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TAQUIGRAFIA

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA PARA INSTALAÇÃO
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 16 de Fevereiro de 2016

Presidência dos Srs.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

LEBRÃO - 1º Secretário

Secretariado pelo Sr..
LEBRÃO - 1º Secretário

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a Sessão.)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho
(PSD) e Jean Oliveira (PSDB).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 1ª Sessão Ordinária Legislativa
para a Instalação da 2ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

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

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

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

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

               EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº012/2016 - Governador de Rondônia
à Assembleia Legislativa, na abertura da 2ª Sessão
Legislativa da 9ª Legislatura, nos termos do artigo 65, inciso
IX da Constituição Estadual, prestando contas das ações do
Poder Executivo Estadual, apresentando propostas, planos de
trabalho e expectativas para o ano de 2016.

Lido o expediente, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Senhores e
Senhoras Parlamentares, neste momento transformo esta
Sessão em Comissão Geral, nos termos do inciso III do artigo
135 do Regimento Interno, para apresentação da Mensagem
do Poder Executivo pelo Governador do Estado de Rondônia.

(Às 15 horas e 44 minutos, a Sessão Ordinária
é transformada em Comissão Geral).
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O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Trans-
formada em Comissão Geral, saudamos as Senhoras e
Senhores, neste momento se desfaz a composição da Mesa
inicial, ficando apenas S.Exª o Sr. Presidente e o Exmº Sr.
Deputado Lebrão. Neste momento teremos a instalação e a
abertura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Convidamos
e já encontra-se à Mesa o Exmº Sr. Deputado Maurão de
Carvalho, Presidente da Assembleia; convidamos o Exmº Sr.
Dr. Confúcio Aires Moura, Governador do Estado de Rondônia;
Exmº Sr. Desembargador Isaias Fonseca de Moraes, Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Exmº Sr. Deputado
Lebrão, 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia; Exmº
Sr. Conselheiro Edilson Souza Silva, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente,  registramos e agradecemos a presença
de Suas Excelências os Srs. Deputados Alex Redano, Léo
Moraes, Dr. Neidson, Adelino Follador, Marcelino Tenório, Lazinho
da Fetagro, Ezequiel Júnior, Lebrão, Edson Martins, Deputada
Rosângela Donadon, Deputado Jesuíno Boabaid, Deputado Saulo,
Deputado Aírton, Aélcio da TV. Registramos ainda a presença
do Exmº Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil Emerson Castro;
também registramos a presença do Dr. Antônio Carlos Reis,
Secretário de Estado da SESDEC; Exmº Sr. Vilson de Sales
Machado, Coronel PM, Secretário de Estado da SEDAM.

As autoridades neste momento podem sentar aqui no
Plenário. Exmº Sr. Juraci Jorge da Silva, Procurador Geral do
Estado; Coronel Adilson, Secretário-Adjunto da SESDEC;
Coronel Ênedy, Comandante Geral da Polícia Militar de Rondônia;
Coronel BM Rodrigues, Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros; Coronel Chianca, Subcomandante Geral do Corpo
de Bombeiros; Coronel Farias, Chefe do Estado Maior do Corpo
de Bombeiros do Estado; Coronel BM Gilvander Gregório de
Lima, Corregedor Geral do Corpo de Bombeiros; Senhores
Procuradores da Procuradoria Geral do Estado; Exmºs Senhores
Vereadores Bruno José Camata e Lourival de Assis, da Câmara
Municipal de Vale do Paraíso; Exmº Sr. Rodnei Paes,
Superintendente da SEJUCEL; Exmº Sr. Basílio Leandro,
Superintendente do Desenvolvimento do Estado; Exmº Sr. Pedro
Pimentel, Secretário-Adjunto de Planejamento; Exmºs Srs.
Vereadores Everaldo Falcão, Presidente, Aladir Isidoro, Vice-
Presidente, Hélio César Mamédio da Câmara Municipal de
Cacaulândia; Dr. Luiz Eduardo Maiorquim, Secretário-Adjunto
de Estado da Saúde; Sr. Edgar Cardoso, Coordenador do
Programa Florestas Plantadas Porto Velho/SEDAM; Exmº Sr.
Sérgio dos  Santos, Prefeito Municipal de Urupá; Exmº Sr. Laerte
Silva, Prefeito Municipal de Nova Mamoré; Sra. Patrícia Alves
Pereira, Secretária Municipal de Educação de Nova Mamoré;
Sr. Márcio Murata, Secretário Municipal de Educação de Campo
Novo de Rondônia; Exmª Sra. Vereadora Sueli Clara, Câmara
Municipal de Campo Novo; Exmº Sr. Marcos Amaral, Secretário
Adjunto de Estado da SEJUS; Sr. Wilson Prates, Secretário
Municipal de Esportes de Campo Novo/Rondônia.

Sr. Presidente, também registramos a presença do Sr.
Adalto Ferreira, Secretário Municipal de Obras de Nova
Mamoré; Márcio Rogério Gabriel, Superintendente da SUPEL;
Exmo. Sr. Vereador Josué Bocão, da Câmara Municipal de
Guajará-Mirim.

