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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 01 de março de 2016.

Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

LAERTE GOMES - Deputado

Secretariado pelos Srs.
EZEQUIEL JÚNIOR - Deputado
LAERTE GOMES - Deputado

(Às 15 horas e 19 minutos é aberta a Sessão.)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(SD), Dr. Neidson
(PT do B), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC),
Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD), 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: Cleiton Roque (PSB) e Jean Oliveira
(PSDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 5ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Eu quero aqui registrar a presença do Prefeito de Urupá,
Sérgio dos Santos, do Vereador Branco, do Vereador José
Antônio, de Mirante da Serra, tem vários Vereadores, da forma
que chegar aqui as nominatas das autoridades presentes nós
vamos estar mencionando o nome de cada um, mas nós
agradecemos a presença de todos. Também a Polícia Militar,
nossa valorosa polícia representada aqui, Bombeiro Militar,
várias autoridades presentes, nós registramos e agradecemos
a presença de cada um de vocês. Na medida em que chegar,
nós vamos estar registrando a presença.

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

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

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

Quero registrar a presença do Vereador João Gadelha,
da Câmara Municipal de Candeias do Jamari; registrar também
a presença do Prefeito Fábio Patrício, do município de Cujubim;
também registrar a presença de Eliezer Bispo, Secretário
Municipal de Saúde do município de Machadinho d’Oeste, e
nome do nosso líder Deputado Ezequiel Júnior, sinta-se
cumprimentado; registrar também a presença do Sr. Gilvan,
Secretário Municipal de Esportes do município de Cujubim;
também registrar a presença do Sr. Sérgio dos Santos, já
falamos, o Prefeito do município de Urupá; o Vereador Valgecir
Bernardo Dias, Vereador Branco, de Urupá;  também os
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Senhores Agente Penitenciários que estão presentes, muito
obrigado pela presença; Sr. Mauro Roberto, Presidente do
Sindicato dos Auditores Fiscais  do Estado de Rondônia. Também
gostaria de registrar a presença do Sr. José Geovani,
comunicador ali do município de Ariquemes, da rádio Verde
Amazônia. Muito obrigado pela presença.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR - É uma enciclopédia da comunicação
rondoniense.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com certeza, a rádio
Verde Amazônia, que é um exemplo a ser copiado e seguido,
que é a rádio comunitária de Ariquemes, parabéns, Geovani,
pelo grande trabalho que V. Sª tem feito.

Eu gostaria também de registrar a presença do Coronel
BM Gregório, Corregedor Geral do Corpo de Bombeiros, e
Coronel Farias, Chefe de Estado Maior do Corpo de Bombeiros,
extensivo a todos integrantes do Corpo de Bombeiros presentes
que eu cumprimento pelo grande trabalho prestado ao Estado
de Rondônia pelos membros do Corpo de Bombeiros.

Nós vamos suspender a sessão nos termos regimentais
para que nós possamos ouvir o Coronel Rodrigues, técnico do
Corpo de Bombeiros, que vai fazer uma exposição aos
Parlamentares desta Casa. Então, desta forma está suspensa
esta sessão por alguns minutos para que a gente possa assistir
essa apresentação do Corpo de Bombeiros. Está suspensa a
sessão.

(Às 15 horas e 30 minutos a sessão foi suspensa
e reabrindo às 16 horas e 53 minutos).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Está reaberta
a sessão. Quero aqui registrar a presença do Prefeito de
Colorado do Oeste, Josemar, sempre aqui no nosso Plenário,
registrar a presença do Vereador Cristóvão Lourenço, da
Câmara Municipal de Primavera; registrar a presença do
Vereador Daniel Luciano, do município de São Felipe d’Oeste;
registrar a presença do Vereador Jorge Câmara, do município
de Guajará-Mirim.

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

O SR. SÓ NA BENÇA - Questão de Ordem, Sr. Presidente. Quero
também cumprimentar e agradecer a presença do Vereador
Cristóvão em nome do Deputado Só na Bença e do Deputado
Alex, o Cristóvão, Joice, e o também o Prefeito lá Colorado e os
demais Prefeitos, o Prefeito Zé Luiz lá de São Felipe que veio
também fazendo um grande trabalho naquele município.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Questão de Ordem, Presidente.
Aproveitar e registrar também a presença do grande Prefeito
lá do município de Cujubim, Prefeito Fábio; o Luciano que é o
Presidente do Partido Verde lá no município de Cujubim, nosso
companheiro de todas as eleições; também o meu companheiro
Branco, Vereador lá do município de Urupá, e o Prefeito Serjão
também do município de Urupá, deixar aqui o nosso
agradecimento pelas presenças.

 O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura do expediente recebido:

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 - Mensagem nº 019/2016 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera a nomenclatura do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, disposto na Lei Complementar nº
827, de 15 de julho de 2015, e dá outras providências.”

02 – Ofício nº 004/2016 – Câmara Municipal de Cacoal,
encaminhando solicitação feita pelo Vereador Rafael
Evangelista, no sentido de que seja feita votação contrária ao
Projeto de Lei 213/2015, que visa a criação do Conselho
Estadual LGBT.

03 – Ofício Circular nº 01/2016 – Fórum Estadual de Educação
de Rondônia, ressaltando a importância da participação dos
membros indicados para compor o Fórum.

04 - Ofício nº 163/2016 – Ministério Público do Estado de
Rondônia, solicitando cópia integral do processo legislativo
referente à elaboração e à aprovação da Lei nº 3.686/2015,
que “Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do
Estado de Rondônia e dá outras providências.”

05 - Ofício Circular nº 006/2016 – Tribunal Regional do Trabalho
da 15º e Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais
Regionais do Trabalho, solicitando apoio para divulgação
institucional de Nota Pública.

06 - Ofício nº 03-020/2016 – Partido da Mulher Brasileira,
comunicando que tramita na Câmara dos Deputados Projeto
de Lei que Institui 2016 como “Ano Especial para o
Empoderamento da Mulher na Política e no Esporte.”

07 - Ofício nº 013/2016 - Conselho Estadual do FUNDEB,
Encaminhando Decreto de nomeação dos Conselheiros do
CACS/Fundeb-RO para o biênio 2016/2017.

08 - Ofício nº 1431/2016 – SESAU, encaminhando Relatório
de Gestão – 3º Quadrimestre/2015.

09 – Ofício nº 363/2016 – SEFIN, encaminhando Avaliação do
Cumprimento de Metas Fiscais do Governo do Estado de
Rondônia, referente ao 3º Quadrimestre de 2015.

10 – Ofício nº 006/2016 – Partido da República, comunicando
que o Deputado Estadual Dr. Ribamar Araújo desligou-se do
Partido dos Trabalhadores – PT e filiou-se ao Partido da
República – PR.

11 – Ofício nº 0369/2016 – CAIXA, informando sobre os créditos
de recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por objeto
“Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito
de Vista Alegre do Abunã”.

12 - Ofício nº 0371/2016 – CAIXA, informando sobre os créditos
de recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por objeto
“Ampliação do SAA da Sede Municipal adução, rede, ligações
intradomicil iares, macromedidores e setorização
condicionante”.
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13 - Ofício nº 0370/2016 – CAIXA, informando sobre os créditos
de recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por objeto
“Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município
de Jaru”.

14 – Memorando nº 033/2016 – Gabinete do Senhor Deputado
Dr. Neidson, encaminhando para a Comissão de Educação e
Cultura, Reivindicações e Declarações quanto à situação da
educação estadual nos Municípios de Guajará-Mirim e Nova
Mamoré

15 – Requerimento do Senhor Deputado Airton Gurgacz,
justificando ausência na sessão do dia 23 de fevereiro de 2016.

16 – Requerimento do Senhor Deputado Dr. Neidson,
justificando ausência ma sessão do dia 24 de fevereiro de 2016.

17 – Requerimento do Senhor Deputado Ezequiel Junior,
justificando ausência nas sessões dos dias 23 e 24 de 2016.

18 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira,
justificando ausência na sessão do dia 24 de fevereiro de 2016.

19 – Comunicado nº AL121585/2015 a AL121624/2015 – Mi-
nistério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Lido o Expediente recebido, Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Registrar a
presença do Prefeito Obadias, do município de Alto Alegre,
aqui presente; também do Vereador Júnior Ramalho do
município de Buritis.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON - Sr. Presidente, só
cumprimentar aqui o nosso Prefeito de Colorado do Oeste,
Josemar Beato, juntamente com os Vereadores que estão
acompanhando e informar, Prefeito, que em breve faremos a
entrega de uma ambulância lá para Colorado do Oeste no valor
de cento e trinta e cinco mil reias para a Prefeitura e um ônibus
no valor de trezentos e cinquenta para Entidade Matsubara,
vamos fazer essa entrega juntos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Nós temos
dois Vetos aí, que são Projetos, acho, que do Deputado Jesuíno,
que ainda está sem parecer, mas já está travando a pauta, nós
temos que deliberar e nós temos outros Projetos que eu gostaria
que votássemos amanhã. Nós temos o Projeto do DER, que eu
quero uma discussão maior amanhã, que não é tranquilo e
temos outros Projetos aqui da Casa mesmo. Eu quero ver se
dá para nós fazermos uma reunião um pouco antes para
discutirmos e votarmos amanhã.

Agora eu queria votar, eleger o Conselho de Ética.
O Conselho de Ética tem uns nomes que eu relacionei

aqui, se os Deputados concordarem; agora, se tem algum
partido que queira indicar? É para o Conselho de Ética, o partido
que queira indicar?

Nós fizemos aqui, o partido e o Deputado que queira se
candidatar, é porque nós precisamos instalar a Comissão de
Ética e só falta isso na Corregedoria e na Comissão de Ética.

Está aqui relacionado o nome do Deputado Jesuíno, Deputado
Léo, Deputado Marcelino Tenório, Deputado Laerte e o Deputado
Alex Redano; aí tem os suplentes, colocamos aqui: Deputado
Lazinho, Deputada Rosângela e Deputado Dr. Neidson.

Vossa Excelência queria fazer parte, Deputado Luizinho?
Eu coloquei os nomes aqui, se os Deputados

concordarem. Pode tirar, tem que haver consenso.

