esse momento de alegria, de graça desse reconhecimen-
to a Dom Antônio pela sua presença, pelo seu trabalho aqui no
Estado de Rondônia. Muito obrigado e que Deus abençoe e
fortaleça.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Agora passar
para Irmã Laura fazer uso da palavra, aí nós vamos ouvir as
inscrições e vamos fazer a solenidade para Dom Antônio po-
der usar a palavra.

A SRA. IRMÃ LAURA VICUÑA – Paz e bem. Então assim
cumprimento o Deputado Lazinho e assim toda a Mesa e todos
os presentes nesta Sessão. E gostaria de dizer a Dom Antônio
que ele ao receber esta homenagem como Cidadão
Rondoniense, gostaria assim de dizer que esta homenagem
não é pelo desenvolvimento do Estado, mas, por tudo aquilo
que ele conseguiu reconhecer de possibilidade e de
protagonismo. Dom Antônio conseguiu reconhecer o
protagonismo das mulheres na igreja e na sociedade, também
o protagonismo dos povos indígenas, dos agricultores e de
todos os movimentos que lutam em defesa da vida. Esta se-
mana ainda a gente falava que Dom Antônio é essa voz profé-
tica que não se cala, que grita, mas, que grita com convicção
de que a vida prevalece com tudo aquilo que acontece, e, a
gente vive um momento e tempos muitos difíceis para os mo-
vimentos sociais, para os povos indígenas e, sobretudo, a
criminalização. Isso também, Dom Antônio viveu na década de
80 aqui em Rondônia, na defesa dos agricultores, dos povos
indígenas e de lideranças também que eram perseguidas e
criminalizadas. Então, Dom Antônio, nesta tarde, assim, é com
alegria que a gente pode aqui confirmar e dizer que a sua
presença no Estado de Rondônia fez toda a diferença. Fez toda
a diferença para a igreja que nasce das bases, fez toda a
diferença para os povos que lutam por vidas dignas, pelos po-
vos indígenas também que têm direito a sua alteridade, que
tem direito ao seu território. E nós agradecemos muito por
essa presença de pastor, de profeta, de amigo e de irmão.
Muito obrigada.

 O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado,
irmã. Sábias palavras da Irmã, Irmã Laura. Vamos passar agora
para as inscrições que já estão encerradas, são três inscrições
que foram encaminhadas para a Mesa. E vamos começar com
o Pastor Jorge Klein. Pastor Jorge, é da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana.
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O SR. PASTOR JORGE KLEIN - Dom Antônio e Presidente des-
ta Mesa. Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que me
dirijo a esta igreja e à plateia, em especial a Dom Antônio,
minhas saudações. Senhoras e senhores, talvez a minha fala
aqui vá ser um pouco diferente da que estávamos ouvindo até
agora, porque a gente quer enfatizar um pouquinho do
ecumenismo e também do luteranismo que está aqui nesta
região. Ainda sou um pouco novo aqui, estou há quatro anos e
meio, vindo do Rio Grande do Sul, e creio que o meu sotaque
me denuncia. Nova também é a pequena comunidade de fé, a
qual eu pastoreio, tem apenas 28 anos de existência aqui na
Capital. Mas em si, o Luteranismo e a Confissão Luterana, es-
tão presentes com mais intensidade desde a década de 60,
com o início da imigração em massa dos colonos vindos do
Espírito Santo, aqui mais para o norte de Rondônia os imigran-
tes têm origem no Sul do nosso País. Dentro dele situam-se os
que pastoreio, desde Porto Velho ao sul do Amazonas e tam-
bém no Acre. No entanto, o Luteranismo não é novo nesta
região do Brasil. Atualmente temos comunidades em Manaus,
Roraima e Rio Branco, além de Porto Velho, mas, isto também
não é novidade, a novidade é bem mais antiga. Antes de 1530,
começa a conquista da América por Pizarro e ele conquista o
Império Inca e isso é importante porque a área passa ao domí-
nio espanhol. Já antes de 1500, os portugueses fincam o pé na
América Latina e especialmente no Brasil. Em 1528, por causa
de suas dívidas com a Casa Bancária dos Welser (Banco Ale-
mão), o Imperador Carlos V confiou o território da atual
Venezuela aos banqueiros, para que tirassem desse território
o correspondente as suas dívidas. Funcionários dos Welser vi-
eram acompanhados dos Lansquenetes, nome difícil, compli-
cado, que hoje nós chamamos de soldados, mais precisamen-
te a tradução diz se tratar de ‘peão de fazenda’. Estes, por
incrível que pareça, na sua grande maioria, eram luteranos.
Como as divisas ainda não estavam definidas, não se sabe por
onde andaram, mas, estavam na Amazônia. Sabe-se, no en-
tanto, que fundaram Maracaibo. Já no Século 18, o Marquês
de Pombal fundou a Fortaleza de Macapá, o atual Amapá, e ali
colocou colonos açorianos e alemães, certamente havia
luteranos também entre eles. Era costume e prática no tempo
do Império, nas imigrações, misturar soldados aos imigrantes
que vinham para as bandas da América. Era proibido mandar
mercenários. Então soldados ficavam no Rio, enquanto que os
imigrantes eram despachados ou para a região do Espírito
Santo, Minas e Rio Grande do Sul. Eu lembro esses fatos por-
que essa não é a realidade que Dom Antônio encontrou quan-
do veio para Ji-Paraná. Aqui ele encontrou uma porção de gen-
te, e entre eles, muitos Luteranos. Essa é uma história bem
mais recente, bem mais intensa, e dela Dom Antônio partici-
pou intensamente, assim como Dom Geraldo Werdier. São co-
nhecidos alguns episódios, por exemplo, da prisão do Pastor
Otto Raminger e do Professor Olavo Neinow, que foram condu-
zidos a Vilhena, juntamente com mais 11 colonos e todos eles
permaneceram quase que incomunicáveis durante a sua pri-
são. E tiveram a ação enérgica, em sua defesa, de Dom Geral-
do Werdier. E logo depois, chegou Dom Antônio, substituindo
Dom José, que também participou dessa mesma luta. Os dois
como tal, e como todos os outros fizeram com que esta região
viesse ser o que é em riqueza e em população, em cultura, em
movimentos sociais e em tantas outras atividades. Hoje, temos
uma linda história ecumênica para contar entre nossas igrejas.
E recentemente saiu um documento chamado ‘Do Conflito à
Comunhão’, que é um documento ainda bastante desconheci-
do da mídia e também de muitas igrejas da missão, que com-
põe o nosso Estado e a nossa Capital. Aconteceu recentemen-

te, uma segunda reunião em Porto Alegre, envolvendo a cele-
bração dos 500 anos da Reforma Luterana, que será em 31
de outubro de 2017. Eu fico grato à CNBB que me levou para a
preparação do tema da Campanha da Fraternidade ecumênica
em Brasília, que tratou especialmente do saneamento básico.
Fico grato por conhecer Dom Geraldo que viveu e conviveu
com a realidade desta região por longos anos. E, ao longo do
seu bispado em Ji-Paraná, sentiu na pele o que é ser
ecumênico, o que é defender a fé em Jesus Cristo, em terras
ásperas. Defender os indefesos com amor, carinho, determi-
nação, tudo isso é mandamento divino, tudo tem amparo no
Evangelho de Jesus. Por isso, desejo, Dom Antônio, que o
Deus da Paz que ressuscitou dentre os mortos Aquele que se
tornou pelo sangue, uma aliança eterna, o grande Pastor de
ovelhas, Nosso Senhor Jesus Cristo, vos torne apto a cumprir
a Sua vontade em toda espécie de bem. “Que ele realize em
nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo ao qual seja dada
a honra pelos séculos dos séculos. Amém”, como disse o Após-
tolo Paulo aos hebreus. Muito obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado,
Pastor. Convido o Magnífico Reitor Professor Fábio, para fazer
uso da palavra.

O SR. FÁBIO HECKTHEUER – Boa tarde irmãos e irmãs aqui
presentes. Quero primeiramente agradecer ao Deputado
Lazinho e aos seus Pares, por essa brilhante escolha de pen-
sar um título tão especial a Dom Antônio Possamai. Ao mes-
mo tempo, quero cumprimentar a todos que fazem parte des-
ta Mesa, em especial a Dom Antônio Possamai. Deputado
Lazinho, posso lhe garantir, pelo pouco que conheço de Dom
Antônio, que esse convite para receber esse título, ele o rece-
be porque vem de suas mãos, com certeza. Não preciso dar
boa tarde à sociedade, às autoridades civis, porque pratica-
mente a gente não a encontra, mas, estamos com todas as
autoridades religiosas, as nossas lideranças, as nossas comu-
nidades em outras palavras estamos sim em nossa Casa.

Dom Antônio, quando o Valdecir fazia referência algu-
mas qualidades e algumas importantes participações da sua
vida aqui no Estado de Rondônia, uma das coisas que ele faz
referência e ele tem toda razão diz respeito à questão do
conhecimento, a questão de pensar também a intelectualidade
e nós hoje temos uma iniciativa, uma pequena semente do
Ensino Superior Católico na Amazônia, podemos dizer sim,
que é graças a esse senhor.

Em 2002 quando se Cria a Comissão Episcopal para a
Amazônia a partir dessa Comissão se via várias prioridades
para Amazônia e para a surpresa de todos os Bispos Brasilei-
ros se falou naquele momento, lá no seu início do Ensino Su-
perior de formar lideranças, formar profissionais com refe-
rências Éticas e Cristãs.  E essa ideia apesar do primeiro mo-
mento do Antônio não ser muito a favor de escolas, de forma-
ção religiosa, até porque ele vem de uma congregação que
tem esse know how, ele nos surpreende quando diz: “Não.
Precisamos sim formar consciências”.

Então, como Dom Moacyr sempre diz e aproveito que
nesse momento se encontra no hospital, mas também quer
deixar sua homenagem a Dom Antônio, parabeniza-o e diz
que está presente conosco aqui, seu colega de Episcopado
também lhe manda um abraço.

Então, sem dúvida alguma nós temos esse ganho, essa
importância de termos uma pequena célula como a gente sem-
pre diz de uma Pontífice Universidade Católica nessa região
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porque tivemos a presença de Dom Antônio cultuando essa
ideia entre nós.

Há pouco tempo quando Dom Antônio se torna Emérito,
eu tive a oportunidade de estar em Ji-Paraná e acompanha-
mos seus últimos momentos ali e ele faz referência a um grande
apóstolo, Apóstolo Paulo. E aquilo ali me deixou bastante, as-
sim de certa forma tocado, sobretudo, quando ele se refere ao
bom combate. E todos que me antecederam nas falas aqui
falaram em luta, quase sem exceção, com exceção do Pastor,
como ele mesmo disse que iria ser um pouco diferente das
falas anteriores e hoje pela manhã com pouco tempo para
pensar alguma coisa, para falar ao Dom Antônio, eu digo: “tem
que me apoiar na vida desse Senhor, nesse seu testemunho
de vida, mas também nas palavras de Paulo”.

E tomo a liberdade para fazer algumas poucas refle-
xões a partir do Apóstolo Paulo e da vida de Dom Antônio
Possamai que mais ou menos eu falo o seguinte: “combati o
bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”.

Meu querido irmão e amigo Dom Antônio Possamai e
caros irmãos aqui presentes, o Apóstolo Paulo está chegando
ao final de sua vida, olha para trás e faz um balanço de tudo o
que se passou. Verifica que muita coisa havia sido feita, mui-
tas almas ganhas para o Senhor, várias Igrejas levantadas e a
sã doutrina havia sido impartida com as Igrejas. Nesse texto
ele destaca alguns pontos importantes para as nossas vidas.
Em primeiro lugar ele diz que: “combati”. A ideia é de uma luta
bem renhida e constante. Combateu pela causa de Cristo e
gastou sua vida nisso. Ele havia combatido.

Em momento algum vemos o Apóstolo Paulo reclaman-
do do seu combate na vida. Também não o vemos amarrando
demônios em possíveis batalhas espirituais, mas, pelo contrá-
rio, ele afirma em I. Cor. 9:27 “antes subjugo o meu corpo e o
reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo
não venha de alguma maneira a ficar reprovado”. Para Paulo e
o autor do livro de Hebreus, a vida cristã era igualada uma
corrida de longo alcance. Era necessário ter concentração,
resistência e graça.

Em segundo lugar fala sobre o bom combate. Comba-
teu o combate correto, desgastou-se naquilo que valia a pena,
nem todo combate é bom combate. Aplicou suas energias na
obra de Deus e esse mesmo Deus havia reservado para ele,
uma coroa de vitória. O que mais temos visto hoje em dia, e,
Dom Antônio nos ajudou e tem ainda nos ajudado com o seu
trabalho de pastoral e testemunho, a eleger os bons caminhos
e nos distanciar de práticas tais como: gasto de energia naqui-
lo que é improdutivo. Por exemplo, disputa entre irmãos, a
ganância, o egoísmo, a busca por defender seu próprio nome,
interesse, sua própria imagem e etc. Em outras palavras, coi-
sas que somente nos fazem perder o alvo da obra de Deus
neste mundo. A igreja foi colocada no mundo para anunciar a
salvação de Cristo Jesus. Nada mais do que isto. Como coroa-
ção dessa vivência plena do Evangelho, virá uma sociedade
transformada, uma melhoria nas relações humanas e etc. Ve-
mos que estão se desgastando na busca desenfreada por di-
nheiro, posição social e reconhecimento, e fazem disso, seus
alvos de oração.

Um dos ensinamentos de Dom Antônio Possamai, como
Pastor que mais contaminou os mais 1000 grupos de reflexões
criados na Diocese de Ji-Paraná, na qual passou grande parte
da sua vida, foi e continua sendo o ensino do bom combate. Se
temos de combater, que combatamos a esse, ou seja, o bom
combate. Muito obrigado irmão Antônio.