Ofício nº 11 do Ministério Público do Estado de Rondônia
– Gabinete do Procurador Geral.

À Sua Excelência o Sr. Maurão de Carvalho, Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, a par de cumprimentá-lo de ordem,
acuso recebimento do convite para participação do Sr.
Procurador Geral de Justiça na instalação e abertura da 2ª
Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia ao ocorrer no dia 15 de
fevereiro, ao tempo em que informo não ser possível a presença
do Dr. Airton Pedro Marin Filho, em razão de compromisso
institucional anteriormente agendado.

Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região.

Agradeço a Vossa Excelência o convite formulado para
participar da instalação e abertura da 2ª Sessão Legislativa.

Nesse sentido, ao tempo em que apresento escusas
pelo não comparecimento devido à incompatibilidade de datas
com compromissos oficiais inarredáveis ante o cargo assumido.

Ao ensejo, parabenizo Vossa Excelência por mais essa
realização reiterando votos de elevada estima e distinguida
consideração.

Desembargador Francisco José Pinheiro Cruz
Presidente do TRT da 14ª Região.

Só para registrar mais uma vez a presença dos
Deputados: Laerte Gomes, Alex Redano, Léo Moraes, Dr.
Neidson, Adelino Follador, Marcelino Tenório, Lazinho, Ezequiel,
Aírton Gurgacz, Lebrão, Edson Martins, Rosângela Donadon,
Luizinho Goebel, Só Na Bença, Cleiton Roque, Jesuíno Boabaid.

Queremos lembrar também as senhoras e senhores que
esta Sessão está sendo transmitida ao vivo através do site da
Assembleia Legislativa www.al.ro.leg.br.

Pronto, Sr. Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu quero
cumprimentar Vossa Excelência, Governador Dr. Confúcio, dar
as boas-vindas a esta Casa, mais uma vez, Governador, nós
iniciando aqui o ano letivo, portanto, é um prazer, uma alegria
recebê-lo mais uma vez na nossa Casa neste momento que
se iniciam os trabalhos parlamentares desta Casa. Portanto,
Governador, sinta-se à vontade e para nós sempre é uma
alegria tê-lo aqui na nossa Casa.

Cumprimentar o Presidente do Tribunal de Justiça,
também nosso amigo Dr. Isaías que foi desta Casa, que também
trabalhou e deu a honra de trabalhar com a gente, que ajudou
e colaborou com o seu trabalho durante alguns anos nesta
Casa, hoje na condição de Vice-Presidente neste ato
representando a Presidência do Tribunal de Justiça, portanto,
para nós é uma alegria tê-lo aqui ao nosso lado e na nossa
Casa representando o Judiciário neste ato.
Bem-vindo, Dr. Isaías.

Cumprimentar o Dr. Edilson, também nós tivemos aí o
privilégio e a alegria de tê-lo como servidor nesta Casa e hoje
Presidente dessa Instituição que é o Tribunal de Contas,
portanto, é uma alegria ter Vossa Excelência aqui também
nesta Mesa de autoridades conduzindo também esta Instituição
tão importante para o Estado de Rondônia.

Então, bem-vindo Dr. Edilson, obrigado pela presença
por nos prestigiar também nessa abertura dos trabalhos
legislativos do Estado de Rondônia.
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Cumprimentar o Secretário Lebrão, o nosso 1º
Secretário, Secretário eterno desta Casa que tem feito um
grande trabalho nos ajudando na Mesa Diretora, em seu nome,
Deputado Lebrão, eu quero cumprimentar todos os colegas
Deputados, Deputadas, que nesta primeira Sessão Solene que
nós estamos aqui dando abertura em todos os trabalhos do
ano de 2016. Espero e estou confiante que este ano vai ser um
grande ano para o Estado de Rondônia, enquanto a maioria
dos Estados está em grande dificuldade. Mas continuamos
acreditando nesse Estado. Cumprimentar aqui o Secretário de
Estado em nome do Secretário Emerson de Castro, que é o
Chefe da Casa Civil, em seu nome eu quero cumprimentar
todos os Secretários, toda a equipe do Governo do Estado de
Rondônia que nos prestigia neste ato.

Governador, hoje nós tivemos o café da manhã com a
imprensa, falando um pouco do nosso trabalho de 2015 e
prestando um pouco de conta do trabalho que nós realizamos
no ano de 2015, mas antes de falar eu não poderia deixar de
cumprimentar todos os servidores desta Casa, cumprimentar
todos os amigos que nos prestigiam também neste Plenário
com a presença de cada um de vocês, agradecer pela vossa
presença aqui nesta Sessão de abertura hoje.