O SR. ALEX REDANO – Se o Deputado Luizinho, nosso líder,
quiser fazer parte, eu cedo a minha posição para o Deputado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Então, o Deputado Luizinho
assume o lugar do Deputado Alex Redano, efetivo está o
Deputado Luizinho.

É uma eleição, tem que votar. Agora eu vou colocar ao
Plenário para vocês concordarem. É na Sessão Extraordinária,
só se tiver concordância a gente coloca.

Passamos às Breves Comunicações. Com a palavra, pelo
prazo de 05 minutos, o Deputado Dr. Neidson.

(Às 17 horas e 06 minutos o Sr. Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Sr. Laerte Gomes)

O SR. DR. NEIDSON – Boa tarde a todos! Quero cumprimentar
a todos os presentes. É só sobre uma situação, Deputado
Lazinho, lá de Jaru, do seu município de residência, no qual
tivemos lá uma Audiência Pública no ano passado e até Vossa
Excelência e o Deputado Marcelino Tenório também estavam
presentes, sobre a saúde do município. Só para prestar
esclarecimento que através da Comissão de Saúde nós
trabalhamos juntos ao Governo do Estado, pedimos aquela
força-tarefa e o que foi acordado foi cumprido lá naquela
Audiência Pública, inclusive, se eu bem me recordo, o Deputado
Lazinho deve se recordar que havia uma pessoa que dizia “que
não iria dar em nada aquela Audiência Pública, não ia ter
nenhum resultado.” E hoje recebi, hoje não, na semana anterior
recebi do Vereador Moisés a grande notícia que o Governo
ajudou, enviou a equipe para que possa auxiliar também e
hoje nós temos lá três centros cirúrgicos já em pleno
funcionamento e que uma das deficiências que havia naquele
hospital era equipes de trabalhos, equipes técnicas para que
possam realizar compras, medicamentos, para que possam
formalizar projetos para que possam ser realizadas essas
compras e dar um andamento adequado ao hospital que da
parte financeira eles tinham condições absoluta de darem
manutenção e darem seguimento nos trabalhos daquele
hospital. Então, só para prestar esse esclarecimento e o
Deputado Lazinho quer...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Só Questão de Ordem.
Não é aparte, mas só para complementar o que Vossa

Excelência está colocando, uma ação nossa feita lá atrás, e aí
quando o Vereador vir, e veio lhe agradecer, eu acredito, para
que ele lá na imprensa também diga isso...

O SR. DR. NEIDSON – Isso.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para que a Prefeitura, para
que os Vereadores reconheçam os trabalhos de Vossa
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Excelência ao coordenar aquela Audiência Pública, porque lá
no município não são os Deputados desta Casa que fizeram
essa ação, lá no município o trabalho é delegado...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Sr. Deputado, nós
temos as Breves Comunicações...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado Laerte, Presidente,
por favor...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para seguir o
Regimento...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Por favor, eu só estou
complementando...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para a gente cumprir
o Regimento da Casa.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Vossa Excelência segue o
Regimento quando Vossa Excelência estiver na Tribuna.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Mas eu estou na
Presidência, Senhor Deputado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Vossa Excelência segue o
Regimento quando Vossa Excelência estiver lá...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu estou seguindo a
Presidência, Vossa Excelência, vamos respeitar o Regimento
da Casa.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu só estou complementando.
Vossa Excelência segue o Regimento quando Vossa Excelência
estiver com a palavra.

O SR. DR. NEIDSON – Eu peço ao Presidente que ele possa
concluir a sua fala.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Essa formação desta Casa,
coordenada por Vossa Excelência, que nós acompanhamos, esta
Casa tem feito isso no Estado todo, e o que eu estou dizendo é
que o Município e os políticos desse Município têm que
reconhecer o trabalho desta Casa. Parabéns a Vossa Excelência
e espero que o Vereador Moises, que veio aqui lhe agradecer,
faça isso no Município, porque lá ele fala ao contrário. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Deputado Lazinho. E só
aproveitando aqui a tribuna para convidar toda a população de
Nova Mamoré e Guajará-Mirim para que eles participem, e até
Vossas Excelências, todos os Deputados da Audiência Pública
que realizaremos com relação à saúde no Município de Guajará-
Mirim nesta sexta-feira, dia 04, ás 15 horas, no Centro de
Treinamento São José.

Sem mais para o momento, era isso Senhor Presidente,
e obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Agradecer ao Dr.
Neidson, só comunicar a Vossa Excelência que nas Breves

Comunicações não tem direito a aparte, se o Regimento existe,
o Regimento é para ser cumprido.

Com a palavra o Deputado Alex Redano, por cinco
minutos, sem direito a apartes, nas Breves Comunicações.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres
Companheiros, antes de entrar no tema que irei pronunciar,
eu gostaria de externar o meu apoio aos agentes penitenciários,
encaminhei ofício já. Ariquemes é uma situação gritante como
em todo o Estado de Rondônia e conclamo a todos os colegas,
tem vários colegas aqui, eu vejo defendendo essa questão da
contratação, então a união de todos os colegas para cobrarmos
juntos essa situação.

Mas, senhores Deputados, senhor Presidente, a minha
fala aqui é dessa última visita que nós estivemos em Brasília.
Nós estivemos vendo a questão da Reserva Roosevelt, que
irei pronunciar daqui a pouco, e tive a felicidade, Deputado
Luizinho, de ter um encontro com o Presidente do meu Partido,
Paulinho da Força, que é Presidente Nacional do Solidariedade,
e eu fui nomeado como Presidente Estadual do Solidariedade
em Rondônia. Então, eu venho aqui externar a nossa felicidade
e também a nossa responsabilidade perante essa missão. Dos
52 Municípios do nosso Estado, nós temos 48 diretórios
formados. Nós temos hoje no Solidariedade, nas fileiras do
Solidariedade 43 Vereadores. Então temos aqui vários
Deputados que também representam o seu Partido e nós
sabemos da responsabilidade e do trabalho que dá organizar
todo um partido a nível estadual. Mas venho falar da honra e
da felicidade de poder fazer esse trabalho e agora caminhando
nos quatro cantos do Estado de Rondônia.

Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Senhor
Deputado Alex Redano, por essa nova missão que Vossa
Excelência assumiu agora como líder maior do Partido da
Solidariedade aqui no Estado de Rondônia, não tem dúvida
nenhuma que vai ter êxito, que o partido vai crescer muito
pela sua competência.

Com a palavra, por cinco minutos, nas Breves
Comunicações, sem direito a apartes, o Deputado Adelino
Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente em exercício,
Deputado Laerte, Deputados aqui presentes, imprensa,
Prefeitos, autoridades aqui presentes, Vereadores, para nós é
um prazer estar aqui hoje. Agradecer a presença de todos
que estão aqui hoje acompanhando a Sessão. Eu vim aqui
hoje para essa tribuna trazer um assunto de relevância porque
atinge a população de Rondônia e atinge a população do Brasil,
que é a questão dos simuladores que hoje estão sendo exigidos
nas Autoescolas e que com certeza aqui o Deputado Aírton,
que fez parte do DETRAN, e eu conversando com todas as
Autoescolas, até o momento ninguém me convenceu que aquilo
é importante para melhorar o aluno, a pessoa que está fazendo
a sua carteira, sua CNH. E isso dá a impressão que tem pessoas
na retaguarda, interesses, interesses particulares de meia dúzia
no Brasil para ganhar dinheiro. Quando se trata de um
monopólio de quem fabrica esses simuladores e também
distribui no Brasil todo, esta fábrica não está dando conta e



14 DE MARÇO DE 2016Nº 44 865Pág.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

nem vai dar conta. Então, ou você paga o aluguel ou você
compra em torno de quarenta e cinco mil reais hoje um
simulador.

E conversando com as Autoescolas, conversando com o
pessoal do DETRAN, todos estão convencidos que isso é uma
maneira de custar mais cara a CNH para a pessoa que está se
habilitando. Todas as pessoas que precisarem se habilitar estão
pagando e vão pagar mais caro. E perguntando também,
investigando junto ao DETRAN e outras conversas que nós
tivemos com as Autoescolas, todos estão, não está previsto no
teste. Alguém falou assim: “Não, mas no simulador você pode
simular uma acoplagem para que a pessoa esteja mais
preparada. Mas, então, por que não coloca num teste, na hora
que vai selecionar o pessoal, na hora que vai fazer os testes,
onde vai fazer, o DETRAN faz as provas. Por que então não
está prevista uma estrutura também para ver se a pessoa
aprendeu sair de algum fato assim, ou seja, seja uma
acoplagem, alguma coisa que não possa ser testada no trânsito.
Então, nós percebemos que é alguém que está levando
vantagens, porque senão, se fosse, se não fosse beneficiar
alguém poderia ter aberto para todo mundo fabricar esse
simulador, inclusive teria uma concorrência e poderia baratear
muito esse simulador. E agora dia 13, vai reunir todos os
DETRANs do Brasil, o Deputado Aírton sabe, não é? Vão todos
os DETRANs do Brasil, vai ter essa reunião no Conselho Nacional
para poder discutir esta questão. Eu faço um apelo aqui para
bancada federal, inclusive eu estou fazendo um documento
que vou bancar para toda bancada federal, as Autoescolas
também estão mandando para poder fazer com que a bancada
federal defenda a população de Rondônia e do Brasil nesse
sentido, porque vai aumentar muito o custo da CNH e sem um
objetivo concreto, sem um objetivo já confirmado e a maioria
dos DETRANs no Brasil, se não for o 100%, já entraram na
Justiça, já entraram inclusive pedindo liminar suspendendo,
porque o DENATRAN está dando prazo e está exigindo que
estejam todas as Auto- escolas já com os simuladores e é
impossível ter porque a própria fábrica não tem estrutura para
isso. Aí eles querem, muitas vezes não tem para vender, mas
tem para terceirizar, para cobrar de todas as pessoas que vão
lá fazer sua CNH. Então, nós estamos vendo que é mais um
monopólio e nós falamos tanto aqui no Estado de Rondônia de
monopólio, de interesses de indústrias que querem fechar o
cerco para que a população não tenha opção e acabe pagando
o que eles querem.