Deus tinha um plano de vida, Deus tinha um plano na
vida de Paulo, como o tem para Dom Antônio e cada um de

nós. Cabe a cada um de nós assim, como Paulo, concluir esse
plano. Muitos ainda nem perceberam que Deus tem um plano
para as suas vidas, que o Senhor espera algo deles, vive dia
após dia lutando seus combates pessoais e buscando suas pró-
prias carreiras. E quanto que o Senhor planejou tudo que o
Senhor planejou fica para trás. Falta-nos esse senso de obje-
tividade na vida, saber que temos uma carreira a ser cumprida
e que precisamos terminá-la ainda nesta vida. Que não nos
arrependamos no final de nossas vidas ao olharmos para trás
e que ficou muito a ser feito, só temos essa vida para cumprir
aquilo que o Senhor traçou para nós, esse é o bom combate e
agora termina.

Paulo, conclui o seu pensamento com afirmativa: guar-
dei a fé. Apesar das lutas e desafios, Paulo manteve a fé, que
expressa a sua confiança em Cristo, como uma doutrina que
vale a pena viver dando a sua própria vida.

Caros irmãos, com as palavras de Paulo, testemunho
vivo do nosso querido irmão Antônio Possamai, aqui presente
recebendo esse merecido reconhecimento, resta-nos o bom
combate, resta-nos concluir a carreira e nunca abandonarmos
a fé. Obrigado Dom Antônio por tudo que nos ensinou e nos
ensina. Agradeço também esta Casa, na pessoa do Deputado
que acolheu a todos nós e a todos os presentes. Muito obriga-
do.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) - Obrigado Pas-
tor, pelas belas palavras. Convido a Senhora Luciana Oliveira,
jornalista também para fazer a sua fala.

A SRA. LUCIANA OLIVEIRA – Boa tarde. Na verdade eu quero
aqui prestar um testemunho que considero fundamental nesse
momento, esse momento em que o País faz um apelo tão forte
pela moralização na política e quando eu penso no Dom Antô-
nio, meu primeiro contato que eu tive com ele, é muito forte a
lembrança dele lutando por isso, pela moralização na política.
Então, quero lembrar um fato aqui, eu escrevi um artigo al-
guns dias, talvez, ele não tenha conhecimento, talvez, ele nem
lembre de mim; porque eu estive com ele em Ji-Paraná, quan-
do fui para implantar o então jornalismo do Sistema Gurgacz e
a primeira pessoa que eu entrevistei foi o senhor. E tudo que
foi dito aqui hoje, essas palavras: força, luta, coragem, me
vem isso a cabeça, muitos homens se preocupam em serem
lembrados pelo que conquistaram para si e poucos pelo que
deixaram para os outros e o senhor deixou muito para mim.
Se não sabia, agora o senhor está sabendo e eu quero lem-
brar este fato, porque considero fundamental em nome da
imprensa, fazer essa correção histórica, se não da imprensa
tradicional, da imprensa não tradicional. A fragilidade do cor-
po engana quem não conhece o Bispo Emérito da Diocese de
Ji-Paraná, Dom Antônio Possamai, que aos 87 anos segue ati-
vo em atos e eventos de formação política e bradando contra o
poderio econômico que condena o País a desigualdade social.
A mensagem do homem que ousou apoiar uma campanha para
que nenhum político envolvido em escândalos de corrupção
em Rondônia, fosse eleito, é um verdadeiro, foi um verdadeiro
antídoto de lucidez e serenidade contra a pandemia de hipo-
crisia e ódio que até hoje perdura na sociedade brasileira. Em
2006, Dom Antônio, se uniu a Igreja Evangélica de Confissão
Luterana do Brasil, ao Projeto Padre Ezequiel, ao Fórum Trans-
parência de Ji-Paraná, a Cáritas Diocesanas e ao Conselho de
Leigos para divulgar um cartaz com as fotos de políticos de
Rondônia, envolvidos em corrupção. A Juíza Sandra Maria do
Nascimento determinou que o Bispo recolhesse os cartazes
sob pena de multa de cinco mil reais, diário; no cartaz estam-



9 DE DEZEMBRO DE  2016Nº 210 4136Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

param a foto do então Governador, hoje Senador Ivo Cassol,
condenado por fraude em licitações no STF e que também res-
ponde a outros processos, não há dúvidas, portanto, de que
um mau presságio se cumpriu. Pela bravura de Dom Antônio,
ele foi perseguido, ameaçado, achincalhado por jornalistas mer-
cenários e até uma parcela da sociedade conservadora censu-
rou o ato revolucionário em favor da moralidade política, uma
década após o fato, este ano recebeu, portanto, a justa indeni-
zação por dano moral e segue se manifestando contra podero-
sas oligarquias econômicas que sustentam a base da repre-
sentação política do nosso País. Em mensagem atual que eu
tive acesso e fiquei muito feliz de vê-lo falando, Dom Antônio,
disse: é preciso quebrar essa tradição que vem de séculos, de
não formar os nossos cristãos para a militância política. Se-
gundo ele, os cristãos devem ser preparados para viver a fé; a
fé é para ser vivida em todos os ambientes, família, sociedade,
poderes públicos. Resumindo, sobre o poder que ele elenca
como quarto poder, o poder mais perigoso, Dom Antônio, dis-
se: o quarto poder é o mais forte, quem governa os Países
hoje, não são os Presidentes nem os primeiros Ministros, quem
governa os Países hoje é poder econômico e se nós não edu-
carmos a fé para entender de onde vem tanto mal, nós ficare-
mos cobrando apenas dos poderes Legislativo e Executivo; o
Judiciário não, porque ninguém acha que deve mexer, e é pre-
ciso mexer e muito no Judiciário. Então, assim, tudo que Dom
Antônio, falou há dez anos e segue falando, segue-se se pro-
vando e segue formando consciências. Quando Dom Antônio,
se lançou nessa campanha, naturalmente nós da imprensa não
tradicional, nos sentimos contemplados com aquela campanha
contra a eleição de políticos envolvidos em corrupção, e eu fiz
uma defesa muito intransigente do direito dele a essa campa-
nha, do bem que ele se propunha a fazer e por isso eu fui
processada, e eu queria que o senhor soubesse que eu tenho
muito orgulho, de ter dado a cara a tapa por um homem como
o senhor.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Luciana. Por último, a Silvia Chiovetti, vai falar em nome do
Núcleo de Assessoria Técnica Popular Dom Antônio Possamai,
do município de Jaru; lá em Jaru tem a Escola Família Agrícola
Dom Antônio Possamai; aqui representada pelo Geraldo Ban-
deira Lima e tem o núcleo de apoio técnico também do Dom
Antônio Possamai.

A SRA. SILVIA CHIOVETTI – Apesar de está habituada a
falar no microfone nas comunidades graças ao que aprendi
nas escolas da Diocese, hoje, eu confesso que estou um
pouquinho trêmula, mas, vamos ver se vou conseguir falar. Eu
quero primeiro Dom Antônio, agradecer a Deus por ter coloca-
do o senhor como nosso primeiro Bispo dessa Diocese no mo-
mento tão importante de formação desse Território de Rondônia,
dessa Igreja Povo de Deus, que estava surgindo naquele mo-
mento, sem dúvida, eu falo também em nome dos cristãos de
todas as comunidades, tantos companheiros que eu revejo ai,
hoje sentados, presentes aqui. Agradeço a Deus por ter tido o
senhor como Pastor durante aquele tempo. Deputado Lazinho;
lhe parabenizo, por essa iniciativa, creio que Vossa Excelência
foi iluminado para prestar essa homenagem a Dom Antônio
nesta Casa e que bom que foi Vossa Excelência que fez isso
também. Dom Antônio falar do seu trabalho na Diocese, mui-
tos já falaram aqui de forma brilhante, já lembraram às esco-
las de formação, das Igrejas Povo de Deus de tudo isso que
vem acontecendo na nossa Diocese. E alguém lembrou bem, a
Irmã lembrou que hoje os movimentos sociais se encontram

vivendo um momento difícil, como o nosso País também, como
nossa CEBS também parece que aquela igreja libertadora que
nós tanto lutávamos e tanto tínhamos fé de acontecer o reino
de Deus se encontra um pouco adormecida. Mas, eu venho
aqui em nome de tantas organizações eu vou citar algumas lá
da Paróquia São João Batista, de Jaru, que surgiram graças
ao incentivo dessas lideranças, dessa igreja libertadora; a
rádio comunitária, o Fórum de Ação pela Cidadania que conti-
nua vivo, tímido, porém, vivo, a Escola de Fé e Política Paro-
quial também continuamos por amor aquilo que aprendemos
com o senhor e com aquilo que acreditamos que Jesus Cristo
quer que nós vivamos como igreja. Também as comunidades
eclesiais de base, as comunidades pastorais e movimentos,
um Instituto de apoio a mulher rural, sindicatos, associações,
organizações populares e hoje aqui falo em nome do núcleo
de assessoria Dom Antônio que foi uma organização que nós,
cristãos, criamos com o objetivo de não deixar morrer tudo
aquilo que aprendemos e que de certa forma vinha sendo
abafado. Então a letra da música do Zé Aparecido, também
parabéns, Cido, pela música maravilhosa que traduz muito
aquilo que nós gostaríamos de dizer, diz assim: “viva o nosso
Pastor, vivam seus ideais”. Hoje eu gostaria de dizer, Dom
Antônio, que os ideais estão vivos por que são os nossos ide-
ais, são os ideais de Jesus Cristo. E uma música também diz:
“se calarem a voz dos profetas as pedras gritaram”. Gostaria
de dizer por enquanto nós não vamos deixar as pedras grita-
rem, nós vamos continuar sendo profetas ainda que tímidos,
ainda que poucos, mas, seremos essa voz a teimar, a teimar e
acreditar nessa semente de uma igreja viva, de uma igreja
libertadora. E não vamos deixar morrer aquilo que aprende-
mos com o senhor. Todos nós nos comovemos com a tragédia
de Santa Catarina e eu me pergunto por que tanta comoção?
É válido? Sim, é válido, mas, como o Papa tem nos alertado só
naquela travessia ali de Lampedusa quantas pessoas morre-
ram? Por que poucos se comovem? Aqui no nosso Estado ver-
gonhosamente figuramos entre um dos maiores números de
assassinatos no campo, por que não nos comovemos da mes-
ma maneira não é? Os indígenas do nosso País estão sendo
massacrados, estão sendo dizimados por que nós não nos
comovemos? Então nós escolhemos segundo aquilo que o se-
nhor nos ensinou, permanecer desse lado, permanecer do lado
dos injustiçados, dos empobrecidos, e pedimos que o senhor
ore por nós para nos dá força de continuar nessa luta e, sem
dúvida, o senhor sempre será um baluarte para nós.
Obrigada.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Sil-
via. Solicito então para a nossa Mestre de Cerimônias para dá
continuidade a nossa cerimônia.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Currí-
culo: Dom Antônio Possamai nasceu em 05 de abril de 1929
na cidade de Ascurra, Estado de Santa Catarina. Em 1948
profissionalizou-se religioso. Em 1957 aconteceu sua Ordena-
ção Presbiterial. De 1948 a 1950 cursou Filosofia em São João
Del Rei, Minas Gerais. De 1954 a 1957 cursou Teologia no
Instituto Pio XII em São Paulo. Em 1970 cursou Renovação
Teológica e Espiritualidade na Venezuela. De 1963 a 1972,
Vice Provincial dos salesianos em Porto Alegre/RS. De 1976 a
1982. Provincial em Recife/PE. De 1978 iniciou do processo de
oficialização eclesiástica da Diocese de Ji-Paraná. Em 1983
Dom Antônio Possamai foi nomeado 1º Bispo diocesano. De
1983 a 2007, 20 anos de serviços eclesiais destinados à Diocese
de Ji-Paraná, tais como: a serviço da CNBB, como Presidente
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da Pastoral do Migrante; Vice-Presidente da Comissão Episco-
pal para a Amazônia; membro delegado da Conferência de
Aparecida (CELAM); criou o CEPAMI (Centro de Pastoral do
Migrante); incentivou e apoiou a criação das Associações de
Ajuda Mútua e as Pastorais Sociais, principalmente a Pastoral
Político-Partidária que deu origem a duas escolas de formação
política naquela Diocese. Antes de atuar como Bispo, exerceu
o Ministério no Nordeste brasileiro. Foi perseguido e ameaça-
do, mas também semeou a esperança por onde passou. Atuou
na defesa dos Sem Terra, dos direitos humanos, dos índios,
das comunidades e do meio ambiente, sempre buscou res-
ponder aos desafios da realidade local procurando unir fé e
vida e sempre se pronunciou com sabedoria e fé.

Convidamos o Exmº Sr. Deputado Lazinho da Fetagro
para se posicionar à frente da Mesa Diretora para a entrega
da Comenda. Convidamos também o Bispo Emérito da Diocese
de Ji-Paraná, Dom Antônio Possamai, para receber o Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia.

(Entrega da Comenda).

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – “A Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, de acordo com o dispositi-
vo do Decreto Legislativo nº 665, de 09 de novembro de 2016,
de autoria do Exmº Senhor Deputado Lazinho da Fetagro, con-
cede o título honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao
Exmº Reverendíssimo Bispo Emérito Dom Antônio Possamai
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Es-
tado de Rondônia. Porto Velho, 05 de dezembro de 2016.”

O SR. DOM ANTÔNIO POSSAMAI – Muito obrigado por essa
distinção, além de guardá-la com muito carinho junto com ou-
tros títulos que eu recebi e de modo todo particular, este que
me foi entregue com tanta solenidade e com tanto histórico da
minha vida, muito obrigado e eu haverei de falar lá da Mesa
porque como vêem eu estou bastante limitado com a minha
saúde. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Dom
Antônio. Depois nós vamos chamar todo mundo aqui para tirar
uma foto com ele, aí todo mundo vai entrar, podem ter certeza
que vai dar tempo. Com a palavra o Cidadão do Estado de
Rondônia Bispo Emérito Dom Antônio Possamai.