Então, Governador, voltando, e, Deputados, falar um
pouco da nossa satisfação de realizarmos um ano de gestão
de 2015 e nós tivemos hoje, Deputado Luizinho, fazendo uma
pequena prestação de conta do nosso trabalho que nós
realizamos durante 2015. Nós começamos a falar e eu quero
falar aqui principalmente de uma grande economia que nós
fizemos esse ano foi de uma dívida que nós tínhamos com o
IPERON e essa dívida falando de BERON, ela crescia como a
dívida do BERON, que era impagável e que nos preocupava
bastante. E nós no início do ano, assim que assumimos, tivemos
a preocupação e cada vez que nós pagávamos uma mensalidade
desta dívida, ela aumentava mais ou menos vinte mil reais, no
último mês que nós pagamos, pagamos seiscentos e trinta mil
reais de parcela e ela no outro mês, ela já ia para seiscentos e
cinquenta mil reais, no outro mês já ia para seiscentos e setenta
mil reais. Uma dívida que era de trinta e três milhões, pagamos
trinta e cinco no período de algumas gestões e a dívida estava
em sessenta e oito milhões e oitocentos. E um dia, conversando
com o Governo do Estado, falei: - Dr. Confúcio, preciso da vossa
ajuda, nós vamos recalcular, vamos contratar alguém para
ajudar a nossa Controladoria, a nossa Secretaria de
Planejamento para que a gente consiga baixar esta conta que
é impagável. E o Governador, como Governador e também
Presidente do Conselho do IPERON falou: - “Conta com a gente,
conte comigo.” E, portanto, fizemos os cálculos e conseguimos
achar um número de sessenta e oito milhões para cinco milhões
e meio, e aí assim foi aprovado. E eu quero aqui, Governador,
lhe agradecer pelo aval  dado e o apoio para que a gente
pudesse reduzir essa conta de sessenta e três milhões e
oitocentos para cinco milhões e quinhentos. Então, foi uma
grande conquista nas contas que nós tivemos e outras que nós
prestamos conta que são bastantes, não dá para eu falar na
questão das economias que nós fizemos. Mas eu quero dar o
exemplo só de uma que aconteceu ontem também. Nós
estamos com a construção do novo prédio, queremos inaugurar
neste ano, e nós fomos licitar o ar condicionado que ficava
fora parte da construção, que estava orçado no primeiro

momento em vinte e três milhões, depois o próprio Tribunal de
Contas achou que era bastante alto, baixou para dezessete
milhões e novecentos. Nós depois que assumimos falamos: -
vamos baixar mais esse custo que é muito dinheiro. Baixamos
para doze milhões e setecentos. Quando fomos para a licitação,
uma licitação internacional e televisionada que foi ao vivo, a
primeira licitação ao vivo para todo o mundo, televisionada, foi
feita, ontem foi feita a licitação e foi consolidada hoje de doze
milhões e setecentos para sete milhões e quinhentos. Então,
são economias que a Casa tem conquistado durante o nosso
trabalho, nossa gestão da Mesa Diretora e também dos Pares
desta Casa. Este eu estou dando como base, mas nós tivemos
outras, que são tantas, e é impossível falar neste momento.
Mas eu quero aqui, Governador, agradecer e nos colocar a
vossa disposição, o nosso compromisso como Presidente desta
Casa de trabalharmos e fazer um trabalho harmônico com o
Executivo, um Poder independente, nós assumimos esse
compromisso tanto com a população como o Governo do Estado,
com o Judiciário aqui representado pelo Vice-Presidente,
Presidente neste ato Dr. Isaías, e da mesma forma como o Dr.
Edílson, Presidente também do Tribunal de Contas. Portanto,
nosso compromisso é esse de continuar na gestão, como gestor,
como Presidente desta Casa, com a Mesa Diretora e com os
Pares desta Casa, fazendo um mandato de diálogo, de harmonia
para o bem do Estado, para o bem das instituições.

Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso
agradecimento tanto às instituições como também aos colegas
Deputados que têm captado e entendido os nossos
pensamentos. Obrigado.

E com a palavra agora neste momento, eu transfiro ao
Governo do Estado para que ele possa levar a sua mensagem.

Com a palavra.

O SR. CONFÚCIO AIRES MOURA – Excelentíssimo Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Deputado
Maurão de Carvalho; Excelentíssimo 1º Secretário da Mesa
Diretora, Deputado Lebrão, cumprimento as Deputadas
presentes, Lúcia e Rosângela, a todos os Deputados Estaduais
aqui presentes, cumprimento o Excelentíssimo Desembargador
Isaías Fonseca de Moraes, Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, saúdo o Dr. Edílson de Souza Silva, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, cumprimento
todas as autoridades presentes de todos os Poderes, os
Secretários de Estado na pessoa do Emerson Castro.
Protocolamos uma mensagem longa, detalhada, para
conhecimento de todos os Deputados, das nossas intenções
que fizemos em 2015, e queremos realizar no ano de 2016, e
hoje eu trouxe aqui apenas um tema para ser abordado.