Então, eu gostaria de deixar aqui nesse Pequeno
Expediente, senhor Presidente, registrada essa indignação.
Fizemos já uma reunião com as Autoescolas lá de Ariquemes,
já teve uma reunião aqui no DETRAN com o Sindicato e agora
e o DETRAN Estadual que está impossibilitado de cumprir a Lei
Federal, é uma Resolução do DENATRAN. Espero que até o dia
13, espero que a bancada federal antes do dia 13 se manifeste
no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja
também no Senado Federal, para que as autoridades a nível
nacional do DENATRAN observem, já fizeram tanta besteira
nesse, o DENATRAN que decide as coisas no gabinete, todo
mundo lembra a questão dos extintores, onde exigiu todo mundo
para mudar os extintores, depois voltaram atrás, depois
obrigaram de novo, depois isentaram de novo, quantas pessoas
tomaram prejuízo. Quem é que indenizou isso até agora? E o

simulador está a mesma coisa; exigiram, suspenderam, agora
exigiram de novo. Então, nós não podemos deixar pessoas
que estão lá no poder, lá no Governo Federal, brincar com as
pessoas, não só de Rondônia, mas do Brasil.

Então, nós temos que deixar essa indignação e eu quero,
estou elaborando documento, com auxílio das Autoescolas, nós
vamos cobrando, as Autoescolas também estão... Eu quero
parabenizar aqui o Marcos Rogério, que ele fez, já ajudou
prolongar uma vez essa questão da Resolução, mas agora já
de novo está em vigor.

Então, eu quero parabenizar e gostaria que todos os
outros Deputados Federais e também os Senadores se
empenhassem nessa questão, que isso é muito importante.

Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Adelino,
Vossa Excelência colocou um tema muito importante, com
certeza vai ser motivo de muito diálogo nesta Casa e na Câmara
Federal.

Com a palavra agora o Deputado Léo Moraes, por cinco
minutos, sem direito a apartes, nas Breves Comunicações.
Gostaria também, antes do Deputado Léo Moraes fazer uso da
palavra, de comunicar que o Deputado Léo Moraes foi julgado
pelo TRE agora à tarde e foi absolvido da acusação de abuso
no pleito eleitoral por unanimidade. Parabéns, Deputado Léo
Moraes, parabéns pela sua vitória na Justiça Eleitoral.

Com a palavra o Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Bem, desejar uma boa tarde a todos,
cumprimentar e agradecer a Deus por estar aqui presente mais
num dia de trabalho. Cumprimentar o nosso Presidente em
exercício, Deputado Laerte Gomes, a quem eu tenho
compartilhado não somente a sua presença como colega de
Parlamento, mas também com sua amizade e comungo de
vários dos seus pensamentos, estendo os cumprimentos aos
demais Deputados, a todos os servidores desta distinta Casa
de Leis, abnegados e briosos profissionais. Cumprimentar a
todos que estão aqui conosco na Assembleia prestigiando,
enaltecendo a participação de todos nós através da assistência
e acompanhamento das nossas ações.

Deputado Laerte, nosso Presidente, só fazer um adendo
ao que o Deputado Adelino falou. Eu gostaria muito que o
CONTRAN, o DENATRAN fosse tão exigente, fosse tão minucioso
também para cobrar a biometria em todas as regionais, em
todos os municípios, como eles têm cobrado a questão dos
simuladores. Isso é mais um destino que vai acarretar prejuízo
para quem mais precisa. Sabe quem é? O cidadão que precisa
fazer, tirar sua carteira de habilitação, sobre- maneira o preço
vai aumentar aí pelo menos quatrocentos reais, Deputado. Hoje
paga-se mil e oitocentos reais numa carteira de habilitação,
nós vamos ter que pagar dois mil e trezentos reais, por mais
que a utilização da máquina seja compartilhada, ela é para o
regime de comodato e quem vai pagar no final das contas
mais uma vez é quem mais precisa e quem menos tem que é
o cidadão de bem, lógico que também gera um grande prejuízo
aos próprios empresários, que eu estou vendo até que tem
alguns aqui, estão super preocupados com a demanda.

Gostaria de cumprimentar de uma forma muito especial,
de uma forma muito calorosa esses guerreiros, lutadores,
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honrados e dignos concursados da SEJUS que estão aqui
conosco, lutando, nada mais justo, pela legalidade e pelo direito
líquido e certo. O que é? Serem convocados e tomarem posse
no concurso da SEJUS, concurso esse que se arrasta há quase
seis anos, Deputado Adelino Follador, e até então não foi
finalizado. Seis anos é um tempo de uma mãe gerar, parir e ter
muitos filhos, seis anos é o tempo de nós mudarmos o circulo
e a cara de muitos países na nossa America da Sul, a exemplo
da Colômbia que há seis anos passava por uma séria de crise
e hoje é o país que mais cresce na America Latina, seis anos é
o tempo de nós também pensarmos que um país que tinha
uma ditadura dita social, hoje enxerga o mundo de outra
maneira, abrindo o seu mercado econômico e financeiro,
dialogando com outros países, mas seis anos não deixam de
ser o tempo do desespero e da angústia de trezentos e cinquenta
oito famílias que estão nessa condição. Nós sabemos que temos
o apoio irrestrito e ontem tive uma conversa como Governador
Confúcio Aires Moura, que inclusive fez questão de gravar um
vídeo dizendo da posse que vocês terão logo mais. Infelizmente,
não anda no mesmo passo, na mesma sintonia a própria
Secretaria de Estado de Justiça que nunca dá ouvidos e nunca
dá vez e voz a quem mais precisa.

Quero dizer que não é favor, as pessoas que lá estão
foram indicadas, Deputado Luizinho Goebel, elas devem
satisfação a todos, e hoje nós somos o todo, os Deputados
Estaduais, representam toda a população do Estado de
Rondônia, e ninguém está lá para pedir algo que seja do
interesse exclusivo e personalíssimo, é o interesse da demanda
coletiva, como nós sempre falamos, podemos não ter
unanimidade, mas nós iremos lutar incansavelmente pela
maioria, e a maioria hoje é o direito líquido e certo desses
nossos lutadores que precisam e merecem bem trabalhar em
favor da nossa população do Estado de Rondônia.

Nós gostaríamos, Deputado Luizinho, que tivesse o
mesmo respeito, que ontem o Governador, mais uma vez,
sempre muito atencioso, alguém que eu tenho grande
admiração e nunca neguei, ele me disse o seguinte: “Deputado,
a minha mensagem foi muito clara, não é para Secretário virar
as costas para Deputado, Deputado tem que ser respeitado,
porque no nosso Governo isso não vai funcionar, Deputado.”

Então, a mensagem está dada, está dada para quem
desdizer que sabe trabalhar no sistema prisional, sistema
prisional que está esfacelado, sistema prisional que está à
míngua, que tem que colocar RR, Reserva Remunerada,
Deputado, enquanto existe o concurso em aberto, nós temos
jurisprudência que só podemos iniciar um novo certame e um
novo concurso depois de chamar esse sujeito aqui. Então, de
alguma maneira, vão ter que engolir, e depois vão se arrepender
por ter demorado tanto tempo para colocar essas pessoas para
trabalhar para a gente, para nossa sociedade, para nossa
segurança e pela humanidade de quem mais precisa.

Então, fica mais uma e talvez a última mensagem, como
eu disse que a minha prioridade desde fevereiro do ano passado
era trabalhar em defesa do coletivo e defesa de quem faz um
concurso, Deputada Lúcia Tereza, eles não têm culpa de terem
sido competentes e capazes de passar num concurso, é por
isso que eu apresentei um Projeto aqui para ter cuidado na
melhor seleção dos cargos comissionados, não quero que acabe,
ambos se completam, mas a gente tem que dar prioridade ao

que é prioritário, se nós queremos continuar com o Estado
que cresce a passos largos e que hoje é o cérebro e o coração
de um Brasil producente, progressivo, progressista e
modernista, nós temos que trabalhar com seriedade os direitos
já adquiridos dos servidores. Eles não querem favor, eles
querem o que é deles.

Então, Secretaria de Justiça, em nome do seu gestor,
que na minha opinião detém uma outra educação, que é uma
educação militar, é uma educação castrense, e deve trabalhar
com outra hierarquia. Aqui não, aqui não. Aqui não, respeite,
se não a mim, respeite a investidura do cargo, respeite os
meus colegas que sempre me defenderam aqui neste Plenário
e, principalmente, respeitem a soberania popular, respeite a
supremacia da nossa democracia e da nossa República
brasileira.

Fica o recado, que se não for dessa maneira, nós iremos
até o final. Porque nós temos o apoio popular, Deputado
Luizinho, nós temos o apoio da Assembleia Legislativa e nós
temos o apoio do Governador, que é o detentor do mandato
eletivo. Eu não votei em Secretário de Justiça, Deputado
Luizinho. Eu não votei em Secretário de Justiça. Ele foi colocado
e se não tem competência, saia. Se não tem competência,
saia! Eu votei no meu Governador, eu votei no Dr. Confúcio
Aires Moura, que é alguém extremamente inovador, é alguém
que conhece de gestão pública e que eu faço todas as honras
e devoto a maior responsabilidade e sei que tem caminhado e
avançado muito.

Então, o Governador já falou, Deputado Luizinho, “se
não respeitar vai sair, Deputado Léo. E outra, Deputado, fique
tranquilo que nos próximos dias eles tomarão posse, como eu
estou falando aqui para vocês.” Ele me pediu a gravação do
vídeo e alguns colegas guerreiros já inclusive  viram esse vídeo.

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

O SR. LÉO MORAES – Por favor, Deputado Luizinho.