O SR. DOM ANTÔNIO POSSAMAI – Sr. Deputado Lazinho da
Fetagro, você já me chamou Cidadão do Estado de Rondônia,
muito agradecido. A todos vocês que aqui vieram nesta tarde
de tanta festa os meus agradecimentos profundos, aqueles
que falaram, falaram tanta coisa que nem eu sabia que tinha
feito, é a bondade do coração de vocês que sabe reconhecer
coisas pequenas e sabe colocar em destaque. Eu começo es-
sas minhas palavras dizendo que me sinto muito honrado e
agradecido por ter sido distinguido pela outorga de Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia. Confesso que
sinto até dificuldades e incapacidade de compreender a gran-
deza deste gesto. É verdade que eu me sinto intimamente hon-
rado e agradecido por ser acolhido entre a multidão de
rondonienses nativos ou provenientes de outras regiões do País,
e amam esta terra a ponto de se entregarem totalmente em
suas atividades, para que este Estado, sempre mais pautado
para os princípios éticos, próspero e sempre mais a casa acon-
chegante de todos. Entretanto, reconheço que muitos outros
que por aqui aportaram; muitos outros que passaram pela
minha vida, consumiram e continuam consumindo suas vidas

para o engrandecimento deste Estado, com certeza eles me-
recem muito mais do que eu. Ao senhor Deputado Lazinho,
que me lembra que coisas esquecidas, eu não sabia que o
senhor tinha aprendido tantas coisas, a ser cidadão, a ser po-
lítico, a ser cristão da Diocese de Ji-Paraná, me sinto feliz e
muito obrigado. Embora já tenham lido aí bastantes coisas da
minha vida, como escrevi eu também vou ler. Sou nascido no
Estado de Santa Catarina, no simpático e belo Vale do rio Itajaí.
Desde a minha adolescência, senti que Deus me chamava para
um serviço total aos jovens e ao povo mais pobre, na vida
salesiana e no sacerdócio. A minha família de origem era, é e
continua sendo uma família pobre. Então senti desde criança o
que é que significa ser pobre. Depois de ter prestado meus
serviços como salesiano e como padre em diversas regiões do
País, eu quero de um modo todo especial colocar em destaque
os 06 anos que fui enviado a servir a igreja no Nordeste, que
abrangia quase todos os Estados do Nordeste, desde a Bahia
até o Piauí. E foi lá que eu tive a melhor das minhas escolas, a
companhia do Arcebispo Dom Hélder Câmara. Éramos vizinhos
e muitas vezes ele me convocava para certas reuniões. Ele
tinha um grupo restrito de padres e leigos com quem ele se
aconselhava com frequência e eu tive a graça de fazer parte
deste pequeno grupo. Fui chamado Arcebispo da Diocese de
Ji-Paraná, que naquele tempo abrangia também grande parte
do território do Mato Grosso, estendendo-se rumo ao sul, sul
de Cuiabá, até o atual município de Nova Lacerda, que eu vi
nascer da floresta, até ao noroeste do município de Aripuanã.
Para entrar no extremo norte do município de Aripuanã, eu
tinha que vir até Humaitá, percorrer a Transamazônica, tomar
a Estrada do Estanho, de uma mineradora, para poder servir
àquele povo, tamanho era a Diocese. E aí vem a pergunta:
como vinha me sentindo em Rondônia, uma terra estranha
para mim, desconhecida? E como é que vinha me sentindo
desde aqueles 05 de junho de 1983, quando na presença do
senhor Núncio Apostólico do Brasil, de uma multidão de cris-
tãos católicos e também luteranos de Ji-Paraná, da Diocese e
de muitos convidados, recepção que foi feita na Catedral de Ji-
Paraná e fui empossado como bispo, como é que eu me sen-
tia? Quero colocar em destaque que naquela posse estava pre-
sente Dom João Batista Costa, o grande Arcebispo, o primeiro
arcebispo de Porto Velho. E ele me segredou ao ouvido: “poxa,
eu cheguei aqui hoje, após apenas 01 dia de viagem, quando
eu vinha a Vila Rondônia, naqueles tempos, atravessando
matas, eu demorava de 03 a 04 meses”, e se admirava do
progresso que já tinha havido. Bispo, o pastor aí já lembrou
qual é a missão do bispo. Bispo na Igreja Católica é a pessoa
que recebe a missão de ser pastor do rebanho, que é o povo
de Deus, de todo o povo, mas, com uma atenção especial para
o povo mais marginalizado, mais carente de cuidados, o povo
excluído. Como diz o Papa Francisco, “o povo descartado”. A
minha atenção especial foi nesta direção. Quando aqui che-
guei, Rondônia ainda vivia o tempo da chegada de centenas,
de milhares de brasileiros que aqui buscavam a terra prometi-
da. Pobre povo, mais uma vez acreditava nas promessas do
então Regime Militar que afirmava que Rondônia era uma ter-
ra sem gente, então era preciso dar à gente sem terra. Que
disparate! E quanta desilusão, porque nem tudo o que diziam
era verdade. As promessas eram enganosas, a terra existia
sim, mas, em sua maioria tinha dono. Quem eram os donos?
Em primeiro lugar os povos indígenas. Somam-se a eles os
antigos posseiros, os seringueiros, os garimpeiros. Mas havia
também a terra dos pseudoproprietários, que usavam méto-
dos dos mais violentos, que nós bem conhecemos e foram
lembrados aqui também em uma das intervenções. E quanta
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violência eu presenciei, e quantos tive que sepultar porque ví-
timas da violência. Violência proveniente das armas maneja-
das pelos pistoleiros a mandado dos pseudoproprietários e vi-
olência praticada pelo abandono em que o povo vivia. A estes
males, acrescente-se a carência das condições básicas pro-
metidas, mas, em geral, como ainda hoje é hábito, e hábito
até mais aperfeiçoado hoje, promessas não cumpridas na
medida das necessidades. Promessas de estradas, de pontes,
de assistência à saúde, a proliferação de doenças tropicais,
particularmente a malária e outras, carência de hospitais ou
hospitais de baixa qualidade. Eu me lembro que uma vez, víti-
ma de um acidente; fui socorrer um padre no antigo Hospital
Regional de Ji-Paraná e o médico, um dos médicos me disse:
“tire logo esse padre daqui, senão ele vai morrer de outras
doenças, além das contusões do acidente”. Assim eram, falta
de hospitais de qualidade, falta de postos de saúde ou existen-
tes, mas, carentes de servidores, falta de médicos, falta de
escolas. Mas o povo que ia chegando era um povo ordeiro, um
povo trabalhador, e como tal, obedecendo naquela época a
exigência do INCRA, derrubava florestas, era a condição para
poder ter um título precário e provisório de propriedade, plan-
tou, colheu, enfim, produziu. Entretanto, o seu produto nor-
malmente não tinha preço, porque entre outros males, multi-
plicaram-se os atravessadores que exploravam no peso, no
preço e nas medidas. Comportavam-se bem da forma como se
comportavam os comerciantes denunciados e condenados pelo
profeta Amós, palavras textuais do Profeta: “os comerciantes
se perguntavam: quando vai passar o sábado, para expormos
o trigo; diminuir as medidas, aumentar o peso, utilizar balan-
ças mentirosas, comprar o fraco por dinheiro, o indigente por
um par de sandálias, para negociarmos até o farelo do trigo?”
Amós, cap.8, 5 - 7. E diante de uma realidade tão triste, o que
um bispo, pastor deve fazer para responder? O povo estava
abandonado, precisava ser atendido, quando os clamores do
povo, ouvindo os clamores do povo, ouvindo as lideranças lei-
gas conscientes, as religiosas, os religiosos, fomos ao diálogo
procurando respostas. E chegamos a uma conclusão, que en-
caminhou toda a linha pastoral da igreja da Diocese, qual a
resposta? É preciso e urgente educar o povo na fé. Educação
na fé é um processo que visa criar no cristão tais convicções
que o leve a não limitar a sua fé somente às práticas religio-
sas, às aclamações, à frequência ao templo, às romarias, mas,
vivê-la em todas as circunstâncias da sua vida. Vida religiosa,
vida política, econômica, vida empresarial, social, de modo que
diante das agressões aos princípios éticos, seja capaz de dizer
‘não’ diante das exigências do reino de Deus e diante das exi-
gências do reino de Deus seja capaz de dizer ‘sim’ conforme
ensina o nosso Mestre Jesus. Seja o vosso sim, ‘sim’, e o vosso
não, ‘não’. E fizemos diversas opções, as comunidades eclesi-
ásticas de base já vinham sendo implantadas, consideramos
que é o método mais favorável para educar na fé, também
hoje, embora muitos delas desacreditem; as catequeses para
todas as idades, mas não catequese apenas com um verniz
superficial para treiná-las a receber os sacramentos. Catequese
não só para crianças, mas, para todas as idades, através dos
grupos de reflexão. Também para educar na fé, viu-se a ne-
cessidade do surgimento de diversas escolas. Escola de Teolo-
gia, escola de fé e política, escola de políticas públicas, diante
da carência de cuidados com a saúde, foram-se multiplicando
escolas de saúde para a prática da medicina alternativa e que-

ro citar a Ana Maria que está aqui, que foi a pioneira, foi à
pioneira aquela que nos abriu os caminhos, aquela que um
dia disse numa reunião: quem conhecer ervas medicinais, traga
aqui para tal dia nós fazermos uma reunião, faremos uma
partilha de conhecimentos. Assim surgiu a Pastoral da Saúde,
com a prática da medicina alternativa, com destaque para a
Homeopatia e para uso de plantas medicinais e tantas outras
iniciativas que a crença na necessidade de unir fé e vida fo-
ram sendo valorizadas. Eram numerosas as comunidades de
base, que tinham as suas hortas de plantas medicinais, que
tinham suas pequenas farmácias providas em medicamentos
elaborados por aqueles que tinham frequentado as escolas de
saúde e da Pastoral da Saúde. Assim foi dado muito valor e
incentivo também aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais,
as pequenas Associações de Trabalhadores Rurais, ao Movi-
mento dos Sem Terra, ao Movimento dos Pequenos Trabalha-
dores Rurais, ao MAB e as outras formas de organização do
nosso povo. Mas, se essas iniciativas agradavam aos preferi-
dos de Jesus, os pobres, não eram bem vistas por grupos que
tinham o hábito de enriquecer a custas da exploração dos
pobres. Também não era bem vista pelos cristãos tradicio-
nais, meramente praticantes de devoções e templos, sem
nenhum compromisso com a vida. Por causa disso, vivemos
tempos difíceis, como foram mencionados aqui, tempos de
verdadeiras perseguições. O auge dessas perseguições foi o
assassinato do Padre Ezequiel Ramin, em 1985. Houve tam-
bém agressão de um governante, foi citado aqui também ao
Bispo e aos seus auxiliares mais próximos na cúria diocesana.
Lembro que coincidiu essa invasão do meu escritório por esse
governante com seus sequazes e ele quis me amedrontar e
foi nessa hora, quando o Governador propôs diante da evi-
dência dos fatos do seu comportamento que eu tinha diante
de mim, a lista de processos que lhe incorria, ele disse: “bem,
nós podemos fazer um acordo”. E aí uma pastora luterana,
que fazia parte da nossa equipe, deu um pulo da cadeira,
levantou-se e disse: “não, aqui não há acordo”. E ele retirou-
se, mas, vieram outras consequências. Mas, o martírio do Padre
Ezequiel e as perseguições muito serviram para incentivar ainda
mais entre o povo o compromisso de viver a fé. Assim, foi a
minha vida por esses quase 25 anos. Completando o meu tem-
po, por razões de idade, pedi ao Papa que me desse um su-
cessor, tive que esperar três anos a resposta, finalmente che-
gou, e desde que dei posse ao meu sucessor, 2007, recolhi-
me a essa cidade de Porto Velho, não porque não gostasse de
Ji-Paraná, mas, porque eu tinha missões da CNBB que obriga-
vam a viajar muito pelo Brasil afora, fazia parte da comissão
da CNBB para a Amazônia e então isso me obrigava a estar
sempre tomando avião para viajar para diversos Estados do
país, afim, de incentivar o povo a amar mais a Amazônia. Que
eu bem conhecia, porque além de Bispo, eu tinha sido por oito
anos Presidente do Regional Norte I que naquela época tinha
sede em Manaus, e conheci então quase todos os Estados, e
sabia de suas necessidades. Então aqui fiquei, daqui gostei e
aqui continuo até hoje, fui e continuo sendo muito bem acolhi-
do pelo meu irmão o Arcebispo Dom Moacyr Grechi, que por
sinal foi ele que incentivou a vir para cá. Continuo sendo muito
bem atendido, acolhido pelo atual Arcebispo Dom Roque
Paloschi, e por esse bom e carinhoso povo. Fixei minha mora-
da na Paróquia São João Bosco, onde dentro das minhas limi-
tações procuro atender a todos os que me procuram, só não
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atendo aqueles que me convidam para viajar para fora daqui
porque as minhas pernas, não me ajudam. Mais uma vez De-
putado Lazinho, muito obrigado, muito obrigado a vocês todos
que aqui vieram muito, muito obrigado a Assembleia Legislativa
que aprovou está moção, e que Deus mediante a intercessão
de Nossa Senhora Auxiliadora e de Nossa Senhora de Nazaré,
Padroeira de Rondônia, a todos vocês e de modo especial a
esta Casa de Legislativa, desejo muita graça, muita benção e
um pedido a Deus que Vossas Excelências como legisladores
sejam sempre os bons pastores desse povo, obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Dom
Antônio. Para finalizar, agradeço mais uma vez Dom Antônio,
pelo senhor ter aceitado a vir a essa solenidade, a essa
Comenda. Agradecer a todos os legisladores desta Casa, a
todos os Deputados que prontamente votaram em favor a esse
Título. Agradecer a todos os funcionários e funcionárias da
nossa Casa, que contribuíram com essa solenidade, agradeço
a todos vocês, cada um e cada uma que se deslocaram do
interior do Estado, para estarem aqui conosco. Quero dizer
que esta Casa, estará sempre à disposição para que vocês
possam contribuir no nosso caso com o nosso mandato. Quero
agradecer a minha esposa que está aqui comigo hoje, Dona
Rose, minha eterna namorada. Por fim, quero dizer que no
final aqui depois da foto, chamar todos que estão lá fora, que
puderem entrar para a gente tentar tirar uma foto, nós vamos
ter aqui, na Casa antes de eu chegar para cá, era coffee break,
agora para nós é merenda, é uma merenda. Invocando a pro-
teção de Deus, pois não Dom Antônio.