Primeiro, eu quero colocar o nosso Governo à disposição
da Assembleia, à disposição de todos os Poderes, para que
todos os senhores possam nos orientar, todo mundo pensa
que o Governador, tendo em vista a situação do presidencialismo
no mundo e particularmente no Brasil, é que decide e sabe
tudo. Isso é um grande equívoco, eu creio que a melhor
maneira de exercer o poder é ouvindo todos os Poderes, ouvindo
o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público,
a Assembleia Legislativa e a sociedade dentro do possível com
as suas representações, a gente pode tirar daí uma resultante
com maior capacidade de acertar.
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Então, é o Governo junto, é o Governo com todos, um
Governo de comparti lhamento, cada um tem suas
especialidades, tem a sua experiência e essa experiência me
serve bastante, eu abro o Governo para ouvir a todos e aceitar
a tomada dos rumos do nosso Estado. Ainda mais agora que o
Estado e nosso país estão numa situação que precisa desse
envolvimento social, dessa participação de todos na superação
dessas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, são três
dificuldades que o Brasil passa hoje. Essa tão falada, todos os
dias, na crise econômica, a crise política porque os Poderes de
Brasília não se entendem e a crise sanitária com a doença, a
doença hoje, ela é mais falada do que as duas demais crises.
Inclusive o Emerson chegou esses dois dias do Canadá, ele
disse o que mais aparece lá na mídia no Canadá é sobre o Zika
Vírus, e cita o Brasil toda hora como um dos países que mais
foi atingido por essa enfermidade nova no mundo. Então, e o
Estado de Rondônia, ele está equilibrado, mas não é pelo
Governo que ele está equilibrado, não, ele está equilibrado pela
força do povo rondoniense, o povo rondoniense tem um
dinamismo diferente, essa mistura de muitas origens e raças
que compõem o povo rondoniense criou em nós todos essa
capacidade de empreender e superar dificuldades. Então, o
Estado de Rondônia está equilibrado pela força do povo, pela
força de todos. Agora, se o Governo desse mau exemplo, aí
sim a gente estaria numa situação plenamente desagradável
quando o Governo não faz o que o empresariado faz e os
trabalhadores fazem, e o agricultor, principalmente o homem
do campo dos Estados produtores de comida que são os Estados
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e
Rondônia, esses são os Estados brasileiros que têm um PIB
positivo. Se nós não crescemos nada em 2014, em 2015, o que
ainda deu uma margem para o Brasil respirar, senão seria muito
pior, seria trágica a situação econômica no Brasil, foi o
agronegócio, ele puxou o Brasil e puxa o Brasil como o único
componente da economia que apresentou dados inovadores e
de alta produtividade. Eu fui ao Paraná, na Feira de Cascavel,
andei por lá e vi em vários stands da exposição de Cascavel, no
Paraná, a palavra inovação e a palavra produtividade. Estava
lá o Deputado Luizinho Goebel, e o Deputado Alex Redano.
Palavra inovação, e de fato a agricultura hoje apresenta uma
riqueza inovadora de ações da genética sobre as sementes
incrivelmente maravilhosa. Então, aqui em Rondônia nós
estamos avançando nessa direção também, e a nossa produção
de boi e de grãos não perde para ninguém. Queria dizer aos
nossos nobres Deputados que cada um de nós, um ou dois,
somos de grupos de partidos semelhantes, mas os outros, cada
um tem o seu partido político, cada um de nós tem a maneira
de pensar como deve ser as coisas, mas eu tenho certeza que
todos os Deputados presentes nesta Assembleia querem a
mesma coisa com palavras diferentes, querem o bem-estar do
nosso Estado, ninguém quer aqui que o Estado vá mal. Por que
é que nós vamos querer que o Estado seja um Estado negativo
na mídia nacional? Por que é que nós queremos que este Estado
não pague a folha de salário dos servidores? Quem é que vai
torcer: o Governo Confúcio é péssimo! Significa que nós não
vamos pagar os nossos fornecedores, significa que nós não
vamos pagar os nossos funcionários, significa que nós vamos