(Às 17 horas e 29 minutos o senhor Laerte Gomes
passou a Presidência ao senhor Adelino Follador)

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Enaltecer as palavras do Deputado
Léo. Na semana retrasada, Deputado, Vossa Excelência estava
em viagem, cumprindo compromissos fora do Estado, e eu
falei exatamente nessas questões aqui. E falei também na
questão que o senhor falou, que o Governador falou que no
início do trabalho do ano legislativo de 2016, exatamente, de
que nós, os Secretários de Estado têm que reconhecer esta
Casa como uma caixa de ressonância entre a população de
Rondônia e o Poder Executivo. E isso realmente o Governador
tem feito e tem empregado e o senhor mesmo falou e
reconheceu isso aqui, diante de um vídeo que o próprio
Governador gravou. E o Governador tem vindo a esta Casa,
tem realmente atendido os nossos pedidos que é o clamor da
população, mas infelizmente Secretários, como Vossa
Excelência citou, o Secretário de Justiça não tem feito esse
papel. Mas eu estive junto aos agentes penitenciários lá em
frente ao Palácio e falei que eles deveriam vir de uma forma
ordeira, como estão aqui hoje, para esta Casa e ter aqui o
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apoio de toda esta Assembleia Legislativa, dos 24 Deputados
Estaduais. E o senhor falou das coisas que o Secretário deveria
respeitar. E uma coisa, que se ele quiser deixar tudo que o
senhor pediu que ele respeitasse de lado, uma coisa ele deveria
respeitar, o direito de quem fez o concurso público e tem a
prerrogativa de assumir o seu posto. Eu não consigo entender
a justificativa de que não se contrata quem foi concursado
para a função. Mas todo dia ele, a belo capricho, a capricho
pessoal, contrata os seus subordinados, policiais militares,
principalmente da reserva, que são seus próximos e deixa de
direito aquele que tem a missão de cumprir a sua função, os
agentes penitenciários, dessa forma, dessa forma, se
humilhando, muitas vezes, na frente do Palácio, aqui na
Assembleia Legislativa, e eu não estou falando só disso, não,
eu estou falando o que deve estar passando...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado
Luizinho, estão reclamando aqui porque no Pequeno Expediente
não tem aparte. Gostaria que o senhor fosse breve, porque já
acabou o tempo. Os colegas estão reclamando.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Concluindo, Presidente, então só
quero dizer que acima de tudo nós temos que respeitar o direito
daqueles que têm direito, que foram concursados para serem
agentes penitenciários no Estado de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES – Parabéns, Deputado Luizinho. Talvez
pela falta de tempo os outros Deputados que gostariam de se
manifestar não será possível, mas de antemão já agradeço o
apoio hipotecado por todos, é uma causa coletiva. Enquanto
uns lutam pelo que é seu, a CAPEP está sendo queimada, as
unidades socioeducativas são verdadeiras masmorras e a gente
não consegue ressocializar, educar e prover com segurança os
nossos servidores do Estado de Rondônia. Quero mandar um
salve aos nossos socioeducadores, que eu também estou
aguardando um simples e mero ofício para que seja destinada
emenda parlamentar de minha autoria e do Deputado Maurão
de Carvalho para que vocês possam fazer, enfim, a Academia
dos Socioeducadores e também entrar, tomara que não desta
maneira, mas entrar no nosso sistema de serviços
penitenciários.

Muito obrigado pela oportunidade e conte com toda a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Quero
parabenizar o Deputado Léo Moraes pelo seu pronunciamento,
o Deputado Luizinho também. Isso é a ressonância, é o que
todos os Deputados aqui nesta Casa pensam e vocês podem
contar com o apoio desta Casa com certeza e também com o
nosso apoio aqui, com certeza.

Eu quero então, agora no Pequeno Expediente, a tribuna
está livre ao Deputado Laerte Gomes, por cinco minutos, sem
apartes. É só questão regimental para explicar para o pessoal
presente, tenho certeza que todo mundo gostaria, mas como
o Deputado Luizinho é líder do Governo e quis se pronunciar,
nós permitimos. Nós vamos procurar não pedir aparte porque
só no Grande Expediente é que tem apartes. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, quero primeiro
aqui parabenizar ao Deputado Léo Moraes pelo tema que nos
traz. Com certeza ele tem, desde que chegou a esta Casa, o
Deputado Léo Moraes tem cobrado essa questão que trouxe
aqui à tona hoje. Não é porque hoje os nossos amigos estão
aqui, fizeram concurso de Agentes, mas essa luta do Deputado
Léo Moraes aqui nesta Casa é constante, e com certeza, como
Vossa Excelência falou com o Governador se comprometendo
como se comprometeu com Vossa Excelência, eu não tenho
dúvida nenhuma. Mesmo o Secretário tentando travar eu não
tenho dúvida nenhuma que vai chegar a conclusão do seu pleito.
Deputado Luizinho também colocou muito bem. Mas eu gostaria,
senhor Presidente, senhores Deputados, de ressaltar aqui o
ocorrido que houve lá em São Francisco, no último sábado,
quando um grupo de pessoas aqui do Vale do Jamari se dirigiu
até o município de São Francisco sob o pretexto de invadir
uma Reserva, a Reserva dos Reis, lá no Município de São
Francisco, entre Costa Marques e São Francisco, mas na
verdade com o pensamento de invadir algumas propriedades
daquela região. Os fazendeiros, os pecuaristas, os produtores
rurais, Deputado Adelino, se uniram, trancaram a estrada, mais
de 200 produtores rurais, Deputada Lúcia, trancaram a estrada,
se reuniram. Eu quero aqui ressaltar também o Comando da
Polícia Militar e o Secretário de Segurança que enviaram
Policiais, que enviaram a COE para lá, que enviaram a
Inteligência da Policia para o Município de São Francisco e lá
evitaram que acontecesse algo pior. Houve o debate, houve a
conversa, os pecuaristas de uma forma e os produtores rurais
de uma forma firme se comportaram e trancando a BR-429,
mas também dialogando com as pessoas que foram aqui da
Região do Vale do Jamari, e sendo no final chegaram ao
entendimento, a Polícia intermediando e os invasores das terras
voltaram para a sua região de origem aqui, se não me falha a
memória no Município de Machadinho nessa região. E foi
importante nisso a união dessas pessoas. No primeiro momento
da reunião mais de 200 produtores rurais se reuniram para
não aceitar que isso acontecesse, protegendo a propriedade
de um e de outro. Mas no final tinham mais de 500, Deputada
Lúcia, mais de 500 produtores rurais que se uniram e de uma
forma ordeira deram sua resposta ao Poder Público que muitas
vezes não tem a capacidade, a competência de impedir essas
invasões de terras.

Então, eu queria aqui deixar ressaltado isso, deixar
ressaltado esse acontecimento que houve em São Francisco,
que serve de exemplo para todo Estado de Rondônia. Eu acho
que a União dos Produtores Rurais, que se uniram não pensando
em si mesmos, mas vendo que um companheiro iria ter sua
propriedade invadida, todos se uniram e não permitiram que
isso acontecesse. Então, isso é um belo exemplo a essa
sociedade que São Francisco dá, liderada pelo Sindicato dos
Produtores Rurais, o Sindicato que o Edson Afonso é o
presidente, liderado por ele, por todas as pessoas que lá
comungaram desse pensamento e deram esse exemplo para
todos nós. Então eu queria deixar registrado. Parabenizar os
produtores rurais de São Francisco, de Costa Marques, de São
Domingues, todos vieram para lá para dar essa resposta àqueles
que queriam invadir de forma ilegal as propriedades particulares
do Município de São Francisco. Então fica aqui, senhor
Presidente, ressaltando esse acontecimento no Município de
São Francisco e parabenizando mais uma vez aqueles
produtores rurais.
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O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com certeza
parabenizar a atitude da população e também do pessoal que
foi lá, que entendeu que evitou o conflito, eu quero dizer que é
muito bom, quero parabenizar, acho que cada um. E nós temos
aqui hoje nesse país nós temos o INCRA que é inoperante, por
isso que o Governo Federal criou a expectativa do povo entrar
nas terras dos outros, e aí cria uma expectativa que o povo vai
entrar na terra dos outros. É um conflito por inoperância do
Governo Federal, principalmente do INCRA. Eu quero também
registrar a presença do Gonzaga aqui, ex-Deputado Estadual
presente aqui. Para nós é um prazer tê-lo aqui no nosso
Parlamento. Com a palavra...

O SR. LAERTE GOMES – Só antes de o Deputado Aírton falar,
até o meu tempo, só para eu, Deputado Lazinho, só para a
gente ressaltar aqui o que me passou Deputado Edson. Também
é importante o Estado regularizar a Reserva, essa Reserva que
eu citei, Reserva dos Reis, porque ainda está com a União e é
propriedade do Estado. Então é importante a regularização até
para evitar: vamos invadir que não tem documento, até pata
evitar esse tipo de coisa. Então é importante o Estado fazer
essa regularização.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Essa expectativa
falsa que se cria. Então com a palavra o Deputado Aírton
Gurgacz, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. AIRTON GURGACZ - Boa tarde, Presidente Adelino
Follador em exercício, boa tarde, colegas Deputados, Deputadas
aqui presentes na pessoa da Deputada Lúcia Tereza a qual eu
tenho a honra de cumprimentá-la. Cumprimentar aqui o pessoal
da imprensa, nossos funcionários desta Casa, a plateia aqui
presente, o Luiz Gonzaga, Vereadores, o pessoal que está aí
presente, a todos os nossos amigos Prefeitos, Vereadores e a
plateia em geral.

Eu quero comunicar aqui, Deputado Adelino Follador,
Presidente neste momento, que nós estivemos representando
a Assembleia Legislativa no lançamento do 25º Campeonato
Estadual Profissional de Futebol de Rondônia que aconteceu no
dia 27, no hotel Vila Rica, aqui na nossa capital, eu estive lá
como Deputado representando esta Casa, onde tivemos lá a
presença do Senador Acir, tivemos também o diretor da Eucatur
Assis Neto, do qual o nome do campeonato será Campeonato
Estadual de Rondônia Eucatur/SGC, uma justa homenagem pelos
20 anos de transporte que a Eucatur dá a todos os oito clubes,
que se não tivesse o transporte, Deputado Adelino, V.Exª sabe
que é um assíduo, temos o nosso Deputado Saulo de Ariquemes
que cuida do futebol, também falamos muito de V.Exª, falamos
do Deputado Saulo, de todos os Deputados aqui desta Casa.
Comentamos da atitude do Heitor Costa, também estava lá o
Secretário Regional, senhor Rodnei, que é da SEJUCEL,
representando o Governo do Estado, comentamos com ele da
atitude da Assembleia Legislativa e encabeçada por V.Exª
Deputado Adelino e outros Deputados desta Casa, também fiz
parte de algumas reuniões, do Saulo e todos os Deputados que
buscaram e estão buscando uma ajuda, Deputado Adelino, para
que esse campeonato possa acontecer. Porque a gente vê em
outros Estados o Governo ajudando e muito, e aqui parece que
a gente agora com a Assembleia Legislativa junto com a nossa