O SR. DOM ANTÔNIO POSSAMAI – Eu queria diante da pre-
sença do Pastor Luterano, eu queria, ele mencionou tema do
Ecumenismo. Foi um tempo muito feliz que eu vivi em Ji-Paraná,
com os Pastores Luteranos que lá estavam; não lembro o nome
porque eu sou velho, esqueço, mas, um particularmente, nós
celebrávamos com muita fraternidade a semana de orações
pela unidade dos cristãos. Outros eventos que eram importan-
tes na vida das igrejas, nós sempre celebrávamos juntos. Um
fato muito interessante: assim que nasceu, eu vi nascer qua-
se, a maioria dos municípios que compõem a minha Diocese,
eu os vi nascer diretamente da derrubada da floresta, das quei-
madas e as construções das primeiras ilhas. Mas em Cotriguaçu
havia uma comunidade meia a meia; Luteranos e Católicos. E
lá então, eles sem consultar o Bispo, eles resolveram fazer
uma igreja para as duas igrejas Luterana e Católica. E cele-
bravam as celebrações dominicais em horário diferente, cada
um respeitando sua crença, mas, quando eu ia lá para as visi-
tas oficiais, a presença dos luteranos era maciça, e sempre
me lembro daquele abraço que eu recebi de um luterano lá
em Cotriguaçu, um abraço muito carinhoso e de muita grati-
dão. Então são lembranças boas também que eu tenho daque-
le tempo. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Dom
Antônio, que Deus possa nos abençoar e abençoar o senhor e
que o senhor possa sempre estar orando por nós, rezando por
nós.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 30 minutos).

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Francisco Menezes,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na Francisco Menezes, bairro Tancredo Neves, muni-
cípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Rubi bairro
Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Rubi, bairro Tancredo Neves, município de Porto
Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

ASSESSORIA DA MESA
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Pirita, bairro
Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Esta-
do, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Pirita, bairro Tancredo Neves, município de Porto Velho/
RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Zacarias Bezerra,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Esta-
do, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Zacarias Bezerra, bairro Tancredo Neves, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Amélia Farias,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Esta-
do, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica

na rua Amélia Farias, bairro Tancredo Neves, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Abel de Souza,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Abel de Souza, bairro Tancredo Neves, muni-
cípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Cassiana Paes,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Cassiana Paes, bairro Tancredo Neves, muni-
cípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
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sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Francisco
Rebouças, bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Francisco Rebouças,  bairro Tancredo Neves,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Antônio Violão,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Antônio Violão, bairro Tancredo Neves, muni-
cípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Jorge Santos, bairro
Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Jorge Santos, bairro Tancredo Neves, municí-
pio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Francisco Vianez,
bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Francisco Vianez, bairro Tancredo Neves, mu-
nicípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Caruana, bairro
Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Esta-
do, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Caruana, bairro Tancredo Neves, município de Porto
Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Raimundo
Cantuária, bairro Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Esta-
do, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Raimundo Cantuária, bairro Tancredo Neves, município
de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica na Rua Itaúba, bairro
Tancredo Neves,  em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Itaúba, bairro Tancredo Neves, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à cooperação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento e pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de recuperação das ruas Raimundo Jorge e Canaã,
localizadas na Comunidade Nova Aliança, município de Porto
Velho,

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado, com cópia para o Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de Ações
Urbanísticas - CAU, a necessidade de recuperação das Ruas
Raimundo Jorge e Canaã, localizadas na Comunidade Nova
Aliança (BR-319, Km 13), município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Uma proposição semelhante a esta já foi destinada ao

Executivo Estadual em junho de 2015, no entanto, fui nova-
mente procurado pelos moradores da Comunidade Nova Ali-
ança em virtude haver um projeto por parte da Eletrobrás
Distribuidora Rondônia de Instalação de Rede Elétrica nas ruas
descritas acima, sendo porém, impedido de concretização pelo
fato de as mesmas estarem, em muitos pontos, intrafegáveis.
Necessitando de recuperação (incluindo cascalhamento) para
a completa execução dos serviços.

Buscando representar estes cidadãos em sua reivindi-
cação, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o Art.
188 do Regimento Interno.

No entanto, esta mesma equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentido-se excluídos.
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Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

REQUERIMENTO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Requer
informações sobre a conclusão das obras de pavimentação de
ruas no bairro Ronaldo Aragão, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do artigo 29, inciso XIII e 31, §3º da Constituição  Estadual c/
c artigo 179, inciso III do Regimento Interno, requer à Mesa
Diretora que seja encaminhado ao Sr. Governador do Estado
de Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER , pedido de informações sobre
a conclusão das obras de pavimentação de ruas no bairro
Ronaldo Aragão, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Esta proposição tem origem na manifestação de um ci-

dadão que através das redes sociais, trouxe-me a informação
que as obras de asfaltamento iniciadas pelo DER no bairro
Ronaldo Aragão estão paradas há várias semanas, deixando
os moradores com sentimento de que foram abandonados pelo
Poder Público. Buscando representar aquela comunidade, apre-
sento este requerimento contando com o apoio dos nobres
Deputados para sua aprovação e destinação, nos termos regi-
mentais já expostos.

Plenário das deliberações, 24 de novembro de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no
que tange a Mensagem nº 217, de 16 de novembro de 2016,
referente ao Projeto de Lei que “Revoga os incisos IV, VIII e X,
do artigo 3º da Lei Complementar nº 685, de 14 de novembro
de 2012, que “Cria o Sistema Estadual de Defesa do Consumi-
dor - SISDEC, o Conselho de Estadual de Defesa do Consumi-
dor - CONDECON, a Coordenadoria do Programa Estadual de
Proteção e Defesa de Consumidor  - PROCON/RO e a Comis-
são Estadual Permanente de Normatização - CEPN” .

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e art. 46, Pará-
grafo Único, da Constituição Estadual, bem como, do art. 179
do Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos dis-
criminados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de
Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar impacto financeiro, do Projeto de Lei em

epígrafe, nos moldes do art. 16, I, da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

O Poder Executivo mediante o Projeto de Lei, anexo na
Mensagem n°. 217/2016, tem por objetivo “ Revogar os incisos
IV, VIII e X, do artigo 3º da Lei Complementar nº 685, de 14 de
novembro de 2012, que “Cria o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor - SISDEC, o Conselho Estadual de Defesa do Con-
sumidor - CONDECON, a Coordenadoria do Programa Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/RO e a Co-
missão Estadual Permanente de Normatização - CEPN”.

Outrossim, diante da importância do respectivo Projeto
de Lei, se faz necessário apresentar pedido de informações,
com base no preceito legal do art. 29, XVIII, c/c art. 46, pará-
grafo único, da Constituição Estadual, veremos:

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta;

Igualmente,
Art. 46. A fiscalização contábil, financeiro e orçamentá-

ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assem-
bléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e  do Ministério Público do Es-
tado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou entidade público que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o
Estado responda, ou que, em nome deste assuma obrigações
de natureza pecuniária.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprovação do
presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 23 de novembro  de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no
que tange a Mensagem nº 218, de 16 de novembro de 2016,
referente ao Projeto de Lei que “Altera o artigo 1º, caput e o
inciso IV, do artigo 2º, o caput do artigo 4º ; e o caput e o § 4º
, do artigo 5º da Lei 2.721, de 20 de abril de 2012, que Cria o
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDEC.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e art. 46, Pará-
grafo Único, da Constituição Estadual, bem como, do art. 179
do Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos dis-
criminados a seguir:

•Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
•Exposição de Motivos;
•Qual o objetivo de transferir para a Secretaria de Esta-

do de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, à Admi-
nistração do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor -
FUNDEC?

•Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de
Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
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J U S T I F I C A T I V A

O Poder Executivo mediante o Projeto de Lei, anexo na
Mensagem n°. 218/2016, tem por objetivo “Altera o artigo 1º,
caput e o inciso IV, do artigo 2º, o caput do artigo 4º ; e o caput
e o § 4º , do artigo 5º da Lei 2.721, de 20 de abril de 2012, que
Cria o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDEC.

O Poder Executivo informa que o objetivo do FUNDEC é
receber recursos orçamentários e extraordinários a serem des-
tinados, especificamente, ao financiamento de projetos de co-
laboradores do SIDEC que tenham por propósito, orientação e
informação ao consumidor e a sustentabilidade de seu custeio
mediante prévio Edital publicado pelo Conselho de Defesa do
Consumidor - CONDECOM.

Insta Salientar, ainda, que o respectivo Projeto de Lei
transfere a Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvol-
vimento Social, para fins de aprovar, firmar e fiscalizar o cum-
primento de convênios e contratos e, aprova e publicar as pres-
tações de contas anual do FUNDEC.

Assim, diante da importância do respectivo Projeto de
Lei, se faz necessário apresentar pedido de informações, com
base no preceito legal do art. 29, XVIII, c/c art. 46, parágrafo
único, da Constituição Estadual, veremos:

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
Igualmente,
Art. 46. A fiscalização contábil, financeiro e orçamentá-

ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assem-
bléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e  do Ministério Público do Esta-
do.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou entidade público que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o
Estado responda, ou que, em nome deste assuma obrigações
de natureza pecuniária.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprovação do
presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 23 de novembro  de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN - Re-
quer à Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no
que tange a Mensagem nº 222, de 21 de novembro de 2016,
referente ao Projeto de Lei que “Altera e acrescenta dispositi-
vos à Lei nº 3.686, de 08 de dezembro de 2015, que “Dispõe
sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de
Rondônia e dá outras providências”.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e art. 46, Parágra-

fo Único, da Constituição Estadual, bem como, do art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discri-
minados a seguir:

• Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
• Exposição de Motivos;
• Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
• Indicar impacto financeiro, do Projeto de Lei em epígrafe,

nos moldes do art. 16, I, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000.

•
J U S T I F I C A T I V A

O Poder Executivo mediante o Projeto de Lei, anexo na
Mensagem n°. 222/2016, tem por objetivo “”Altera e acres-
centa dispositivos à Lei nº 3.686, de 08 de dezembro de 2015,
que “Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do
Estado de Rondônia e dá outras providências”.

Por outro lado, diante da importância do respectivo Pro-
jeto de Lei, se faz necessário apresentar pedido de informa-
ções, com base no preceito legal do art. 29, XVIII, c/c art. 46,
parágrafo único, da Constituição Estadual, veremos:

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executi-
vo, inclusive os da administração indireta;

Igualmente,
Art. 46. A fiscalização contábil, financeiro e orçamentá-

ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela As-
sembléia Legislativa, mediante controle externo e pelo siste-
ma de controle interno de cada Poder e  do Ministério Público
do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa físi-
ca ou entidade público que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
o Estado responda, ou que, em nome deste assuma obriga-
ções de natureza pecuniária.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprovação do
presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 23 de novembro  de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  - MESA DIRETORA -
Altera a Tabela 10 do Anexo I que estabelece a “Estrutura
Organizacional e Quadro Gerencial da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia e o Anexo VI da Lei Complementar nº
730 de 30 de setembro de 2013.

Art. 1º  A Tabela 10 do Anexo I, que “Estabelece a
Estrutura Organizacional Administrativa e o Quadro Gerencial
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia” e o Anexo
VI da Lei Complementar nº 730, de 30 de setembro de 2013,
passam a vigorar da seguinte forma:
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ART. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.

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

Estamos apresentando a presente propositura com a
finalidade de promover algumas alterações na Tabela 10 do
Anexo I, que “Estabelece a Estrutura Organizacional Adminis-
trativa e o Quadro Gerencial da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Rondônia”, além do Anexo VI da Lei Complementar nº
730 de 30 de setembro de 2013.

Esse Projeto de Lei Complementar visa melhorar a es-
trutura da Assessoria Militar junto a este Poder Legislativo, e
elevar de maneira significativa para esta Casa de Leis, o valor
da gratificação desses valorosos militares.

Vale ressaltar a importância dos policiais militares para
esta Instituição pelos relevantes serviços prestados, promo-
vendo em conjunto com a Polícia Legislativa a segurança orgâ-
nica do prédio sede e anexos e pessoal dos Parlamentares nos
mais diversos rincões deste Estado e em outras ocasiões até
em outra federação, sendo desta maneira, justa a pretensão
demandada em epígrafe.

Por ser de competência da Mesa Diretora promover
quaisquer alterações no que diga respeito a pessoal, confor-
me estabelece o nosso Regimento Interno, então, estamos com
o intento de que a nossa propositura seja aprovada.

Após estudos junto a assessoria técnica restou eviden-
ciado que a valorização desses digníssimos e valores servido-
res não vai produzir efeitos colaterais fora do alcance do que
esta casa pode oferecer.

Ante o exposto, contamos como apoio dos nobres, para,
no sentido de aprovarmos a nossa proposta que modifica os
itens supramencionados.

Plenário de Deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho - Presidente
Dep. Edson Martins - 1º Vice-Presidente

Dep. Hermínio Coelho - 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão - 1º Secretário
Dep. Glaucione - 2ª Secretária
Dep. Alex Redano - 3 Secretário
Dep. Rosangela Donadon - 4ª Secretária

PROJETO DE RESOLUÇÃO DEPUTADO JESUINO BOABAID -
PMN - Acrescenta dispositivo ao Regimento Interno.

Art. 1º Fica acrescentado o § 7º ao artigo 129 do Regi-
mento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, aprovado pela Resolução nº 32 de 20 de agosto
pela resolução n° 32 de 20 de agosto de 1990, com a seguinte
redação.

“Art.129................................................
§ 7º  O Parlamentar que registrar a presença no painel

eletrônico, mas esteja ausente no  momento das votações sim-
bólicas ou nominais, o Presidente da Mesa Diretora deverá
determinar o desconto em seu pagamento no valor de
R$1.000,00 (hum mil reais) por ausência em cada votação
constante da Ordem do Dia”.

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

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Estamos tomando esta iniciativa, considerando que nós

parlamentares temos o dever de cumprir com nossas atribui-
ções e responsabilidades regimentais, não apenas exercendo
nosso papel legislativo em nossas bases, mas também no exer-
cício da nossa ação Parlamentar nesta Casa de Leis.