ter dinheiro para custear o combustível e a luz elétrica dos
nossos prédios públicos, ninguém pode torcer pelo insucesso
de um Governador. Pelo contrário, seja de qual for o partido,
todos nós temos que torcer para que Rondônia inteira e o
Governo do Estado, como o Presidente do Tribunal de Justiça,
como o Presidente do Tribunal de Contas, como o Presidente
da Assembleia Legislativa tenham sucesso nos seus mandatos,
isso é muito bom, o respeito, as referências, quando o Dr.
Edílson vai ao encontro, vai ao Encontro de Conselheiros do
Brasil, ele ouvir da situação equilibrada no nosso Estado, ele
fica vaidoso, ele fica satisfeito, assim como os demais Poderes.
E nós agentes públicos exercendo um mandato transitório,
como é o meu que tem data para sair, o que a gente tem que
fazer é nos expressar e aproveitar este momento. Este
momento para mim não vai se repetir mais, é só este, eu
nunca mais serei Governador de Rondônia. Então, eu só tenho
esta oportunidade de fazer um grande trabalho, isso é uma
maravilha, uma oportunidade indescritível de poder fazer e,
pior, se eu não fizer nada, é ruim. Mas nós podemos fazer de
toda maneira, a gente pode fazer coisas boas para o nosso
Estado através dos nossos atos, que os nossos atos, Deputados,
os senhores sabem disso, um discurso que o senhor faça aqui
desta tribuna, o senhor pensa que ele não tem importância,
pelo contrário, Deputado, tem muita importância, muita
importância, o que o senhor falar aqui, ele replica, ainda mais
hoje nas redes sociais, esse discurso, ele se torna público no
mundo inteiro, é traduzido, é importante. No dia que o senhor
faz uma Carta de Apresentação para uma pessoa que chega
ao seu gabinete pedindo emprego, o senhor não tem para
dar, o senhor faz uma Carta de Apresentação ao Corpo de
Bombeiros, à Polícia Militar, ao Governo do Estado ou à empresa
privada, o senhor pensa que está se vendo livre daquela
pessoa, pelo contrário, Deputado, o senhor está tendo a grande
oportunidade de apresentar um cidadão a alguém e a gente
pensa que não vai ser atendido, grande parte é atendido,
grande parte é atendido com uma Carta que o senhor faça a
qualquer pessoa. Nós podemos fazer muito com essas pessoas
através do olho no olho ou do abraço ou do aperto de mão, os
senhores não sabem como é triste uma pessoa que votou em
Vossa Excelência estar num local, uma pessoa humilde que
você nem sabe que votou em você, você passa por ele e não
o cumprimenta, ele fica desapontado, assim, desenxabido,
triste. “Olha, o Deputado passou aqui pertinho de mim, ele
pegou na mão de todo mundo e não pegou na minha mão!”.
Então, se não der para pegar na mão de ninguém, a mão, não
pegue de ninguém. Se pegar de um, tem que pegar de todos
porque senão vai ficar marcado e isso é ruim demais para nós
todos. Então, a Igreja Católica este ano, ela lança todo ano,
no mês de janeiro, fevereiro, a Campanha da Fraternidade. E
este ano a Igreja Católica lançou o tema Meio Ambiente e
Sustentabilidade. Vai ser debatida em todas as igrejas, em
todas as pastorais, em todas as homilias a pregação do meio
ambiente equilibrado. Eu tirei esse tema para falar rapidamente
para os senhores, essa preocupação sobre o meio ambiente.
E a Igreja Católica ainda fala, a casa comum à nossa
responsabilidade. O que quer dizer a casa comum a nossa
responsabilidade? Que a igreja vai pregar bastante este ano.
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É, por exemplo, São Paulo todo ano inunda e tem problema de
desmoronamento de barrancos, por quê? Por causa de que o
dono de casa joga lixo na rua. Joga papel, joga plástico, a
chuva leva, entope os bueiros, aí realmente transborda. Vocês
viram, em Belo Horizonte, uma mulher morreu numa rua de
comércio. Veio uma chuva torrencial tão grande e de repente
que pegou as pessoas transeuntes e todo mundo foi rolando,
rolando, e uma mulher, sem força, foi jogada debaixo de um
carro e morreu ali debaixo. Só foi vista depois que a tempestade
passou.

Então, essa questão ambiental é extremamente
importante. Vocês estão vendo, o Rio de Janeiro aumentou
dois graus de temperatura agora no verão. Aqui mesmo em
Rondônia nós estamos experimentando um calor diferente. A
distribuição das chuvas em Rondônia este ano foi diferente. A
seca no Nordeste está sendo incomparável com outros anos
anteriores. O rio São Francisco e algumas usinas hidrelétricas
ficaram realmente em risco. O rio São Francisco, em muitos
trechos, ficou sem navegação. Teve áreas de Furnas que o
pessoal atravessava assim, a pé, de um lado para o outro.

Então, os senhores estão observando que tudo no mundo
está mudando. E isso, gente, querendo ou não querendo,
acreditando ou não acreditando, se deve aos gases do efeito
estufa, os gases da industrialização, a destruição da floresta e
dos mares e dos rios. Isso tudo, o homem, nós, homo sapiens,
estamos construindo esse desenvolvimento tipo chinês. A China,
você vê na televisão algumas cidades industrializadas, o pessoal
sai na rua com máscara no nariz. Máscara no nariz devido à
contaminação de partículas na atmosfera. Então, nós estamos
construindo um veneno para nós mesmos. O que adianta ficar
rico e doente e morrer cedo? O que é que adianta ficar rico e
pegar um câncer, uma doença pulmonar crônica ou doenças
de pele? O que adianta esse desenvolvimento que nos destrói?

Então, são reflexões que a Igreja Católica este ano, na
sua Campanha da Fraternidade, vai lançar para o Brasil inteiro.
E isso a gente fala muitas vezes, eu sempre tenho falado sobre
o desmatamento aqui em Rondônia. Eu acho que está bom.
Nós estamos com 52% a 53% de floresta em pé. Eu acredito
que não precisa mais, aqui em Rondônia, nós desmatarmos.
Eu acredito que se nós recuperarmos as capoeiras, os pastos
sujos, os pastos cheios de cupim, degradados, socados pelo
pé do boi, durante 30 anos socando como se fosse uma mão
de pilão no solo, formando uma casca impenetrável de água.
Se nós recuperarmos estes solos, nós temos terra o suficiente
para a gente duplicar o nosso rebanho bovino e aumentarmos
muito a produção de grãos, sem nenhuma necessidade de
desmatamento. A floresta em pé, seja ela plantada ou natural,
ela tem um papel fascinante que é o papel da árvore e suas
folhas, o sol realiza a fotossíntese e a gente joga pelo
escapamento do carro bastante gases poluentes, entre eles o
CO2, a queima da gasolina. Esse gás carbônico sobe para a
atmosfera, então esse gás carbônico, a floresta, enquanto a
gente dorme à noite, a floresta capta esse gás carbônico, aliás,
de dia, capta gás carbônico. As raízes jogam água e ela devolve
para nós o oxigênio, ela é um antipoluidor, ela vai limpando a
atmosfera. Mas se nós destruirmos a floresta, as algas verdes
dos oceanos, a vida é inviável na terra. Então, esta é a pregação
nossa este ano, essa reflexão sobre a política ambiental.