força dos Deputados, Luizinho, nós conseguiremos aí um
recurso para ajudar os times de futebol. Então foram
apresentados os times, cada clube se apresentou, cada clube
apresentou seu uniforme, cada clube apresentou os árbitros,
mostrou-se a taça também que vai ser entregue no dia 05 de
junho quando do enceramento do campeonato. Tivemos a
presença da imprensa também que muito divulgou e está
divulgando esse evento. Nós vemos um evento esportivo com
crescimento de qualidade muito bom porque a própria imprensa
tem falado e nós ouvindo os dirigentes de clubes, Deputado
Adelino Follador, a gente vê que há um crescimento profissional
dos nossos atletas, dos nossos técnicos que tem vindo para
trabalhar nessa área, dos profissionais da educação física, de
treinamento de jogadores, uma melhora do estádio Aluísio
Ferreira, uma grande reforma que nós conseguimos no estádio
Biancão que estava praticamente deteriorado, estragado,
acabado, quer dizer, deixaram a coisa desandar, vamos usar
esse termo, e a gente conseguiu ainda quando vice-Governador
deixar o recurso para que fosse recuperado. Então, o estádio
Biancão está ficando muito bom, como o Aluísio Ferreira, nós
esperamos também que os outros estádios de outros
municípios no próximo ano também tenha esses investimentos,
porque nós precisamos melhorar o nosso esporte aqui do nosso
Estado, então nós vimos assim com muita alegria a questão
do envolvimento dos clubes. A gente faz um apelo aqui aos
torcedores do nosso Estado que procurem incentivar seus
times, que procurem buscar ajudar principalmente nas rendas
para que os clubes possam honrar seus compromissos,
principalmente com seus profissionais, seus atletas que para
aqui vêm, atletas daqui que estão se destacando aqui no nosso
Estado, então Rondônia precisa e é necessário que entre na
esfera nacional dos campeonatos nacionais, como nós temos
aqui o Esporte Clube Genus que vai representar Rondônia e é
aqui de Porto Velho na Copa do Brasil, Copa Verde e outras
tantas copas.

Então, nós esperamos e agradecemos o apoio do
Governo, do Dr. Heitor Costa, Presidente da Federação que
está dando apoio, vai contribuir no pagamento da arbitragem,
através da CBF liberou esse dinheiro para que possam os
árbitros também receber, não ter essa dificuldade de falta de
pagamento, desse envergonhamento que é o nosso futebol
que não há uma certa ajuda das pessoas, que sofre muito. Eu
sei que fazer futebol em Rondônia é muito sofrido, é muito
doído porque as condições são ruins. Mas a gente vê a imprensa
falando muito bem, a gente vê os profissionais dos clubes, os
dirigentes dos clubes, as diretorias dos clubes procurando
agora profissionalizar e fazer deste Estado, deste nosso
campeonato um grande campeonato. Então eu senti, eu tive a
sensação muito boa, muito agradável, quero passar isso aos
meus colegas Deputados aqui desta Casa, que também têm
buscado assim de várias formas ajudar os clubes profissionais
e também os amadores a desenvolver um futebol melhor, que
Rondônia seja melhor representada, que Rondônia consiga
chegar em nível nacional bem representado.

Então, esse é o meu pronunciamento desta tarde e
agradecendo sempre o apoio de todos os Deputados aqui que
ajudam e que participam que esta Casa aqui continue ajudando
os clubes para que a gente possa evoluir no aspecto do nosso
futebol profissional, também do amador, também de outros
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esportes, mas que esse campeonato seja um grande
campeonato, que vença o melhor, que as torcidas se respeitem,
que as torcidas procurem de uma certa forma participar nos
campos de futebol. A Rede TV vai transmitir todos os jogos,
começa agora no próximo dia 05, no sábado, o nosso
campeonato estadual profissional de Rondônia.

Então, a todos vocês eu conclamo que quem gosta de
esporte e quem não gosta também vamos participar, vamos
assistir, vamos para os estádios torcer por nossos clubes, torcer
para que os nossos clubes façam um grande espetáculo.

Muito obrigado, Deputado Adelino Follador, pela
oportunidade e um abraço a todos e uma boa tarde.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Parabenizar mais
uma vez o Deputado Aírton, de Ji-Paraná, grande líder, foi Diretor
Geral do DETRAN, fez um grande trabalho, Deputado Airton,
vai inaugurar o DETRAN lá em Ariquemes dia 07 agora, uma
obra que com certeza Vossa Excelência teve uma participação
muito grande e nós estivemos lá para conseguir aquele terreno
junto com o Prefeito Márcio e hoje é uma realidade lá em
Ariquemes o novo DETRAN de Ariquemes.

Queremos registrar a presença aqui da Mirassol, da
Autoescola Nacional, aqui presente também.

O SR. AIRTON GURGACZ - O Sérgio Cassol ai pressente do
PV, não é, Sérgio, o Deputado Luizinho já registrou, mas não
custa, você é de Ji-Paraná, a gente também quer registrar a
sua presença aqui.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Passemos ao
Grande Expediente. Com a palavra o Deputado Ezequiel Júnior,
de Machadinho d´Oeste, grande Deputado, com 20 minutos,
com apartes.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Lúcia Tereza, quero aqui também cumprimentar na
nossa Galeria o Prefeito Fábio Patrício, lá do Município de
Cujubim, da nossa região. Seja bem-vindo, Prefeito. Também
cumprimento com muita satisfação meu amigo de longas datas
lá da região de Machadinho também; empresário da
comunicação também do Site In Foco Fest, o meu amigo
Jéferson, através dele cumprimentar todos os demais
presentes. E falar da nossa ida a Brasília na semana passada a
convite do Procurador da República em Rondônia, Dr. Reginaldo
Trindade. Eu, a Deputada Lúcia Tereza e o Deputado Alex
Redano, o acompanhamos em algumas importantes Audiências
na Capital Federal onde o ilustre Procurador teve a oportunidade
de apresentar um Projeto de sua autoria que regulamenta a
extração de diamantes na Reserva Roosevelt nas terras
indígenas dos Índios da Etnia Cinta Largas. Porque hoje como
todo o povo de Rondônia sabe o contrabando de diamantes ele
é uma realidade, no ano de 2004 houve um massacre onde
nós tivemos pelo menos a morte de 29 garimpeiros, sem contar
naquelas mortes que infelizmente a polícia não conseguiu
descobrir lá dentro da reserva, fala-se muito mais de 29 do
que aconteceu naquele tempo do que foi noticiado; a nossa
ilustre Deputada Lúcia Tereza na época era inclusive a Prefeita
lá do Município e com muita tristeza fez o sepultamento de 29
homens. E o nosso Procurador Dr. Reginaldo Trindade, ele que

acompanha a causa dos Cinta Largas, acompanha todo esse
trabalho, há 12 anos elaborou um Projeto, Projeto bem
detalhado, um Projeto realmente muito bem feito com toda
sua capacidade e esse Projeto ele visa a regulamentação desse
garimpo, porque hoje infelizmente nós vivemos ainda um clima
de insegurança com a possibilidade real de novos confrontos
entre índios e garimpeiros naquela localidade e não é conversa
fiada não. E se não bastasse tudo isso os índios têm a sua
propriedade, uma riqueza tão grande que é essa jazida de
diamantes, inclusive são de ótima qualidade, são diamantes
ali dos melhores do mundo, muito diamante rosa, segundo os
especialistas, e vivem na pobreza, dois ou três índios estão em
situação financeira razoável e a grande maioria não tem acesso
às necessidades básicas de educação, de saúde, de segurança,
direitos constitucionais de todo o brasileiro, ou seja, os índios
estão em cima de uma riqueza incalculável e vivendo na miséria.
O Estado está perdendo porque o contrabando está
acontecendo, os índios não têm qualquer tipo de retorno e só
contrabandista está levando vantagem até o presente
momento. Então nós parabenizamos o Dr. Reginaldo Trindade
por um projeto tão bem elaborado, tão bem estudado como
esse.

A Sra. Lúcia Tereza – Um aparte Nobre Deputado?

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Esse projeto que visa essa
regulamentação da exploração do diamante, da garimpagem
do diamante na terra dos índios Cinta Larga, inclusive esse
projeto prevê a exploração feita pelos próprios índios com
controle do Ministério Público Federal, de IBAMA, da própria
FUNAI com acompanhamento de perto da Polícia Federal, onde
os índios estariam fazendo a extração do diamante, a Caixa
Econômica comprando esses diamantes e o recurso seria
distribuído uma espécie de associação ou cooperativa e o
recurso revertido no bem-estar dos próprios. O que seria
realmente muito justo. Já, já o aparte para a nossa Deputada
Lúcia Tereza, Deputado Adelino Follador.