Entendemos que um dos principais papeis de um parla-
mentar é exatamente deliberar matérias, pois todo o trabalho
do Parlamento deságua no Plenário, onde exige que cada mem-
bro além de parlamentar também proceda o exercício do voto,
decidindo assim acerca das matérias que tramitam neste Po-
der.

E nos causa perplexidade e até mesmo desconforto,
quando no momento em que se deveria dar início das delibe-
rações durante a Ordem do Dia, constata-se a ausência do
quorum mínimo para deliberar, ou seja a maioria absoluta dos
membros. E diante disso, fica muitas vezes prejudicada a de-
liberação de matérias importantes.

Entretanto, o mais grave é que ao constatarmos o re-
gistro de presença no painel eletrônico, verificamos que tem
número suficiente e até mesmo com um número quase de
unanimidade de Parlamentares constando como presentes. Mas
no momento de dar início a deliberação na Ordem do Dia, não
há o número mínimo de quorum para que possamos deliberar
as matérias.

Portanto, tal situação vem se arrastando, e não vemos
outra alternativa senão autorizar de forma explicita que o Pre-
sidente desta Casa determine o desconto do valor proposto,
isto é, R$1.000,00 (hum mil reais) por ausência.

Para tanto, solicitamos o apoio e voto dos nobres Pares.

Plenário das deliberações, 28 de novembro de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO – PSD –
Requer a Mesa Diretora que seja realizada Audiência Púbica
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para discutir a “Crise política e econômica em que se encon-
tram as Secretarias Municipais de Assistência Social de
Rondônia em relação ao Sistema Único em Assistência Social –
SUAS.

O Deputado que o presente subscreve, na forma regi-
mental, requer à Mesa Diretora que seja realizada Audiência
Pública para discutir a “Crise política e econômica em que se
encontram as Secretarias Municipais de Assistência Social de
Rondônia em relação ao Sistema Único em Assistência Social –
SUAS, a ser realizada no dia 12 de dezembro do corrente ano
às 15 horas, no Plenário desta Casa.

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

Nobres Pares,
O objetivo dessa Audiência Pública e para atender pe-

dido do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assis-
tência Social de Rondônia – COEGEMA/RO, com sede em Pre-
sidente Médici, e, representante dos 52 municípios deste Esta-
do, especialmente junto ao Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome cuja finalidade entre tantas é fortalecer
a representação municipal nos Conselhos, Comissões e
Colegiados em território nacional.

Essa audiência terá o intuito de ter uma aproximação e
dialogar com os parlamentares, governo estadual e entidades
governamentais, secretários municipais, sociedade civil e usu-
ários o Sistema Único em Assistência Social – SUAS, sobre a
situação crítica em que se encontra as atuais gestões munici-
pais das Prefeituras de Rondônia na área da Assistência Soci-
al, visto que há aproximadamente 2 (dois) anos os municípios
não estão recebendo repasse de recursos financeiro estadual
e federal; e outros assuntos de interesse social.

Face ao exposto, pedimos a Vossas Excelências a apro-
vação da presente propositura.

Plenário das Deliberações, 29 de novembro de 2016.
Dep. Hermínio Coelho – PSD

PROJETO DE LEI DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO –
PMDB - Declara de Utilidade Pública à Associação Weslyana de
Ação Social-Awas Central, no município de Porto Velho.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, decreta:

Art. 1° Fica declarada de Utilidade Pública Associação
Weslyana de Ação Social – AWAS CENTRAL, que tem sua sede
administrativa localizada sito a rua Paulo Leal, 454, Central, no
município de Porto Velho.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor  na data de sua
publicação.

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

Senhores Deputados,
A Associação Weslyana de Ação Social – AWAS Central,

localizada sito a rua Paulo Leal, 454, Cento de Porto Velho, é
uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos consti-
tuída em 31 de dezembro de 2014 com um dos objetivos prin-
cipais, promover o bem estar social e individual de pessoas da
comunidade; prestar assistência social às famílias e às comu-

nidades, desenvolvendo ações que visam a assistência, a
capacitação e o treinamento nas áreas profissional, pedagó-
gica, recreativa, familiar de saúde, de educação e cultura e
outras áreas fins para o desenvolvimento humano sustentá-
vel. Inclusive conta com um Centro Multidisciplinar denomina-
do “Movidos pelo Amor” que promove e presta assistência
para a melhoria da qualidade de  vida das crianças e adoles-
centes no Espectro Autista e Síndromes Similares, oferecen-
do a possibilidades de atendimentos que facilitem a inserção
destes na rede regular de ensino.

A iniciativa do surgimento do Projeto Central
Multidisciplinar ocorreu com o intuito de atender aos anseios
de pais e familiares que na maioria das vezes não sabem
como lidar com o autismo, síndrome na maioria das vezes
considerada desafiadora, que se caracteriza pela presença de
um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação
social e comunicação, além de um  repertório marcantemente
restrito de atividades e interesse, dependendo do nível de de-
senvolvimento e idade.

Além destes objetivos principais, promover e desenvol-
ver programas de capacitação nas áreas do agronegócio, para
produção sustentável, visando à geração de emprego e  dis-
tribuição de renda; desenvolver e promover programas para
manter e recuperar o meio ambiente; desenvolver o promo-
ver programas de inclusão social, nas mais variadas áreas,
junto a sociedade civil são outras atividades propostas por
esta Associação além de desenvolver programas para a habi-
tação popular entre outros.

Como Vossas Excelências podem muito bem anuir a AS-
SOCIAÇÃO WESLYANA DE AÇÃO SOCIAL – AWAS CENTRAL,
que tem a sua sede administrativa localizada a rua Paulo Leal,
454 Centro, no município de Porto Velho tem sido uma verda-
deira mão amigas para muitas pessoas e comunidade em ge-
ral do município de Porto Velho e para tanto solicitamos o
apoio de Vossas Excelências neste sentido.

Plenário das Deliberações, 29 de novembro de 2016
Dep. Maurão de Carvalho – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de aumentar o efeti-
vo de engenheiros ou pessoal de apoio aos engenheiros como
também a abrangência do grupamento (2°.G.BM.) de Ji-Paraná/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na  for-
ma regimental ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
aumentar o efetivo de engenheiros ou pessoal de apoio aos
engenheiros como também a abrangência do grupamento (2°.
G.BM.) na análise de projetos da Associação Comercial e In-
dustrial de Ji-Paraná.

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

Senhores Parlamentares,
Fundada em 15 de julho de 1984 a Associação Comer-

cial e Industrial de Li-Paraná/RO – (ACIJIP), com a missão de
contribuir com o desenvolvimento do comércio da região cen-
tral do Estado e fortalecer a  economia da cidade através do
associativismo, é uma entidade empresarial de participação
ativa junto à comunidade Ji-Paranaense e Municípios
circunvizinhos, ao decorrer de sua história vem buscando de-
fender o interesse e anseios da classe produtiva e da socieda-
de em que está inserida.
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Em reunião com o comando Geral e local do Corpo de
Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, inclusive, o Lider
do Governo para levantamentos e identificações das causas
dos atrasos nas liberações dos projetos de segurança e com-
bate à incêndio (Combate e Prevenção a Incêndio), Decreto n°
8987 de 08 de fevereiro de 2000 (Regulamentou o Art. 0° da
Lei n° 858, de 16 de dezembro de 1999, da “Lei de incêndio de
Segurança contra Incêndio e Pânico do estado de Rondônia”.

Nessa reunião foi, apresentado pela diretoria da ACIJIP
os questionamentos de empresários, que buscam as libera-
ções de alvarás e  certificados de segurança que não são libe-
rados em tempo hábil devido a 2° GB de Ji-Paraná contar ape-
nas com 01 (um) engenheiro, todavia este fato não resulta em
atrasos nas liberações, gerando sobrecarga para unidade, uma
vez que se concentram projetos tanto de Ji-Paraná como tam-
bém dos circunvizinhos, inclusive de toda a região do Vale do
Guaporé.

Plenário da Deliberações, 23 de novembro de 2016
Dep. Laerte Gomes – PSDB

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID – PMN -
Requer à Mesa Diretora, que solicite ao Secretário de Estado
da Justiça – SEJUS, informações quanto ao pagamento do adi-
cional de Insalubridade e Periculosidade aos servidores que
prestam serviços sociais e de saúde nas unidades Prisionais,
no âmbito do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, com fulcro no
art. 29, XVIII e XXXVI c/c art. 30, XI e art. 46, da Constituição
Estadual, e, na forma regimental nos termos do art. 29,§3°, I,
III e VII, c/c art. 146, IX, 172, 173, II, “b” e 179, que solicite ao
Secretário de Estado da Justiça – SEJUS, informações quanto
ao pagamento do Adicional de Insalubridade e Periculosidade
aos servi dores que prestam serviços sociais e de saúde nas
Unidades Prisionais, no âmbito do Estado de Rondônia.

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

Nobres Parlamentares,
O presente Requerimento solicitando informações à

Secretaria de Estado e Justiça, é necessário  em razão da
audiência de Instrução Legislativa realizada nesta Casa de Leis,
para discutir a problemática no sistema penitenciário no âmbi-
to do Estado de Rondônia, juntamente, com várias autorida-
des,  incluindo, o Secretário Marcos Rocha, tendo apontado as
dificuldades enfrentadas o que impossibilita atender as neces-
sidades dos servidores.

Sendo que, na respectiva Audiência de Instrução restou
acordado pelo Sr. Marcos Rocha – Secretário da SEJUS, den-
tro do prazo de 30 dias, estaria encaminhando a esta Casa de
Leis, informações se está sendo regularmente pago o Adicio-
nal de Insalubridade e Periculosidade aos servidores que fa-
zem jus em razão das atribuições de suas funções ou do local
em que trabalham.

No entanto, considerando que a Audiência foi realizada
no dia 06/10/2016, o prazo acordado encerrou-se vencido sem
qualquer manifestação daquela Secretaria, apesar de  ter sido
expedido o Ofício 307/GBJB/2016, recebido no setor de proto-
colo da SEJUS em 08/11/2016, não houve qualquer manifesta-
ção ou justificativa que impossibilitou o atendimento ao solici-
tado.

Assim, é imprescindível solicitar as respectivas infor-
mações mediante o presente Requerimento, com fulcro no art.
179 do Regimento Interno:

Art. 179. Os requerimentos de informações menciona-
rão as autoridades a quem são dirigidas, importando crime de
responsabilidade, a recusa ou não atendimento na prazo de
10  (dez) dias, bem como, a prestação de informações falsas,
serão encaminhadas pelo presidente da Assembleia Legislativa
ao Governador do Estado (...)

Face o exposto, é que peço aprovação aos  nobres Pares do
presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 23 de novembro de 2016
Dep. Jesuino Boabaid Deputado Estadual – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID – PMN -
Requer à Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo, cópia
do laudo de avaliação da Diretoria de Patrimônio do Estado, no
montante de R$4.260.458,13 (Quatro milhões, duzentos e ses-
senta mil, quatrocentos e oito reais e treze centavos), destina-
do ao proprietário da área  desapropriada para implantação
da Rodoviária Municipal de Porto Velho.

Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos do artigo 29, XIX c/c 46, parágrafo único
da Constituição Estadual, bem como, do art. 179 do Regimen-
to Interno, que solicite ao Poder Executivo cópia do laudo de
avaliação da diretoria de Patrimônio do Estado, no montante
de 4.260.458,13 (quatro milhões duzentos sessenta mil qua-
trocentos e cinqüenta e oito reais e treze centavos), destinado
ao proprietário da área desapropriada para implantação da
Rodoviária Municipal de Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,
O Poder Executivo expediu o Decreto n° 21.400, de 21

de novembro de 2016, com a finalidade de “Decreto a desa-
propriação por interesse social da área situada na Avenida
Guaporé, Setor 17 no município de Porto Velho para a implan-
tação da Rodoviária Municipal de Porto Velho”.

Ocorre que, a área desapropriada equivale a
R$4.260.458,13 (quatro milhões, duzentos e sessenta mil e
quatrocentos e oito reais e oito centavos), para fins de indeni-
zação ao proprietário, conforme Laudo de avaliação da Direto-
ria de Patrimônio do Estado. Diante disto, faz a presente solici-
tação com base no Poder de Fiscalização resguardado na Cons-
tituição Estadual, conforme transcreve abaixo:

Art. 20. Compete privativamente à Assembleia Legislativa
XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclu-
sive os da administração indireta.
No mesmo sentido,

Art. 46. A fiscalização contábil, financeira e orçamentá-
ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade, economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela
Assembleia Legislativa, mediante controle ecterno e pelo sis-
tema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público
do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros bens e valores públicos ou pelos quais o
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Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações
de natureza pecuniária.

Face o exposto, é que peço aprovação aos nobres Pares
aprovação do presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 28 de novembro de 2016
Dep. Jesuino Boabaid  – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID – PMN -
Requer à Mesa Diretora, que solicite ao  Secretário da Segu-
rança Pública – SESDEC, Providências com a Máxima Urgência,
no que tange, aio equipamento de Rádio da Central de Opera-
ções da Polícia Militar do Estado de Rondônia, localizado no
município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, com fulcro no
art. 29, XVIII e XXXVI c/c art. 30 XI e art. 46, da Constituição
Estadual, e, na forma regimental nos termos do art. 29,§13, I,
III e VII, c/c art. 146, IX, 172, e 173, II, “b”, que solicite ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, Pro-
vidências com Máxima Urgência, no que tange, ao equipamen-
to de Rádio da Central de Operações da Polícia Militar do Esta-
do de Rondônia, localizado no município de Ji-Paraná.

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

Nobres Parlamentares,
O presente Requerimento solicitando providências com

urgência à Secretário de Segurança Pública do Estado de
Rondônia – SESDEC, é necessário em razão que a Central de
Operações da Polícia Militar, localizada no município de Ji-Paraná,
vem, encontrando dificuldade na comunicação na comunica-
ção via Rádio devido ao constante ruído ensurdecedor, prejudi-
cando, o serviço ostensivo do Policial Militar.

 Importante asseverar que o equipamento de rádio é
essencial ao serviço do policial, no âmbito da Segurança Públi-
ca, propiciando maior garantia de um serviço bem realizado,
tendo em vista que pelo Rádio é realizado: a) comunicação
geral entre os policiais e os órgãos;b) coordenar a distribuição
das viaturas;c) solicitação de apoio;d) controle do efetivo e
dos ocorrências;e) consultas aos bancos de dados.