O artigo 225 da Constituição, ele é muito claro, quando
a Constituição de 1988 foi assinada aquilo causou um reboliço
muito grande, inclusive muitas partes, muitos incisos do artigo
225 não foram aplicados, só foram tardiamente aplicados. O
pessoal nem entendia o que era Relatório de Impacto Ambiental
e os Estudos de Impacto Ambiental. Eles não valorizavam isso,
não, “isso é frescura do Meio Ambiente, dos ambientalistas”,
mas, não é verdade. Então eles foram muito sábios, aqueles
legisladores federais na época que promulgaram, fizeram a
Constituição. Eu quero dizer que entram no tema ambiental a
água, o esgoto e o lixo. Eu quero falar para todos os Deputados
aqui presentes e para todos os assistentes nas galerias, o
Governo do Estado, Deputado Maurão de Carvalho, nós temos
três contratos de água na cidade de Porto Velho, três contratos.
Um no valor de R$ 120.000.000,00, já foi aplicado 80, faltam
40; temos um de R$ 22.000.000,00, em execução, e outro de
R$ 24.000.000,00 em execução. Com esses projetos aqui, esses
programas, nós temos 100% de água tratada, e se essas
empresas correrem, me entregam o serviço no fim do ano, se
não, ficará uma parte para o ano que vem, mas já é um bom
sinal.

Esgoto em Porto Velho. Vocês sabem a história longa do
esgoto de Porto Velho. Valor: R$ 486.000.000,00, é a maior
licitação do Estado. Depois da Licitação, a Caixa puxou o
processo. Ficou lá, tem uns três meses na Caixa, analisou tudo
e o que faltava nós completamos, e hoje ela se encontra nas
mãos do Ministério das Cidades para fazer a avaliação final,
para eu dar a Ordem de Serviço, porque já está licitado. Vindo
de lá do Ministério das Cidades já está pronto. R$
486.000.000,00 que beneficia a Bacia Sul de Porto Velho, a
Zona Sul de Porto Velho toda, e a Bacia Norte que vai até o
Aeroporto, eu estou elaborando o projeto, não tenho dinheiro,
mas vou fazer o projeto de engenharia e deixar para o futuro
Governador arrumar o resto.

Esgoto. Nós temos na cidade, nos Distritos de União
Bandeirantes, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, Jaci Paraná
está pronto, esses outros estão em execução, Água, 100%, no
valor de R$ 15.000.000,00 os três Distritos.

Jaru. 100% de água. Tem um contrato de R$
10.600.000,00, outro contrato de R$ 4.400.000,00 e temos para
esgoto R$ 44.000.000,00 para a cidade de Jaru, Deputado
Lazinho, já todos licitados. Aliás, o esgoto está em fase de
licitação.

Ji-Paraná. Têm R$ 38.000.000,00 para água, 100% Ji-
Paraná em execução, a empresa está lenta, está lenta, dinheiro
aprovadinho aqui, R$ 38.000.000,00. E temos R$
179.000.000,00 para o esgoto; 100% em Ji-Paraná, esse está
em fase de licitação. Esses são os investimentos do Estado
com os empréstimos e outros do PAC para o investimento
dessas grandes cidades de Rondônia. As outras cidades, quase
todas receberam dinheiro direto, umas da FUNASA e outras
por contração de empréstimos direto dos municípios.

Temos aqui na Casa um projeto importante de florestas
plantadas, está em análise na Comissão de Meio Ambiente.

Temos outros projetos na Assembleia em análise e
discussão, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, está
em elaboração, e resíduos sólidos, e o que está aqui com os
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senhores é o Programa de Inspeção de Gases Veiculares, é o
controle de gases de escapamentos de carros. Está aqui já na
Assembleia. E eu vou, nos próximos dias, assinar um Decreto
que está ainda em estudo, discutindo com os cartórios, discutindo
com todos os setores, um Decreto para o PRA, que é o Programa
de Regularização Ambiental, que é para a compensação de
áreas, aqueles que desmataram tudo, ou acima da média para
adquirir. Esse projeto está em fase final de acabamento.

O Exército Brasileiro fez para Rondônia o preço de, assim
de ajuda mesmo, um trabalho fantástico que é a Base
Cartográfica Digital para o Estado de Rondônia. Está concluído
esse trabalho. Está completamente pronto, ele vai receber agora
os dados do zoneamento, infelizmente o zoneamento está
atrasado. A Licitação era dia 11 de janeiro, não apareceu
ninguém, fracassou. Arrumamos tudo, lançamos de novo para
o dia 30 de março para de novo ser avaliado. Então, vai ter um
atraso do zoneamento que os senhores tanto precisam dele, e
eu também preciso, mas está em atraso, por questões
burocráticas de leis.