Então, foi um projeto, olha muito bem elaborado pelo
nosso ilustre Procurador da República em Rondônia, Dr.
Reginaldo Trindade, a quem nós parabenizamos pelo amor a
causa dos Cintas Largas e ele vem fazendo realmente um grande
trabalho em defesa dessa etnia, hoje são em torno aí de dois
mil índios que vivem numa área de dois mil e setecentos
hectares, mas que se continuar a garimpagem da forma que
está, com  a possibilidade de conflitos nós poderemos ter em
poucos anos a dizimação dessa etnia na região de Espigão
D’Oeste. Nós tivemos a oportunidade de participar de três
reuniões, nos reunimos na quarta-feira com a nossa bancada
federal, onde nós destacamos aqui a presença de dois
Senadores, Senador Valdir Raupp e também o Senador Acir
Gurgacz, além de Deputados federais que participaram. Ouviram
uma palestra ministrada pelo Dr. Reginaldo falando, detalhando
esse projeto e lá estávamos nós também, os três Deputados
representando esta Casa, falando em nome desta Casa.
Tivemos ainda uma reunião com o Ministro da Justiça, e demos
azar, Deputada Lúcia, porque fomos a semana passada, essa
semana o Lula já puxou o tapete do Ministro da Justiça, o
Ministro Cardoso, que não é mais Ministro. Mas nos recebeu
muito bem, com hospitalidade e demonstrou toda a sua
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sensibilidade a esta causa, a sua simpatia a esse projeto do Dr.
Reginaldo Trindade. Nós podemos participar também de uma
reunião na FUNAI, com o Presidente da FUNAI o ex-Senador
João Pedro. E ali aconteceu realmente o que a gente estava
esperando, ás vezes a gente fica até pensando nos objetivos
da FUNAI do nosso país, porque parece que a FUNAI não quer
que o índio brasileiro esteja bem não, quanto pior melhor para
ter razão de existir a FUNAI. Que hoje se tornou na realidade
um verdadeiro cabide de emprego, porque o Presidente da
FUNAI foi muito frio com o projeto apresentado, com a proposta
apresentada pelo Dr. Reginaldo Trindade e pode ter certeza, se
depender da FUNAI, em breve nós teremos a extinção da etnia
Cinta Larga e de outras etnias aqui no Estado, porque o descaso
dele é total. Infelizmente nos recebeu de uma forma fria,
totalmente desinteressado e despreocupado com a causa dos
índios Cinta Larga, isso ficou patente, ficou latente. O Senador
Valdir Raupp já, inclusive fez um breve comentário na hora,
falou da sua preocupação com a frieza do Presidente da FUNAI,
parece que não quer, parece não, pela política hoje que a FUNAI
exerce no nosso país, parece que está trabalhando contra os
índios do nosso país. E infelizmente nós tivemos essa decepção
nesta reunião com o Presidente da FUNAI, o Presidente João
Pedro. Então a saída é o quê? A nossa bancada federal se unir
em torno dessa causa e através do marco regulatório, quem
sabe do marco regulatório da mineração que está sendo
discutido esse projeto na Câmara Federal, nós tivemos uma
reunião, inclusive com o relator desse marco regulatório da
mineração, se encontrar uma forma de colocar a
regulamentação da exploração do diamante na reserva
Roosevelt lá de Espigão D’Oeste. Mas de qualquer forma eu
vejo de forma positiva, Deputada Lúcia, a nossa ida a Brasília e
parabenizamos a nossa bancada que foi atenciosa, e
principalmente o trabalho do Dr. Reginaldo Trindade. Deputada
Lúcia.

A Sra. Lúcia Tereza – Só me resta agradecer Vossa
Excelência, porque o relato foi completo, narrando todos os
episódios da nossa ida a Brasília. Gostaria de agradecer
imensamente Vossa Excelência, Alex Redano, que deixou outros
afazeres para atender o chamamento nessa continuidade desse
trabalho, agradecer a todos os Deputados que vestiram
realmente a camisa da caravana da esperança. E só para
acrescentar, Excelência, dizer que o Dr. Reginaldo ficou
sensibilizado, está mandado para esta Casa, que se ele tivesse
tido uma Assembleia com este perfil há mais tempo, há 11
anos, ou talvez durante esses 11 anos, talvez a situação já
tivesse resolvido. Ele pediu que, ele vai fazer isso por escrito e
ele está assim deveras sensibilizado e agradecido a todos os
Deputados desta Casa, em nome do senhor, em nome do
Deputado Alex Redano.

E dizer, Excelência, que quando o Presidente da FUNAI
disse friamente: “eu não vou atrapalhar”, e quando nós
levantamos: você não vai atrapalhar, mas você tem que ajudar.
Nós vimos, infelizmente, senhores Deputados, que parece que
as pessoas lá estão resolvendo problemas caseiros,
administrando problemas partidários, problemas de defesas
na esfera jurídica, algum problema, menos querendo e
resolvendo e administrando os problemas que o Brasil tem.
Gostaria também, que essa o senhor falou da etnia do Cinta
Larga, gostaria até que a imprensa tomasse ciência de que é

um anteprojeto, como o senhor disse, elogiável, a gente viu
que é um projeto feito com esmero, carinho e retidão e que
se fosse qualquer Governo fazer um projeto desse, sairia muito
caro e não seria encomendado com tanto esmero e com
veracidade, com uma coisa de pé no chão, porque foi feito in
loco, junto. Gostaria de dizer que não é só para etnia Cinta
Larga, nós estamos aproveitando que o Dr. Reginaldo Trindade
ele foi designado para ficar na etnia Cinta Larga, mas o que
acontecer de bom, o que evoluir nesses projetos de exploração
sustentável, com equilíbrio e com projeto de manejo na
Reserva Florestal e Mineral das terras indígenas, vai ser só
para o Cinta Larga, é isso que nos animou, senhor Deputado,
senhores Deputados e Deputada Rosângela, nos animou muito
porque o que acontecer de bom com o Cinta Larga, vai
acontecer para os índios de Rondônia, quiçá do país. Por isso
o volume é muito grande, é uma coisa que ninguém nunca
teve coragem de expor e Rondônia com esta Casa, juntamente
com os dois Senadores que lá estiveram e com os Deputados
Federais que nos deram apoio, foi magnífico, deixaram os
outros afazeres e se juntaram para falar na mesma voz e tão
interessado, até através de Medidas Provisórias, se foi possível,
mas ter começo, ter um meio, mas para ter fim esse
anteprojeto, para se tornar um projeto que é viável.

Gostaria de agradecer aqui imensamente e dizer que
não é só o diamante, tem cobre, tem cassiterita, tem manganês,
tem ouro e eu pergunto aqui aos senhores Deputados, já falei
isso com o Deputado Ezequiel, que eu fiquei encantada com o
cavalheirismo dele e do Deputado Alex Redano, me senti
amparada, fortalecida, e eles falaram em nome de todos os
outros Deputados que aqui ficaram, nós estávamos
representando todas Vossas Excelências, nome por nome de
Vossas Excelências lá. E eu gostaria de agradecer assim, me
senti com uma estrutura fortalecida. E dizer que a iminência
da tragédia lá, ela está para acontecer, quando Vossa
Excelência disse muito bem que nós enterramos 28: - Ah, se
eu pudesse contar. Nós enterramos no cemitério de Espigão
04, depois 05, depois 09, depois 28. Mas ficaram enterrados
lá mais de 200.

Então, eu não quero viver essa tragédia e não quero
viver porque eu vivenciei praticamente como política sozinha
naquela época, pena que a gente não tinha tanto conhecimento
aqui nesta Casa, que não teve, nós não tivemos alternativas,
sofremos sozinhos. Mas o problema lá pode acontecer pior, é
índio matar índio também, porque quem é que tem estrutura
para ver tanto dinheiro com tanto traficante levando tanto
diamante embora e comer ‘priar de mandioca’, ‘priar de pipoca’,
vão passar fome os índios. E a FUNAI, o senhor viu bem, que
FUNAI, ela não sabe, me parece que ela está alheia, está fora
do quadradinho. Eu gostaria de dizer que foi da maior
importância esta viagem, agradecer a Vossa Excelência e o
Deputado Alex, em nome de todos esses Deputados, da
Assembleia Legislativa, agradecer o Presidente desta Casa que
nos apoiou para ir lá, agradecer, enaltecer o trabalho sério do
Dr. Reginaldo Trindade, dizer que nós estamos juntos, porque
isso não é para índio, isso, senhores Deputados, é para todos
nós porque o que vier de bom para os índios, trouxer riquezas,
divisas financeiras, econômicas nas reservas, vai ser bom para
Rondônia, para todos os municípios. E dizer que o Projeto de
Manejo da Madeira, ele é viável, ele é possível, como é o da
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castanha, como é de outras tantas riquezas. E dizer, mais uma
vez, Vossas Excelências, que estão querendo aumentar, o
Deputado Lazinho até estava aí há pouco, aumentar as terras
indígenas, e eu pergunto, senhores, senhora Deputada e a
imprensa aqui e presentes, o que adianta aumentar, porque o
que está atrás disso? Que caixa preta é essa? Aumentar a
reserva indígena para ser intocável as riquezas, sendo que a
terra que os índios têm eles não podem desfrutar, eles não
podem trabalhar e dela tirar o sustento. O porquê de aumentar,
se eles não podem trabalhar e nem tirar o sustento da terra
em que eles já vivem? O que tem atrás de disso? Nós estamos
imbuídos de boa-fé e gostaria de agradecer realmente toda a
Assembleia Legislativa, todos os Deputados, os que não
puderam ir que a gente sabe disso como foi o caso do Deputado
Adelino, Deputado Ribamar e outros Deputados. Agradecer de
coração que o Deputado Ezequiel, que explanou perfeitamente,
Vossa Excelência passou um filme dos três dias que nós ficamos
lá, e agradecer aos Parlamentares da esfera federal também
pelo apoio.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Eu e que parabenizo Vossa
Excelência, Deputada Lúcia, pela sua postura, pela sua garra
em defender esta causa. E a senhora está certa, a quem
interessa a continuidade do contrabando do diamante na
Reserva Roosevelt, os índios estão vivendo na miséria e o país
perdendo, só está havendo um ganhador, quando todos
poderiam ganhar, o país, o Estado, o Município de Espigão e os
índios, só os contrabandistas é que estão ganhando até agora
como contrabando dos diamantes.

O Sr. Luizinho Goebel – Permita-me um aparte?

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

O Sr. Luizinho Goebel – Deputado Ezequiel, é importantíssimo
seu discurso nesta Sessão, quero parabenizar Vossa Excelência,
parabenizar em especial a Deputada Lúcia Tereza, uma luta
antiga na região da Deputada Lúcia Tereza, Espigão d’Oeste.
Temos que enaltecer o trabalho do Dr. Reginaldo Trindade,
Procurador do Ministério Público Federal, porque eu, membro
do Partido Verde, tenho muitas vezes conversado com o
Presidente Nacional do Partido Verde, Deputado Federal Pena,
de São Paulo, e que ele é um indigenista por natureza. E eu
tenho visto como é difícil defender os indígenas do Brasil, até
no atendimento da saúde indígena já é difícil, imagina proteger
os indígenas dessa exploração que acontece, principalmente
no Roosevelt, aqui no nosso Estado de Rondônia, nada se deixa,
nada se deixa, tudo se leva, tudo se leva. Se nós
conseguíssemos, mesmo que ele diante daquelas dificuldades,
das adversidades, mas eles usufruíssem da natureza que eles
têm  na sua própria área, mas hoje nem bem disso, porque
eles foram contaminados por uma exploração desordenada,
desordenada com uso de equipamentos que, sabe-se lá, se há
contaminação ou não, diversas crateras que se instalam lá
que podem se proliferar diversas doenças, diversas doenças e
acima de tudo o convívio com brancos e que este convívio traz
diversos problemas para os indígenas como, por exemplo,
gravidez de índias, consumo de drogas, consumo de bebida
alcoólica, um convívio que não é salutar para que a gente

preserve a história do nosso país, que foi exatamente construído
pelos índios.