Por outro lado, o artigo 144 da Constituição Federal, dis-
pondo que a segurança pública é “dever do Estado”, inclusive,
adotando as medidas adequadas e eficaz para que o serviço
prestado seja eficiente garantindo a segurança  pública da co-
letividade.

Neste sentido inclui que o uso de equipamentos de rádi-
os que não estão em condições de serem utilizados para o
serviço fim da Polícia Militar, conseqüentemente, provoca defi-
ciência na prestação do serviço público.
Assim, com base na competência atribuída a este Parlamentar
de fiscalizar os atos do Poder Executivo, prevista na Constitui-
ção Estadual, solicitar as providências necessárias:

Art. 29, - Compete privativamente e à Assembleia
Legislativa:

XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta;

Outrossim, ainda, o Regimento Interno dispõe que é de
incumbência da Comissão de Segurança Pública, as proposi-
ções e assuntos relativos à segurança pública, conforme a se-
guir:

Art. 29. As competências das Comissões Permanentes
são as definidas nos parágrafos deste artigos.

§3° À Comissão de Segurança Pública compete:
I –proposições e assuntos relativos à segurança públi-

ca, ao sistema penitenciário e aos seus órgãos institucionais;
V – zelar pelo funcionamento dos sistema estaduais de

segurança e carcerário, acolhendo e investigando denúncias
de violência ou abuso de autoridade praticada por policiais e
agentes penitenciários.

Face o exposto, é que peço aprovação aos nobres Pares, do
presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 23 de novembro de 2016
Dep. Jesuíno Boabaid– PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO –  PMDB
- Indica necessidade a construção de uma Escola Técnica Agrí-
cola no distrito de Nova Mutum com o aproveitamento dos
repasses da compensação em virtude da construção das Usi-
nas de Teotônio e Jirau, no município de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual atra-
vés da Secretaria de Estado da Educação a construção de
uma Escola Técnica Agrícola no distrito de Nova Mutum com o
aproveitamento dos repasses da compensação em virtude da
construção das Usinas de Teotônio e Jirau, no município de
Porto Velho.

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

Senhores Deputados,
A referida construção visa atender as comunidades de

pescadores, agricultores, garimpeiros e extrativistas atingi-
dos pela construção das Usinas de Teotônio e Jirau. Os jovens
principalmente destas comunidades ao terminarem o ensino
médio e por nem terem dinheiro para seus estudos não pros-
seguindo na finalização dos mesmos. Com a efetivação da
referida escola poderemos conter o êxito rural dando uma
nova oportunidade destes jovens de permanecerem e se
profissionalizarem e poderem de alguma forma ajudar e con-
tribuir com as referidas comunidades.

A construção de escolas técnicas é um dever do Estado
conforme preceitua o artigo 195 da Constituição Estadual que
diz: “Art. 195. O Estado poderá criar escolas técnicas, agro
técnicas e industriais, atendendo às necessidades regionais
de desenvolvimento.

Parágrafo único – Na efetivação dos planos regionais
de desenvolvimento, incluir-se-á a implantação das escolas
previstas no “caput” deste artigo. Este pedido foi feito a nós
através do Senhor Antônio Oliveira em nome das comunida-
des da BR e ribeirinhos.

Plenário das Deliberações, 01 de setembro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – PMDB
- Indica necessidade de inclusão da Gleba 02 de maio, Setor
Surpresa, na 3ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico
do Estado, no município de Guajará Mirim.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual atra-
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vés da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental –
SEDAM/RO a necessidade de inclusão da Gleba 02 de maio,
Setor Surpresa, na 3ª Aproximação do Zoneamento
Socioeconômico do Estado, no município de Guajará Mirim.

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

Senhores Deputados,
A referida comunidade está localizada na foz do rio

Mamoré com rio Guaporé, cerca de 30 horas de embarcação
por via fluvial da sede do município de Guajará Mirim. É uma
colônia agrícola estabelecida desde a década de 30. Em virtu-
de da 3ª aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecoló-
gico do Estado estamos solicitando a inclusão da Gleba 02 de
maio, Setor Surpresa, que saia do zoneamento 2.2 para 1.3,
tendo em vista que a mesma adquiriu no decorrer do tempo
outras características existindo dentro da área 32.000 (trinta e
dois mil) hectares de zoneamento 2.1, o que concordam ple-
namente, porém 17.000 (dezessete mil) hectares onde já existe
atividades agropecuárias sendo este o motivo de nossa indica-
ção.

Este pedido foi feito a nós através da Associação dos
Moradores e Agricultores de Surpresa – AMADSUR que é for-
mada por moradores do distrito, sendo uma área já consolida-
da com uma comunidade importante para a produção de ali-
mentos, ajudando na segurança alimentar da região. Este De-
putado pretende atender a um desejo antigo da comunidade
com vários anos de ansiedade.

Plenário das Deliberações, 1º de setembro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Indica
a necessidade de negociação com a classe de Delegados e
Policiais Civis para a efetiva solução do sobre carregamento
das escalas de trabalho em todo Estado de Rondônia.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual atra-
vés da Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania
a necessidade de negociação com a classe de Delegados e
Policiais Civis para a efetiva solução do sobre carregamento
das escalas de trabalho em todo Estado de Rondônia.

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

Senhores Deputados,
Existem diversas propostas de leis e emendas à Consti-

tuição Federal buscando o aprimoramento das instituições po-
liciais brasileiras, em especial a concessão de melhores condi-
ções de trabalho aos operadores de segurança pública dentre
eles os policiais civis. Dentre os itens que valorizariam os ope-
radores de segurança pública, é necessária a definição da car-
ga horária máxima permitida de trabalho mensal, haja vista
que tais operadores não podem ser equiparados ao regime
comum estipulado pela nossa Constituição da República. En-
quanto não se estipula um limite, os Estados e Municípios, e
principalmente aqui em Rondônia, lidam de forma arbitrária
com o horário de trabalho, existindo regimes de trabalho dife-
renciados sem qualquer embasamento legal. Desta forma, os
operadores de segurança ficam constantemente com um mai-
or desgaste físico e psicológico, tendo como consequência maior
exposição a doenças e acidentes de trabalho.

Por todo o exposto, e na certeza de que o ponto aqui
tratado busca a valorização dos profissionais de segurança
pública, contamos com ao apoio de nossos Nobres Pares para
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de setembro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho – PMDB

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DEPUTADO HERMÍNIO
COELHO - PDT - Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Cabo PM Francisco Eurico Costa Gonçalves.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º  Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
ao Cabo PM Francisco Eurico Costa Gonçalves, em reconheci-
mento aos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
O cabo PM Francisco Eurico Costa Gonçalves tem se

mostrado um destemido diante das adversidades no desem-
penho de suas atividades como Policial Militar.

Desde sua inclusão nas fileiras da Polícia Militar do Es-
tado de Rondônia, tem demonstrado sua dedicação e compe-
tência nos resultados obtidos diariamente. Falar em dificulda-
des, problemas, obstáculos, entre outros pontos negativos do
dia a dia, não é o que se observa no vocabulário do Cabo PM
Eurico, especialmente porque tais temas constituem o cardá-
pio diário da mídia.

Sua cultura, vontade de acertar, disposição para o tra-
balho, se misturam com as luzes do saber que representam a
sustentação do conhecimento, contribuindo para manter, ele-
var e dignificar o nosso berço da cultura miliciana.

É imperioso destacar o excepcional nível de
profissionalismo, de coerência, disciplina e respeito que os-
tenta o ora indicado à Medalha do Mérito Legislativo, reforça-
dos pelo profundo sentimento cristão e espírito de solidarieda-
de, que marca todo aquele que tem a honra de afirmar: Sou
Policial Militar, qualidades que contribuem para empanar as
diferenças, fazendo luzir alvissareiras, as semelhanças de nos-
sas aspirações. Destaca-se ainda, as ações desenvolvidas na
Assessoria Militar do Poder Legislativo.

Isto posto e diante do conjugado de valores morais, pro-
fissionais e pessoais, muitos deles transcritos em sua ficha
individual em anexo, o credenciam como merecedor de rece-
ber a homenagem proposta por este Projeto de Decreto
Legislativo, e para isso contamos com o apoio e o voto dos
nobres Pares para sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de novembro de 2016.
Hermínio Coelho – Deputado Estadual

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR COLETIVO – Acrescenta
e altera dispositivos da Lei Complementar nº 622, de 11 de
julho de 2011.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta;

Art. 1º - O artigo 6º da Lei Complementar nº 622, de 11
de julho de 2011, passa a vigorar acrescido do inciso VI com a
seguinte redação:

“VI – mensalidade de seguro de vida.”
Art. 2º - O caput do artigo 7º, o § 2º e seu inciso II, e o

§ 6º da Lei Complementar nº 622 de 2011, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 7º - A soma das consignações previstas nos art. 5º
e 6º desta Lei Complementar não excederá o percentual de
70% (setenta por cento) das verbas remuneratórias do servi-
dor, respeitando o limite de 35% (trinta e cinco por cento) para
os descontos facultativos.

§ 1º - .....................................................................
§ 2º - Para observância do previsto no caput deste arti-

go, caso a soma das consignações facultativas extrapolar o
limite de 35% (trinta e cinco por cento) o servidor poderá
renegociar os contratos consignados junto à consignatária,
observando cumulativamente o seguinte:

I - ..........................................................................
II – a soma das consignações facultativas averbadas na

folha de pagamento do servidor terá que se enquadrar no limi-
te de 35% (trinta e cinco por cento) das verbas remuneratórias
que compõem a margem consignável do servidor;
               ................................................................................

§ 6º - A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) pre-
vista no caput deste artigo em relação às consignações facul-
tativas, não alcançará as consignações dispostas no inciso II
doa RT. 6º desta Lei Complementar, devendo o servidor autori-
zar por meio de termo de opção o valor que exceder a esse
limite, respeitada em todos os casos a limitação de 70% (se-
tenta por cento) disposta no caput.

Art. 3º - Fica acrescentado o inciso V ao art. 9º da Lei
Complementar nº 622, de 2011, com a seguinte redação:

“V – em todas as entidades securitárias que operem com
planos de seguro de vida”.

Plenário das Deliberações, 23 de novembro de 2016.
Dep. Cleiton Roque – PSB
Dep. Laerte Gomes – PSDB
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN
Dep Ezequiel Junior –
Dep Alex Redano – PRB

INDICAÇÃO DEPUTADO NEIDSON - PMN -  Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópias ao órgão compe-
tente a possibilidade da compra de uma mini fábrica de
beneficiamento de castanha para os municípios de Guajará-
Mirim e Costa Marques.

O Parlamentar que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário, na forma regimental, INDICA ao Governo do Estado
de Rondônia, com cópia ao órgão competente a possibilidade
da compra de uma mini fábrica de beneficiamento de Casta-
nha, para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques.

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

Senhores Parlamentares,
A presente indicação proposta pelo nobre Parlamentar,

visa atender toda população Rondoniense com a necessidade

da compra de uma mini fábrica de beneficiamento de Casta-
nha para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques.

Espécie nativa dos bosques altos nas zonas alagáveis
da Amazônia brasileira, boliviana e peruana. As populações
mais numerosas, com formação mais compactada da espé-
cie, são encontradas no Brasil, principalmente nas regiões do
Vale do Papagaio (Mata Grosso), rios madeira, Maués, Purús
Negro e Alto Amazonas (no Amazonas (no Amazonas) e nos
Estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

A castanha tem árvore de grande porte, atinge até 60
m de altura e 14 m de circunferência na base do tronco. O
fruto, vulgarmente conhecido como “ouriço”, tem formato de
cápsula esférica, extremamente duro, contendo em seu inte-
rior, de 18 a 24 sementes angulosas, cujo o tamanho varia
entre 4 e 7 cm no fruto já bem seco.

A mini fábrica de máquinas e equipamentos para Usi-
nas Beneficiadoras de Castanha, possuem patentes exclusi-
vas de máquinas que compõem os processos de benefica-
mente como quebrador, auto-clave, trincador, polidor, estufa e
módulos de seleção manual. Para um bom aproveitamento do
espaço físico de uma mini fábrica de Castanha, é necessário
reservar um local para o armazenamento das castanhas e
outro para as amêndoas embaladas. As operações básicas de
beneficiamento da castanha podem ser desenvolvidas em qua-
tro etapas distintas: 1 . A limpeza, a classificação por tama-
nho e o cozimento da castanha realizam-se me área externa,
coberta por um toldo. As operações de limpeza e classificação
pode, também, ser efetuadas ao galpão de armazenagem.
Afinal a necessidade da presente propositura se encontra res-
palda com a necessidade da compra de uma mini fábrica de
beneficiamento de castanha para os municípios de Guajará-
Mirim e Costa Marques, visando atender toda coletividade re-
sidentes naquelas localidades de forma que beneficiará ainda
mais o comércio das regiões.

Assim sendo e com todo o supramencionado, solicita-
mos aos nobres Pares, especial atenção ao pleito, pedindo
desde já a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações, 29 de novembro de 2016.
Dep. Dr. Neidson de Barros Soares – PMN

REQUERIMENTO COLETIVO -  Requer aprovação de Voto de
Pesar aos familiares dos jogadores e comissão técnica da As-
sociação Chapecoense de Futebol – ACF, pelo falecimento de
seus entes queridos no dia 28 do corrente.

Os Deputados que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requerem a aprovação de Voto de Pesar aos fa-
miliares do jogadores e Comissão Técnica da Associação
Chapecoense de Futebol – ACF, pelo falecimento de seus en-
tes queridos, ocorrido no dia 28 do corrente. Quando se dirigi-
am à cidade de Medellin onde disputaria uma partida contra o
Atlético Nacional pela final da Copa Sul-Americana.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Nesse momento de tristeza, é impossível ficar indife-

rente a uma tragédia dessa magnitude e á dor dos familiares
e amigos dos jogadores, comissão técnica e demais pessoas
envolvidas nesse acidente. Associação Chapecoense de Fute-
bol – ACF é um clube de futebol brasileiro, sediado na cidade
de Chapecó, Santa Catarina. Foi fundada em 10 de maio de
1973, com o objetivo de restaurar o futebol na cidade Chapecó.
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Sua origem está ligada ao fato de que , na década de 1970, a
região possuía apenas alguns times amadores, sendo
inexpressiva em relação ao futebol profissional. Com o propó-
sito de reverter esta situação, alguns desportistas da cidade,
jovens apaixonados pelo esporte, decidiram se reunir para cri-
ar um time de futebol profissional para cidade.