Assim sendo, senhores Deputados, eu trouxe para os
senhores hoje essa mensagem singela. A reflexão sobre a
questão ambiental e todas as suas consequências, para que a
gente possa também entrar nesta grande luta, semelhante a
que entrou mais de 170 países nesse encontro francês, há três
meses, na França. Quase todos os países do mundo estavam
lá, subscreveram esse documento quase todos os países, eu
não vou falar que teve um ou dois que não assinaram, porque
eu não tenho essa informação aqui para dar para os senhores,
mas foi esmagadora maioria de compromisso para 2030 de ter
um desmatamento menor no mundo, inclusive o Brasil foi mais
ousado e atrevido, inclusive em uma meta elevadíssima de
controle do desmatamento no Brasil. É possível, veio aí uma
proposta que nós não aceitamos, Deputado, que praticamente
ia inviabilizar o Estado de Rondônia, deixando, além das
reservas indígenas, mais de cem quilômetros de área de
amortecimento próximo das áreas indígenas, pegava quase
tudo, rodeando o Estado aqui, ia sobrar uma mão cheia de
terra, na realidade, para poder legislar sobre elas. Então, não
dá para aceitar isso, inviabiliza completamente o Estado de
Rondônia, passa a ser um Estado, sem mal comparar, o Estado
de Roraima, por exemplo, que tem a maioria do seu território
completamente de áreas de reserva e lá é uma queixa danada
de todo mundo porque o Estado não legisla sobre suas terras.
Então, desta forma, eu encerro este meu discurso, desejando
ao Presidente desta Casa, desejando a todos os Deputados
que este ano de 2016 seja um ano abençoado e que esta Casa
possa produzir documentos, e leis, e emendas, e trabalhos
legislativos realmente que venham colaborar com este momento
brasileiro, que nós possamos ser em Rondônia uma referência
nacional em tudo, e gostaria que nosso trabalho recebesse
essa bênção para que nada de mal viesse a recair sobre nós de
Rondônia mais, denúncias sob nenhuma hipótese, a gente está
mais ou menos assim batizado contra todas essas modalidades
que tanto hoje é objeto de noticiário. Então, assim eu cumpro
o meu dever, demonstrando para os senhores que estar perto
da Assembleia, querer bem a Assembleia, os nossos
Secretários, eu recomendo a todos eles, eu fui Deputado

federal, sei como é bom ser bem recebido, eu sei como é bom
tratar bem uma autoridade legítima que é um Deputado
estadual, seja ele de qualquer que seja a sua posição aqui
dentro da Casa, recebê-lo bem. Porque tem muitos secretários
que são novos, não conhecem como é duro ser eleito Deputado,
não entendem a dificuldade que um Deputado desses que está
aqui presente tem para se eleger Deputado, com quantos ele
concorreu. Porque às vezes uma pessoa nova a gente indica
aí para um cargo, ele faz soberba, ele desleixa da autoridade
de um Deputado, eu tenho feito as minhas recomendações e
caso os senhores tenham reclamação contra qualquer, pelo
menos aqueles que são investidos de cargos, os senhores por
favor me comuniquem para que a gente possa repreender ou
mesmo substituir. São essas as nossas palavras e boa sorte a
todos os senhores.

Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Só
agradecermos aqui, antes do encerramento, agradecer ao
Governador, mais uma vez, parabenizar pela sua fala, os
projetos importantes e volumosos para o Estado de Rondônia
neste momento que se fala em grande crise no país, mas
Rondônia a gente pode ver a quantidade numerosa de projetos
de grandes valores que com certeza vai gerar emprego e
também aquecer a nossa economia.

Então, agradecer, Governador, a vossa presença mais
uma vez por estar expondo neste início de Legislatura, de ano
de trabalhos parlamentares, quero aqui agradecer a V. Exª
pela vossa presença, portanto, nos colocamos mais uma vez
a vossa disposição, que a Casa, o Poder tem feito o seu trabalho
e, portanto, estamos a vossa disposição. Agradecemos aqui a
presença de todos, os Secretários que acompanham o Governo
do Estado nesta solenidade; agradecer aqui o Presidente do
Tribunal de Contas, Dr. Edilson Souza Silva, mais uma vez,
Edilson,  agradecer pela vossa presença e pelo trabalho que
nós além de Poder, instituições, que nós estamos preparando
para trabalharmos e fazermos um trabalho para o bem social
do Estado de Rondônia, principalmente nos prepararmos, os
Prefeitos, os Vereadores, os gestores com a vossa parceria, o
Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa que já temos
mapeado para este ano grande projeto aí preparando melhor
os gestores do nosso Estado, tanto Prefeito como Vereadores,
Presidente de Câmaras, servidores para que a gente acerte
mais na administração.

Então, eu quero aqui agradecer a vossa presença e a
parceria nesse trabalho na intenção total de ajudarmos a
melhorar a gestão pública.