Então, parabéns, Deputado Ezequiel Júnior, atendo a
grandes causas do Estado de Rondônia, parabéns, muitos
parabéns, Deputada Lúcia Tereza, continuem empunhando esta
bandeira, porque esta bandeira a senhora empunha com
conhecimento, porque a senhora mora lá, a senhora é de lá, e
podemos dizer que é de lá da reserva indígena. E também na
pessoa do Dr. Reginaldo Trindade, que realmente tem feito um
grande trabalho em defesa dos índios do Estado de Rondônia.
Parabéns, obrigado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – É importante detalhar, Deputada
Lúcia, que esse Projeto, ele não prevê o desmatamento de
área, não, é a exploração, Deputado Ribamar, na área que já
está aberta, que tem uma clareira lá na área do garimpo de
cinco quilômetros por dez. Então, a exploração exatamente
nesta área, e o Projeto pode ser também um Projeto piloto,
digamos um ano de prazo para execução desse Projeto, para
implementação desse Projeto, depois de um ano se discute
novamente se continua ou não, portanto é um Projeto muito
bem elaborado pelo nosso Procurador Dr. Reginaldo Trindade.
Para finalizar, quero parabenizar aqui o Deputado Ribamar
Araújo, pelo encontro do seu novo partido no sábado aqui nesta
Casa, no Estado de Rondônia existe realmente um grande
comentário positivo a respeito do grande movimento que teve
aqui, e desejo ao senhor uma boa caminhada agora no Partido
da República e que o senhor consiga alcançar os seus objetivos
e que continuem com essa postura firme, honesta, e o senhor
com certeza é um bom exemplo a ser seguido na política do
nosso Estado, o senhor é uma referência para mim nesta Casa
de Leis, e desejo ao senhor todo sucesso nessa nova
empreitada aí junto ao PR. E parabenizo o Deputado Lazinho
da Fetagro, que agora é o líder do PT nesta Casa, Deputado
Lazinho parabéns pela liderança...

O Sr. Laerte Gomes – É o líder do PT, agora.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Líder do PT.

O Sr. Laerte Gomes – Só ele.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Deputado Lazinho, líder do PT agora,
nesta Casa aqui, fala pelo PT. Parabenizar o Deputado Alex
Redano também que é o novo Presidente regional do
Solidariedade.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Eu quero
parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Também parabenizar
a Deputada Lúcia Tereza, que inclusive me convidou, insistiu
que eu fosse junto para Brasília, mas infelizmente, como a
CPI, como estamos aqui com a presidência da CPI da carne, e
nós estamos muito envolvidos, não foi possível. Mas eu quero
parabenizar a Deputada Lúcia Tereza por defender aquele
projeto, defender aquele povo tão necessitado e parabenizar
o Deputado Reginaldo Trindade. É uma pessoa que, Procurador
Reginaldo é uma pessoa... Eu vi inclusive, lá no Senado, ele
fazendo debate sobre a questão indígena do País. Ele foi
extraordinário, falou a verdade, questionando o Governo
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Federal, questionando os Ministros, inclusive, lamentavelmente
o Ministro que os senhores falaram, o Ministro da Justiça, a
Deputada Lúcia Tereza voltou entusiasmada com o Ministro,
que atendeu bem e ele já ganhou as contas. O ex-presidente
Lula já o demitiu. É lamentável, porque agora regrediu nessa
conversação porque ele já saiu. Mas tomara que o Reginaldo
Trindade tenha sucesso nessa sua empreitada. Parabenizar o
Deputado Ezequiel junto com a Deputada Lúcia, junto com o
Deputado Alex por ter ido a Brasília representar esta Assembleia
e fazer um trabalho tão importante que Vossas Excelências
estão fazendo. Os índios são pobres, são ricos e são pobres.
São ricos porque eles têm um patrimônio na mão que eles não
sabem o tamanho. E são pobres porque estão morrendo de
miséria, falta de medicamento, falta de saúde pública, falta de
escola, falta de tudo. Então isso é lamentável e este País tem
que ser melhor analisado e a área indígena, a população
indígena, que são os que vieram aqui, eram donos,
praticamente, do Brasil e hoje estão sendo massacrados e isso
a gente lamenta muito. Deputada Lúcia, eu quero lhe
parabenizar pelo trabalho, não só como Deputada, mas como
Prefeita, quando foi Prefeita, Vossa Excelência sempre defendeu
aquela categoria, defendeu aquele povo e merece todo o nosso
elogio pelo trabalho que a senhora vem fazendo. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Deputado líder do PT, Deputado
Lazinho.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Deputado Ezequiel, líder do PT
com muita honra, líder absoluto.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Supremo.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Supremo, do Partido dos
Trabalhadores. Desejar uma boa vitória, uma boa ida ao
Deputado Ribamar, mas dizer muito claramente que é tão ruim
e tão difícil de entender as contradições do nosso Brasil, quando
há 15 dias se criticava o atual Ministro, de frouxo, não servia
para nada, que era um homem que não tinha postura e agora
eu vejo os nossos companheiros do DEM, dos “pês” da vida
dizer que foi o Lula que demitiu o Ministro.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Mas quem
chamava de frouxo era o Lula mesmo e depois conseguiu
convencer a Dilma que ele era frouxo mesmo.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Vale lembrar que a Presidente
Dilma...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Não era o DEM
que chamava ele de frouxo não. Era o próprio Lula.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Vale lembrar que a Presidente
Dilma tirou Ministro e põe Ministro, ela que tira e põe. E colocou
agora uma das pessoas mais respeitadas no Brasil, do Ministério
Público. Isso que precisa ser dito. Tirou um Ministro que era
ligado ao setor da educação, era Deputado, e que tinha,
Deputado Ezequiel Júnior, muitas críticas, inclusive pela sua
postura. E pegou uma das pessoas mais respeitadas em nível
do Brasil, de uma das instituições mais respeitadas do Brasil,

que é o Ministério Público, e colocou como Ministro. É para
Vossas Excelências verem a seriedade, a responsabilidade que
a atual Presidente, que é a minha Presidente, a nossa
Presidente, conduz as negociações do nosso País e conduz
um ato que no Brasil tinha que ter acontecido há 20 anos, há
30 anos. Se todas essas investigações tivessem acontecido há
20 anos, hoje nós já estaríamos com um País mais limpo.

Muito obrigado. Muito obrigado pelo aparte, senhor
Deputado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – E não aconteceram mesmo essas
investigações, Deputado Lazinho. Há 20, 30 anos realmente
não acontecia não.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Não deixariam
acontecer.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Não tinha, não existia esse tanto
de roubo. Não tinha.

O Sr. Lazinho da Fetagro – Não, não. Não acontecia porque
não deixavam acontecer.

O Sr. Ribamar Araújo – Um aparte, Deputado?

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Deputado Ribamar.

O Sr. Ribamar Araújo – Muito obrigado, Deputado, pelas
suas palavras. Realmente tivemos, aqui, sábado passado, uma
grande festa e quero aqui aproveitar para agradecer a Vossas
Excelências, meus colegas de Parlamento, que eu tenho certeza
que torcem para que eu continue o nosso trabalho nesse novo
partido. E ao senhor, Deputado Lazinho, agradecer pela
convivência em bancada tão harmoniosa que nós tivemos
durante um ano e pouco. E no meu discurso aqui eu frisei,
recebi aqui para a minha honra e orgulho, além de
praticamente todos os seguimentos da sociedade uma ala do
PT que veio aqui me prestigiar, e dentro dessa ala eu destaquei
o nome deles e não esqueci de destacar o nome de Vossa
Excelência e também a postura, o elogio, a postura que Vossa
Excelência teve aqui como líder enquanto eu estava no Partido
dos Trabalhadores, e disse para esses companheiros de PT
que estava saindo do partido, estava alegre por ingressar em
uma nova sigla, mas triste ao mesmo tempo de deixar na
base, principalmente na base do Partido dos Trabalhadores,
muita gente boa que eu tinha certeza, disso eu naquele
momento que continuava junto com esses companheiros, ou
ex-companheiros de partido, continuávamos juntos, a nossa
luta pelo sonho de um país mais justo e solidário. Continuava
a nossa luta juntamente com esses companheiros para ver
um dia diminuído o fosso e essa apartheid social entre nós
brasileiros, e que acima de tudo, um dia nós víssemos as
imensas riquezas do nosso país sendo distribuídas não somente
através da bolsa família. Mas agradeço Deputado Ezequiel
Junior, parabenizo Vossa Excelência, pelo seu discurso, e por
um tema que deveria ser de preocupação de todos nós
brasileiros. O senhor falou muito bem, e mesmo o senhor
dizendo que acha que a FUNAI não tem nenhuma preocupação
com índio, o senhor já está sendo muito modesto em achar.
Eu tenho certeza que esse órgão não só tem nenhuma
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preocupação com os nossos indígenas, como vive muito mais
a serviço de interesses internacionais do que a interesse em
serviço do nosso país. Então eu não posso deixar nunca de
criticar esse órgão que é um órgão do Governo Federal, não
do Governo Federal atual, do Governo Federal do Brasil, e que
a gente vê ao longo do tempo os mais diversos crimes de lesa
pátria que vem acontecendo ao longo de toda história do Brasil.
E que eu, particularmente, esperava muito que no Governo do
PT esses crimes de lesa pátria fossem pelo menos diminuídos,
não vi isso, a prova é que a FUNAI continuou agindo da mesma
forma, de maneira criminosa contra os interesses do Brasil. É
tanto que chega ao desplante de procurar demarcar
determinadas áreas indígenas que aconteceu, que ocorreu,
tendo que deslocar índios de um lugar para outro para demarcar
reservas indígenas de reivindicar reservas indígenas aonde
nunca existiu nenhum índio. Isso porque tem minério nobre
naquele subsolo. E aí a gente pergunta: a quem interessa, a
interesse de quem? A serviço de quem está essa FUNAI? E
agora quando houve uma discussão lá no Congresso Nacional,
tirando ou na tentativa de tirar essa prerrogativa do Executivo
Federal e passar para o Congresso Nacional, a prerrogativa de
demarcar a área indígena a FUNAI foi a primeira a se posicionar
contrária. Isso prova exatamente o interesse que tem essa
FUNAI, infelizmente uma criminosa de lesa pátria, mais uma
criminosa de lesa pátria do nosso país. Então agradeço aí ao
aparte, agradeço as palavras de elogios a mim dirigidas. Vou
continuar Deputado, independente de partido, sempre tendo a
mesma postura que me acompanha ao longo de toda a minha
vida pública, não altera em nada os meus posicionamentos
não altera em nada a minha maneira de pensar ou de agir.
Espero somente ter um pouco mais de respeito dentro desse
partido e um pouco mais de espaço para defender as minhas
ideias, defender acima de tudo a ética e a moralidade e o
povo. Muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Obrigado deputado. Presidente era
o que eu tinha para o dia de hoje. Obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Eu quero dizer
aqui que com certeza, deputado foi muito importante essa ida
à Brasília, e de fato a FUNAI há muito tempo, como o Deputado
Ribamar falou: é um cabide de emprego, parece que não tem
interesse que funcione. O Deputado Lazinho também quando
nós falamos do Ministro da Justiça foi que nós perdemos a
conversa que eles tiveram com ele, Deputado Lazinho, não foi
criticando, mas sim a conversa que eles tiveram com o ex-
ministro perdeu a conversa. Não estou dizendo aqui
desmerecendo A, B ou C. E o atual ministro tomara que ele
faça um grande trabalho, vamos torcer que ele é do Ministério
Público, é uma pessoa ligada ao Ministério Público, continue
com as investigações que é muito importante para este país.
Encerrado as Comunicações de Lideranças. Passemos a Ordem
do Dia. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura das
proposições recebidas.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR, regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública do Estado
de Rondônia;