Em 2013, o clube ganhou destaque nacional após ser
promovido da Série D à Série A do campeonato Brasileiro de
Futebol em 6 anos, além de disputar dois torneios continental,
e também por estar presente em cinco das ultimas dez finais
do campeonato Catarinense. Ao todo, o clube já chegou a dez
finais do Campeonato Catarinense e conquistou cinco títulos
estaduais, o último em 2016. Foi uma vez campeão da Copa
Santa Catarina e vice em outras três oportunidades. Foi ainda
campeão por duas vezes da Taça Santa Catarina.

Em nível nacional, a Chapecoense conquistou acessos
sendo 3° colocada tanto na Série D de 2009 quanto na Série C
de 2012, e 2 ° colocada na Série B de 2013. É considerado
como um dos cinco grandes clubes de Santa Catarina, junto
com o Avaí, Criciúma. Figueirense e Joinville, clubes com os
quais mantém forte rivalidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, atra-
vés de seus Parlamentares, externam os mais sinceros senti-
mentos às famílias dos jogadores e comissão técnica, da As-
sociação Chapecoense de Futebol – ACF, ao mesmo tempo em
que manifesta solidariedade aos amigos e colegas de traba-
lho, rogando ao Pai Celeste que conforte o coração de todos.

Pelo exposto contamos com o apoio e o voto dos nobres Pares
na aprovação de nosso Requerimento.

Plenário da Deliberações, 29 de novembro de 2016.
COLETIVO

INDICAÇÃO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA - PMDB - “Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao Departamento de Estra-
das, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado
de Rondônia-DER, a necessidade de se efetuar. Manutenção,
cascalhamento e patrolamento das ruas da Comunidade Nova
Aliança, no Km 13, da BR-319, no sentido (Humaitá/AM) no
Município de Porto Velho-RO”.

O Parlamentar que o presente subscreve, com amparo
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao Depar-
tamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos do Estado de Rondônia- DER, a necessidade de que seja
efetuado a Manutenção, patrolamento e cascalhamento das
07 (sete) ruas da Comunidade Nova Aliança, no Km 13, da BR-
319 (sentido Humaitá/AM), no Município de Porto Velho/RO.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
Objetiva a presente proposição, em indicar ao Governo

do Estado, através do DER/RO, a necessidade de que seja efe-
tuado a Manutenção patrolamento e cascalhamento das sete
(07) ruas da Comunidade Nova Aliança, no Km 13, da BR-319
sentido (Humaitá;AM), no Município de Porto Velho.

A Comunidade de Nova Aliança, é representada pela
Associação Império de Rondônia - ASSIRON, localizada no
endereço acima, com CNPJ N° 23.173.372/0001 – 15; que atra-
vés de seu Presidente Sr. Raimundo Maia Vieira, reivindica que
sejam realizados os serviços acima descritos nas seguintes
Ruas: Rua 01 – na extensão de 771,24 metros; Rua 02 – na
extensão de 767,10 metros; Rua 03 – na extensão de 761,50

metros; Rua 04 – na extensão de 761,50 metros; Rua 05 – na
extensão de 760,05 metros; Rua 06 – e Rua 07 nas extensão
de 759,45 e 753,72 metros; naquela Comunidade.

Esses serviços irão beneficiar 150 famílias carentes. E
aproximadamente 300 moradores. Este parlamentar ao anali-
sar o pleito, verificou in Locum, ser profundo e de caráter so-
cial.

Ante o exposto, peço ao Poder Público estadual especial
atenção e atendimento ao pleito da Comunidade, por ser justo
e de direito.

Plenário das Deliberações, 22 de novembro de 2016.
Dep. Jean Oliveira - PMDB

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO -  PMDB -  Concede Título Honorífico de Cida-
dão do Estado de Rondônia ao Senhor Olindo Vanzella.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

Art. 1°  Fica concedido o Título de Cidadão de Rondônia
ao Senhor Olindo Vanzella, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2°  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

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

O Senhor Olindo Vanzella,
Nasceu em 01 de janeiro de 1937 em Rolândia – Paraná

formado em contabilidade e ciências contábeis, chegou em
Rondônia em 1984, tornando-se servidor deste Poder Legislativo
Estadual a convite do então Presidente. Exmo Sr. José de Abreu
Bianco, onde exerceu diversos cargos nesta Casa, entre os
quais: Diretor Geral, Diretor Administrativo, Diretor de Servi-
ços Gerais da Comissão de Licitação e em 1989 participou na
elaboração da Constituinte do Estado.

No Executivo, na gestão do Governador Osvaldo Piana,
foi Diretor Administrativo da Secretaria de Obras do Estado, e
na gestão do Governador José de Abreu Bianco, exerceu o
cargo de Diretor Presidente da Companhia de Gás (RONGÁS),
voltando em 2004 à Assembléia Legislativa, aposentando-se
posteriormente.

Ante o exposto, pelos relevantes serviços prestados ao
Estado, tornando-se merecedor desta tão honrosa homena-
gem é que pedimos aos Nobres Pares o apoio para aprovação
desta propositura.

Plenário das Deliberações, 04 de outubro de 2016.
DEP.  Maurão de Carvalho - PMDB

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN  RE-
QUER à Mesa Diretora a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no
dia 15 de dezembro de 2016, às 9h, no Plenário desta Casa de
Leis, com o objetivo de discutir e analisar. A Regulamentação
do UBER, no Âmbito do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, nos termos dos artigos 105 c/c
181, inciso XIV, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para o dia
15 de dezembro de 2016, às 09:00 horas, no Plenário desta
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Casa de Leis, com o objetivo de discutir e analisar. A regula-
mentação do UBER , no âmbito do  ESTADO DE RONDÔNIA.

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

Nobres Parlamentares,
A presente Audiência Pública tem por objetivo dispor

sobre a regulamentação do Uber no âmbito do Estado de
Rondônia, com a finalidade de analisar  os benefícios do trans-
porte particular para os cidadãos rondonienses.

O Uber é uma alternativa de transporte para locais onde
a demanda por deslocamento é muito grande, oferecendo seus
serviços por meio eletrônico mediante aplicativo. Ehailing que
oferece serviço semelhante ao táxi tradicional, conhecido po-
pularmente como serviços de “carona remunerada”.

Por outro lado, os motorista do Uber não cobram direta-
mente por carona, mas recebem uma remuneração diretamente
da empresa, que observa na formação de seus preços a rela-
ção de oferta de motoristas com base na demanda dos usuári-
os e baseando-se também na direção e distância da corrida
permitindo uma alocação mais inteligente e econômica do trans-
porte urbano.

Assim, a inovação do transporte alternativo apresenta-
do pelo Uber, traz vários benefícios aos cidadãos em razão de
sua praticidade, conforme discrimina a seguir:

1) O Uber permite que o passageiro saia de casa sem
dinhiero nem cartões. O número de cartão de crédito do usuá-
rio já está armazenado no aplicativo antes de ser iniciada a
corrida, de maneira que cada trajeto será cobrado na próximo
fatura sem que seja preciso estar com o cartão em mãos. Não
há troco nem maquininhas. Basta o motorista apertar o botão
que encerra a corrida para o passageiro poder descer do car-
ro. O recibo chega por e-mail instantes depois. Dá para calcu-
lar quanto sairá a corrida antes de chamar um motorista.

2) Não é qualquer lugar que tem Uber disponível. As
frotas vêm crescendo, mas ainda se concentram em regiões
centrais de grandes cidades. No Brasil existe apenas em Brasília,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Apenas disso, são
mais acessíveis a algumas parcelas da população do que ou-
tras opções de transporte. Uma pesquisa feita pelo Uber em
Chicago mostra que  deficientes visuais, auditivos e físicos se
tornaram usuários frequentes do serviço, assim como negros
moradores de área pobres e afastadas, que se queixavam da
desconfiança de taxistas em relação a eles e da falta de linhas
de transporte coletivo em seus bairros.

3) O funcionamento do Uber é totalmente dependente
do celular. Se a bateria acabar ou o aparelho tiver sido esque-
cido em casa, o usuário fica a pé. É impossível dar sinal para
que um Uber no meio da rua, já que o sistema obriga os moto-
ristas a atenderem apenas pelo aplicativo e os carros não têm
nenhum tipo de identificação.

4) Antes de serem aceitos, os candidatos a motoristas
do Uber precisam comprovar que não têm antecedentes crimi-
nais. Também aprendem práticas de direção segura e boas
maneiras, como a abrir e fechar as portas para os passagei-
ros, perguntar se o som ou o ar-condicionado incomodam, não
falar demais e manter o carro limpo. Depois de cada corrida, o
usuário valia o motorista dando de zero a cinco estrelas. Moto-
ristas com média inferior a 4,6 estrelas passam por reciclagem.
No limite, podem ser expulsos. Usuários também são avaliados
pelos motoristas, que registram se algum deles foi inconveni-
ente, por exemplo.

5) O aplicativo não exibe o número de celular nem do
passageiro nem do motorista. Isso garante a privacidade de

ambos e evita abordagens inconvenientes depois de prestado
o serviço.

6) Quem tem filhos ou pais idosos pode recorrer ao
Uber quando não puder levá-los e buscá-los pessoalmente.
Da tela do celular do usuário é possível chamar um Uber para
alguém que esteja sem dinheiro e a quilômetros de distância.
O trajeto é exibido em tempo real e a cobrança é endereçada
ao cartão de crédito previamente armazenado. Quem está a
bordo não se preocupa com a despesa. Pelo mesmo motivo,
motoristas do Uber também são solicitados para serviços de
entrega e de retirada de produtos e encomendas.

7) No Brasil, a única modalidade disponível é o Uber
Black, em que todos os veículos ao sedãs pretos (Toyota
Corolla, Ford Fusion, Volkswagem Jetta e Honda Civic são os
mais usados e os modelos podem ser de, no máximo, quatro
anos atrás).

8) Por ser discreto e apresentar ser um serviço de mo-
torista particular, o Uber Black tem motivado a classe média e
média alta, parcela da população com maior número de veí-
culos, a deixar o carro em casa. Mais de 85% dos usuários
têm pelo menos um carro na garagem e metade deles teria
saído com o próprio carro se não fosse usar o Uber. A maioria
recorre ao aplicativo para sair à noite e assim poder beber e
voltar em segurança.

Insta salientar que, no Brasil o Uber está funcionando
em várias cidades, como Belo Horizonte. Brasília, Campinas,
Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Re-
cife, Salvador, Grande São Paulo, Uberlândia, Vitória, e recen-
temente em Sorocaba.

Face o exposto, é que peço aprovação aos nobres Pares a
aprovação do presente Requerimento.

Plenário das Deliberções, 29 de novembro de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN - INDI-
CA ao Poder Executivo, que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Mutum,
entre a Avenida Rio Branco e Rua Umuarama, no Setor 09, do
município de Ariquemes-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua MUTUM, entre a
Avenida Rio Branco e Rua Umuarama, no setor 09, do municí-
pio de Ariquemes-RO.

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

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executi-

vo, que interceda junto ao órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua MUTUM, entre a Avenida Rio
Branco e Rua Umuarama, no Setor 09, do município de
Ariquemes-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada.

A realização das Obras de pavimentação asfáltica, no
perímetro citado, trará mais qualidade de vida a todos, obten-
do assim mais segurança e melhoria para aquela área.
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Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APROVAÇÃO
da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de novembro de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Se-
nhor Governador do Estado junto à Secretaria de Estado de
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a necessidade de
se implantar uma UNISP, no município de Seringueiras/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, junto à
Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC, a necessidade de se implantar uma Unidade de Se-
gurança Pública UNISP, no município de Seringueiras/RO.

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

A presente indicação, solicita ao Poder Público, que seja
implantada no município de Seringueiras, uma Unidade de
Segurança Pública UNISP. Nosso pleito, justifica-se em função
de dotar os moradores de Seringueiras, de maior segurança
para suas famílias. Com essa medida o Poder Público estará
estancando o aumento da violência, criminalidade e a ação de
traficante naquela comunidade urbana e rural, tendo em vista
que com o aumento da população, também acaba aumentan-
do as ações dos marginais. Com esta ação o Poder Público se
faz presente em defesa da comunidade.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de novembro de 2016.
Dep. Lebrão –  PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT – Indi-
ca ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral
do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos (DER), da necessidade de recuperação com
patrolamento e cascalhamento da RO 466 (linha 610) da BR-
364 ao Distrito de Bom Jesus, município de Jaru.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia
ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), da necessidade de
recuperação com patrolamento e cascalhamento da RO 466
(linha 610) da BR-364 ao Distrito de Bom Jesus, município de
Jaru.

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

A recuperação da Linha 610 é indicação recorrente nes-
ta Casa de Leis, e continua sendo uma das preocupações dos
moradores daquela localidade que apontam a necessidade
dessa pavimentação ser levada, especialmente para o produ-
tor rural. A falta desse serviço além de trazer prejuízos para o
escoamento da produção acaba se tornando um trecho peri-
goso sendo imprescindível que se assegure condições de

trafegabilidade, para os produtores, alunos e várias famílias,
ainda mais nessa época de chuvas aonde as estradas são cas-
tigadas e, sem o patrolamento, essa dificuldade maximiza.

Sendo estas as nossas justificativas contamos com o
apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 30 de novembro de 2016.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

REQUERIMENTO HERMÍNIO COELHO – PDT - Requer à Mesa
Diretora que sejam convidados os senhores George Alessandro
Gonçalves Braga, Secretário de Estado do
Planejamento,Orçamento e Gestão: Emerson Castro, Secretá-
rio Chefe da Casa Civil, o Coronel Lioberto Ubirajara Caetano
de Souza, Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania do
Estado e o Coronel Ênedy Duas de Araújo, Comandante da
Polícia Militar, para comparecer a esta Casa, no dia 06 de de-
zembro de 2016, às 16 horas, para discutir a questão da Se-
gurança Pública e o Orçamento do Estado para o ano de 2017.