Portanto, agradecer aqui também o Dr. Isaias, Vice-
Presidente, Presidente neste ato do Judiciário, colocarmos mais
uma vez a vossa disposição, portanto, estamos, somos Poderes
independentes, mas pretendemos continuar fazendo o nosso
trabalho harmônico e aquilo que pudermos fazer como Poder
conte com este Poder também com o Judiciário pode contar
com este Poder que o nosso compromisso é esse, continuar
fazendo esse trabalho harmônico.

Agradecemos a presença de todos os Deputados que
prestigiam nesta Sessão de abertura, justificando aqui a
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presença do Deputado Jean Oliveira, que seu pai está passando
por uma cirurgia neste momento em São Paulo, mas já passa
bem, ele não pôde estar presente, mas justificou que está
acompanhando o pai dele, que é o Carlão, que passa por uma
cirurgia lá em São Paulo, passa bem, portanto, ele teria que
estar acompanhando e é justa a vossa presença lá
acompanhando o seu pai. Portanto, fica aqui a vossa justificativa.

Deputada Glaucione, também passou por uma cirurgia
na semana passada, ela me ligou ontem ainda e falou:
Deputado, eu não vou estar presente porque eu não tenho
condições ainda de voltar a trabalhar, estou com atestado e
volto a trabalhar na próxima semana. Gostaria que fizesse a
vossa justificativa, passo bem.

Também passou por uma cirurgia e na próxima semana
estará aqui presente.

Portanto, obrigado pela presença de todos, agradecer
aos nossos servidores da Casa quando hoje justificava e falava
do trabalho prestado nesta Casa das economias que
aconteceram durante o ano de 2015, eu devo também a toda
equipe aos nossos servidores desta Casa.

Neste momento declaro encerrada a Comissão Geral.

(Encerra a Comissão Geral às 16 horas e 34 minutos e
às 16 horas e 59 minutos reabre-se a Sessão Ordinária)

E retornaremos o trabalho da Sessão Ordinária. Convido
os Deputados para participarem da Sessão, os Deputados que
estão nos gabinetes, Deputados que estão aqui na Sala de
Reunião. Solicito ao Secretário que seja lido o Requerimento.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Senhores e Senhoras
Parlamentares, solicitamos aos líderes partidários que indiquem
à Mesa Diretora nomes para a composição da Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI, destinada a investigar e apurar
possível cartel de frigorífico de abate bovino no Estado de
Rondônia, ou então que firmem a declaração de  desistência
do direito da vaga na referida Comissão.

Nos termos do parágrafo 1º, artigo 21 do Regimento
Interno, conforme formulário à disposição aqui na Mesa. Neste
momento eu convoco os Deputados que venham ao Plenário
para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos.

Acabaram as nossas férias.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O Secretário
Lebrão já acabou de ler a solicitação para indicação de líder.

Eu quero aqui suspender a Sessão por um prazo
indeterminado.

(Suspende-se a Sessão às 17 horas e 45
minutos e reabre-se às 18 horas e 56 minutos).

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Está reaberta a Sessão.
Passamos as Breves Comissões. Não há Oradores inscritos.
Encerradas as Breves Comunicações, passamos ao Grande
Expediente. Também não há Oradores inscritos. Encerrado o
Grande Expediente, passamos às Comunicações de Lideranças.
Também não há Oradores inscritos. Encerradas as
Comunicações de Lideranças, conforme artigo 132 do

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 004/2016/CA/ALE/RO

O CORREGEDOR ADJUNTO DA CORREGEDORIA
ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, em
obediência aos princípios instituídos no Art.
37, caput, da Constituição Federal, ao
disposto no Art. 181, da LCE de nº 68/1992
e no uso das atribuições que lhe confere o
Art. 18°, parágrafo 2º, incisos II e III, do
Ato 009/2015, por remissão do que dispõe
a Lei Complementar nº 730/2013, publicada
no DO-ALE n. 057 de 16.04.14 e DO-ALE n.
2311 de 01.10.13, respectivamente;

CONSIDERANDO, o teor dos Memorandos nº 012/
2ºCPSPAD/2016 de 17 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:

I - PRORROGAR por 30 (trinta) dias o prazo para
conclusão da Sindicância Administrativa Investigativa n. 002/
2015-CA, instaurada pela Portaria n. 006/2015/CA/ALE/RO,
publicada no Diário Oficial nº 303, pag. 4535, do dia 03.12.15,
retificada pela Portaria n. 008/2015/CA/ALE/RO, publicada no
Diário Oficial n. 205, pag. 4576, do dia 07.12.2015, a contar do
dia 19 de dezembro de 2016.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da ALE-RO.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 19 de fevereiro de 2016.

LEONARDO ALENCAR MOREIRA
Corregedor Adjunto

Regimento Interno, não será designada Ordem do Dia para 1ª
Sessão Ordinária de cada Sessão Legislativa.

Passamos às Comunicações Parlamentares. Também não
há Oradores inscritos. E nada mais havendo a tratar, invocando
a proteção de Deus e antes de encerrar esta Sessão, convoco
Sessão Ordinária para o dia 17 de fevereiro, no horário
regimental, às 09 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 57 minutos)
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