O Deputado que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos regimentais, que sejam convidados os
senhores George Alessandro Gonçalves Braga, Secretário de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; Emerson Cas-
tro, Secretário Chefe das Casa Civil, e o Coronel Lioberto
Ubirajara Caetano de Souza, Secretário de Segurança, Defesa
e Cidadania do Estado, para comparecer a esta Casa, no dia
06 de dezembro de 2016 às 16 horas, para discutir a questão
da Segurança e o Orçamento do Estado para o ano de 2017.

Plenário das Deliberações, 30 de novembro de 2016
Dep. Hermínio Coelho – PDT

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
A crise da violência é uma das mais importantes ques-

tões que temos a enfrentar, por isso é que tomamos essa ini-
ciativa diante da situação caótica do Estado e nossa preocupa-
ção com o orçamento do Estado para o ano de 2017 com rela-
ção às ações de segurança pública.

Como representantes do povo rondoniense, queremos
ter a oportunidade de discutir com os responsáveis pela segu-
rança do Estado, a proposta orçamentária para o próximo ano.

Estamos vivendo um período conturbado, o aumento da
violência generalizada, nos preocupa e queremos sabe quais
ações o Estado de Rondônia pretende realizar para acabar ou
senão, diminuir, a violência em nosso Estado.

Para isso estamos convidando essas autoridades res-
ponsáveis pela área da Segurança Pública e da elaboração do
Orçamento para o ano de 2017 para nos colocar a par do que
se está fazendo para diminuição do impacto de tudo isso que
estamos vivendo. Não podemos ficar alheio a essa situação.

É nosso dever sair em defesa dos interesses do povo,
tendo em vista que fomos eleitos pelo povo para zelar pelo
bem comum, e é nesse sentido que tomamos a iniciativa de
convidar as autoridades citadas, para a busca de uma respos-
ta para este caso. A sociedade rondoniense, não pode viver
essa insegurança.

Nosso Requerimento tem como objetivo, que as autori-
dades envolvidas, prestem esclarecimentos acerca do que está
sendo feito para minimizar essa situação.

Assim sendo, pedimos o apoio e o voto de Vossas Exce-
lências,. Parra a aprovação de nossa propositura.
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PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO DEPUTADO JESUINO
BOABAID – PMN - Acrescenta ao Art. 88 da Constituição Es-
tadual de Rondônia os incisos IX e X que incluem no rol de
legitimados para propor Ação direta de Inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta
Constituição, também a Comissão Permanente e os membros
da Assembléia Legislativa.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS
TERMOS DO  §3°  do artigo 38 da Constituição do Esta-
do, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1° Fica acrescentado os incisos IX e X ao Artigo 88
da Constituição Estadual de Rondônia, passando assim a vigo-
rar com a seguinte redação:

Art. .......................................................................
I – o Governador;
II – a Mesa da Assembleia Legislativa;
III -  o Procurador – Geral de Justiça;
IV – o Prefeito e a Mesa da Câmara do respectivo Muni-

cípio, em se tratando de lei ou ato normativo local;
V- o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do

Brasil;
VI – os partidos políticos com representação na

Assembleia Legislativa ou em Câmara de Vereadores;
VII – as federações sindicais e entidades de classe de

âmbito estadual;
VIII – o Defensor Público – Geral
IX as Comissão Permanente
X – os membros da Assembleia Legislativa.

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

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

DA NECESSIDADE
A referida Emenda tem o escopo de manter a evolução

que as Constituições vêm tendo desde os primórdios de suas
criações.

Trata-se de mais um avanço para este Parlamento Esta-
dual que vem mudando o cenário político, com atuações fir-
mes, rígidas, no compasso dos poderes inerentes a cada De-
putado.
Como visto, atualmente o art. 88 da nossa C.E. (Constituição
Estadual), não abarca, como propositor de ADIN (Ação Direta
de Inconstitucionalidade) de lei ou ato normativo estadual ou
municipal, em face desta Constituição, os Membros e Comis-
sões permanentes, o que limita por demais o poder fiscalizador
das referidas Comissões e nós Parlamentares.

DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE

Atualmente já existem Estados que possibilitam a propositura
por parte das Comissões Permanentes e pelos Membros Parla-
mentares, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, cujo
art.162-A traz no rol de legitimados as referidas comissões e
membros do Parlamento, senão vejamos:

Art. 162 – A representação de inconstitucionalidade de
leis ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta
Constituição, pode ser proposta pelo Governador do Estado, pela
Mesa, por Comissão Permanente ou pelos membros da
Assembleia Legislativa, pelo Procurador – Geral da Justiça, pelo
Procurador – Geral do Estado, pelo Defensor Público Geral d o

Estado, por Prefeito Municipal, por Mesa de Câmara de Vereado-
res pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
por partido político com representação na Assembleia Legislativa
ou em Câmara de Vereadores, e por federação sindical ou enti-
dade de classe de âmbito estadual. (Grifos meu).

Como podem ver, até o presente momento não há nada
que os impeço, estando amplamente revestido de
constitucionalidade.

Apenas para não restar nenhuma dúvida, a Constitui-
ção Federal de 1988 foi bem clara em apenas proibir a atri-
buição da legitimação para agir a um único órgão, com rela-
ção aos legitimados a propor ADIN perante a CE.

Assim, cabe às Constituições Estaduais a delimitação
da regra, e, nesse sentido, como se trata de manifestação do
Poder Constituinte Derivado Reformado.

Ora, se fosse a intenção de limitar os propositores de
ADIN perante as CE, não teria sentido o art. 125 da Const i -
tuição Federal, senão vejamos:

CF/88 – Art. 125. (...) § 2° - Cabe aos Estados a institui-
ção de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um
único órgão. (Grifo meu).

Portanto o que a CF/88 veda é a atribuição da
Legitimação para agir a um único órgão, tais representação
este Remédio Constitucional.

Apenas à título de informação o referido Art. 162 – A
da CE do Rio de Janeiro foi motivo de questionamento em face
do Art.125 da CF perante o STF (Supremo Tribunal Federa),
através da ADIN 558-9-MC em 1991, sendo que em 16 de
agosto do referido ano. Nessa ocasião, o STF entendeu por
UNANIMIDADE, em sede de liminar, pela Constitucionalidade
do referido Art. 162-A, ou seja, plenamente passível  que um
Membro do Parlamento seja legitimado para propor ADIN pe-
rante a sua Constituição Estadual.

A referida ADIN 558-9, ainda se encontra pendente de
apreciação de Mérito porém já sinalizado, em liminar a deci-
são, pela Constitucionalidade de Comissão Permanente e Mem-
bro do Parlamento Estadual ser parte legitimo na propositura
de ADIN em face da CE.

Nestes termos, pede a sublime colaboração dos nobres Pares
para aprovação esta PEC.

Plenário das Deliberações, 22 de novembro de 2016
Dep. Jesuino Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ - PDT -  Re-
quer a Mesa na Forma Regimental, Voto de Louvor ao Jovem
Talento Fernanda Silva Pereira.

O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o ple-
nário na forma regimental, requer “Voto Louvor” ao jovem
talento rondoniense Fernanda Silva Pereira.

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

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

A Cantora é a primeira mulher a representar o estilo
musical Sertanejo pela Canção Nova – Comunidade
Carismática Católica, fundada por padre Jonas Abib e reco-
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nhecida pelo Pontifício Conselhos para os Leigos como associ-
ação internacional privada de fiéis.

Fernanda descobriu sua afinidade com a música ainda
criança, ao fazer uma homenagem para seu pai, que voltava
de um tratamento de câncer.

Natural de Ji-Paraná em Rondônia, a cantora de 20 anos,
é estudante da Faculdade Canção Nova cursando Adminis-
tração de Empresa e tem orgulho de suas origens.

Nascida e criada em “clima sertanejo” e dona de uma
voz potente usa a música para evangelizar e encantar com sua
naturalidade e simplicidade.

Fernanda possui um CD gravado pela gravadora Can-
ção Nova, titulado CD “Sertão de Deus” leva o nome de uma
das músicas escolhidas para o trabalho e pela qual Fernanda
ficou conhecida durante suas participações no evento Canção
Nova Sertaneja e no “CD Coisas de Nelsinho” do missionário
Nelsinho Correa.

“A Canção Nova acreditou no me talento para evangelizar.
Este CD é uma realização” – Fernanda Silva.

São 13 canções, como “Tocando em frente”, “Fé em
Deus e pé na Estrada”, que representam a originalidade do
povo Sertanejo, sempre represente na história cada um de
nós brasileiros!

Segue carreira solo desde 2014, aumentando cada vez
mais sua agenda de shows e programações por todo Brasil. A
cantora participou e foi aprovada na seleção para participar
das audições do programa musical da TV Globo The Voice Bra-
sil 2016, sendo selecionada pelos técnicos do programas para
participar das apresentações.

Fernanda sempre diz que vive com alegria e quer sem-
pre levar isso guando sobe ao palco, pois a música é um ins-
trumento de grande poder para moldar o ser humano. Afirma
que ao cantar, seu maior desejo é que sua voz chegue ao
coração das pessoas que a escutam, levando alegria, paz, amor
e contribuindo para um bem maior na vida e tem sempre como
alvo, o grande amor de Deus.

Plenário das Deliberações, 30 de novembro de 2016.
Dep. AIRTON GURGACZ - PDT

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ - PDT -  Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a Necessidade
de Recuperação da Malha Asfáltica da Ro-463 no Trecho que
Vai da Br-364 até o Município de Jorge Teixeira.

O Deputado que o presente subscreve e ouvido o Plená-
rio na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado de Rondônia e ao Departamento de Estra-
das e Rodagens – DER, a necessidade de manutenção da Ro-
dovia Estadual (RO) que liga a Rodovia Federal (BR_364), Jaru,
ao Município de Jorge Teixeira.

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

Tal solicitação tem como objetivo atender aos morado-
res do Município de Jorge Teixeira, que encontram dificulda-
des diariamente ao trafegar na região, razão pela qual solici-
tam ao poder público providências para resolver a situação
precária em que se encontra a rodovia.

A estrada é de fundamental importância para a região,
pois liga a Rodovia BR 364 ao município de Jorge Teixeira,

sendo, portanto, via de ligação do município com o resto do
Estado. É necessário que seja realizado um trabalho de
revitalização tendo em vista, que a rodovia possui um fluxo
muito grande de veículos que escoam a produção local para
Jarú e outros municípios da região central do Estado, por isso
faz-se urgente o atendimento à manutenção e recuperação
dos trechos que perfazem a malha asfáltica, supracitada.

Certo que essa propositura mereça total acolhida, con-
tamos com o apoio dos nobres Pares para sua imediata apro-
vação.

Plenário das Deliberações, 30 de novembro de 2016.
Dep. Airton Gurgaz  - PDT

ATO Nº 443/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 08 a 09/12/2016,
ao servidor relacionado para realizar serviços de motorista,
conduzindo o veiculo oficial da presidência, transportando ser-
vidores que irão acompanhar o Presidente desta Casa de Leis,
em reuniões nos municípios de Santa Luzia do Oeste e Rolim
de Moura - RO, conforme Processo nº.00017266/2016-69.

Matricula: 200163186
Nome: Olívio Gilberto Persch
Cargo: Assessor Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 08 de Dezembro de 2016.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
              Presidente                 Secretário Geral

ATO Nº 444/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 08 a 09/12/2016,
aos servidores relacionados, para realizarem serviços de co-
bertura jornalística e fotográfica, ao Sr. Presidente desta Casa
de Leis, que estará participando de reuniões nos municípios
de Santa Luzia e Rolim de Moura - RO, conforme Processo
nº.00017266/2016-69.

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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Matricula: 200161748
Nome: Eranildo Costa Luna
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Matricula: 200161010
Nome: Marisvaldo José da Silva
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 08 de Dezembro de 2016.

 MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
              Presidente                  Secretário Geral

ATO Nº 445/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n°
327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 08 a 09/12/2016, ao
servidor relacionado, conforme Processo nº.00017266/2016-
69.

Matricula: 200161013
Nome: Alberto Andrade do Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep. Pol. Legislat.

Porto Velho - RO, 08 de Dezembro de 2016.

 MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
              Presidente                  Secretário Geral

ATO Nº 446/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/12/2016, aos
servidores relacionados, que se deslocaram ao município de
Guajará - Mirim - RO, para acompanhar e organizarem in loco
a solenidade de entrega de 01 (um) trator e de 01 (uma) grade
para a associação ASPROBOS, conforme Processo nº.
00017280/2016-76.

Matricula: 200161121
Nome: Hoton Figueira da Mata
Cargo: Sect. Executivo
Lotação: Gab. da Presidência

Matricula: 200161061
Nome: Rosa Soares Sales
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 08 de Dezembro de 2016.

 MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
             Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 447/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/12/2016, a
servidora relacionada, que irá acompanhar e efetuar o regis-
tro fotográfico para produção de matéria parlamentar da so-
lenidade de entrega de 01 (um) trator e de 01 (uma) grade
para a associação ASPROBOS, no município de Guajará - Mi-
rim - RO, conforme Processo nº. 00017280/2016-76.

Matricula: 100009490
Nome: Wagna Vieira da Silva
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 08 de Dezembro de 2016.

 MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
              Presidente                 Secretário Geral

ATO Nº 448/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 05 a 09/12/2016,
ao servidor relacionado, para participar de reuniões com pro-
dutores rurais nos municípios de Vilhena, Cacoal, Rolim de
Moura, Ji-Paraná, Ouro Preto D’Oeste e Ariquemes - RO, ten-
do em vista o setor agropecuário estar formulando o processo
de fundação do Fundo Fundagro, para promover os produto-
res e empreendedores rurais no comercio regional e interno,
conforme Processo nº. 00017265/2016-68.

Matricula: 200162625
Nome: Francisco Aroldo V. de Oliveira
Cargo: Asses. Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 09 de Dezembro de 2016.

 MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
              Presidente                 Secretário Geral
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