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID, concede Título Honorífico de Honra ao Mérito ao
Senhor Huziel Trajano Diniz;

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID, concede Medalha de Mérito Legislativo a Senhora
Maria Iris Dias de Lima Diniz;

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO LÉO
MORAES, concede título honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia ao Senhor Luciano Alves de Souza Neto, Procurador
do Estado de Rondônia - PGE;

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID, susta os efeitos e os dispositivos do Decreto n.19.603,
de 24 de março de 2015;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR, requer
sessão solene dia 14 de abril de 2016 para entrega da Medalha
de Mérito Legislativo;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO,
requer Audiência Pública para discussão sobre a revitalização
do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON, requer a Mesa
Diretora que seja solicitado junto ao Poder Executivo do Estado
de Rondônia, com cópia para Agência Nacional das
Telecomunicações - ANATEL, pedido de informações sobre a
ampliação de cobertura do sinal de telefonia móvel no município
de Guajará-Mirim;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer a
retirada de tramitação do PDL 030/2015;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer a
Mesa Diretora convocação para 09.03.2016, às 10:00 horas,
no plenário desta Casa de leis do Procurador do Estado Dr.
Artur Leandro Veloso de Souza, e ao mesmo tempo o Secretário
da SEPOG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
no que tange a dar esclarecimentos pelo não atendimento dos
ofícios P/ALE-484/2015, e 122/ GDJB/2015;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer
audiência pública para 31 de março de 2016, às 15:00 horas,
para discutir e analisar a regularização fundiária no bairro São
João Bosco, Liberdade, Jardim América, Conjunto Santo
Antônio, Olaria, São Cristóvão;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer
Voto de Louvor para o Policial Militar Lourival Alves Gondim
Júnior pelo ato de bravura realizado nesta capital, no dia 08 de
fevereiro de 2016, ao impedir consumação de crime de roubo;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer
Voto de Louvor para os seguintes Policiais Militares: Soldados
Marcelo Arçari Martins, Alecsandro de Oliveira Vasques e Eder
da Silva Souza; Cabo Denivaldo dos Santos Pires e Sargento
Charles de Souza Duarte, pelo ato de bravura, realizado no
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município de Cacoal, no dia 26 de novembro de 2015, impedindo
a consumação de crime de homicídio ao prestar socorro a uma
criança, vítima de arma branca;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, requer a
Mesa audiência pública nesta Casa de leis, dia 10 de maio de
2016, às 09:00 horas, para debater sobre o patrimônio material
e imaterial do Estado de Rondônia;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO, indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem - DER a necessidade de pavimentação
da RO 010 que liga Nova Brasilândia a Alvorada do Oeste;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO, indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia, e a Secretaria de Estado
da Educação - SEDUC, a necessidade da construção de um
prédio para nova instalação do Pré-Escolar no município de
Alvorada do Oeste;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO, indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia, através do Departamento
de Estradas de Rodagem - DER, a necessidade de conclusão
do asfalto nas cabeceiras das pontes sobre os rios Palha e
Palhinha na RO 267 (Capa 0), município de Castanheiras;

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE, indica ao Poder
Executivo, com cópia para o Departamento de Estradas e
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a necessidade de
recuperação e sinalização da Rodovia RO-133 entre o distrito
de Novo Riachuelo e o município de Ministro Andreazza/RO;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ, indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de isenção
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços - ICMS sobre os repelentes e inseticidas no período
de duração de surtos de doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes Aegypti, como dengue, zika e febre chikungunya;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ, indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia e a Secretaria de Estado
de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, a necessidade
de construir um prédio do IML - Instituto Médico Legal, município
de Ji-Paraná;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ, indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia e ao Departamento de
Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER,
a necessidade de construir uma ponte de concreto sobre o rio
Boa Vista, município de Ji-Paraná;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao Poder
Executivo a necessidade de encaminhar a esta Casa Legislativa
o Projeto de Lei em anexo que “dá nova redação a alínea “a”,
inciso I, artigo 1º, da Lei 1.353, de 12 de julho de 2004", que
disciplina a altura e a idade para ingresso na Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, indica ao Poder
Executivo que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Avenida Recife, entre
as Avenidas Ana Lúcia e Niterói, no Bairro Novo Cacoal, no
Município de Cacoal.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Inglaterra, no trecho entre as Ruas Leda Freitas e Av.
Pinheiro Machado, bairro Igarapé, no Município de Porto Velho
– Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Alberto Guinari, no trecho entre Rua Marcela e Sheila
Regina, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas e Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Júlia, no trecho entre Rua Sheila Regina e 10 de
Outubro, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho – Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Av. Pinheiro Machado, no trecho entre Avenida Mamoré ao
final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Massagana no trecho entre as Ruas Fabiana e 07 de
Setembro, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua 10 de Outubro, no trecho entre as Ruas Alfredo Volpi
ao final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Joaquim Brito, no trecho entre Rua Leon da Costa e
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Martins Pena, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho – Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Antônio Gomides, no trecho entre a Rua Marcela e Rua
Gregório, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho – Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Cristina entre o trecho da Rua Marcela e Rua Gregório,
bairro Esperança da Comunidade, no Município de Porto Velho
- Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Assis Chateubriand, no trecho entre Rua Antônio Pereira
ao final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Vicente Monteiro no trecho entre da Rua Sheila Regina
ao final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº. Sr.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Edgar Graeff, no trecho entre Rua Assis Chateubriand e
Avenida José Vieira Caúla, bairro Esperança da Comunidade,
no Município de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Antônio Pereira, no trecho entre Rua Assis Chateubriand
e Avenida José Vieira Caúla, bairro Esperança da Comunidade,
no Município de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Norberto Dantas, no trecho entre a Rua Edgard Graeff
e Rua Almeida Júnior, bairro Esperança da Comunidade, no
Município de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº. Sr.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e  Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Mestre Valentim, no trecho entre Rua Halmerio Melo
ao final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho – Rondônia - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº. Sr.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Batista Neto, no trecho entre Av. José Vieira Caúla e
Halmerio Melo, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Antilio Lima, no trecho entre Avenida José Vieira Caúla
e Rua Halmerio Melo, bairro Esperança da Comunidade, no
Município de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Leon da Costa no trecho entre a Rua Norberto Dantas e
Rua Jovenina Barros, bairro Esperança da Comunidade, no
Município de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Rodolfo Amoedo, no trecho entre Rua Norberto Dantas
ao final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Dona Airam, no trecho entre Rua Halmerio Melo ao
final Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Antônio Violão, no trecho da Avenida José Vieira Caúla
ao final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
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adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Jovenina Barros, no trecho entre Rua Batista Neto e
Rua Dona Airam, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº. Sr.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Ivan Serra, no trecho entre Rua Jovenina Barros ao
final da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Milton Costa, no trecho entre Rua Sheila Regina e Rua
Cosmos, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Alfredo Volpi, no trecho entre as Rua 10 de Outubro ao
final da Rua, no bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Damião, no trecho entre as Ruas Gilberto Freire ao final
da Rua, bairro Esperança da Comunidade, no Município de Porto
Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Fabiana, no trecho entre as Ruas Daniela e Avenida
Mamoré, bairro Esperança da Comunidade, no Município de
Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Valéria, no trecho entre as Ruas Cristina e Daniela e
Avenida José Vieira Caúla, bairro Esperança da Comunidade,
no Município de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Thelma Regina, no trecho entre as ruas Fábia e Avenida
José Vieira Caúla, bairro Esperança da Comunidade, no Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES, indica ao Exmº.
Governador do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias, para a pavimentação asfáltica
da Rua Gilberto Freire no trecho entre a Rua Sheila Regina e
ao final da Rua, no bairro Esperança da Comunidade, Município
de Porto Velho - Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de Pavimentação Asfáltica
na Rua Massagana, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Av. Pinheiro Machado, bairro Teixeirão, no Município de
Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Assis Chateubriand, bairro Teixeirão, Município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Antônio Pereira, bairro Teixeirão, Município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Batista Neto, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Marcela, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Modigliani, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica
na Rua Fabiana, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Valéria, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Thelma Regina, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas e Rodagens e Infraestrutura Serviço
Público, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua José
Osmar, bairro Teixeirão no Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Neuza, bairro Teixeirão, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Nova
Esperança, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Ivan
Marrocos, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua João
Sena, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade da conclusão da pavimentação asfáltica
na Rua Centro Oeste, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Francisco da Costa, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Sérgio
Carvalho, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Bom
Jesus, bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Rubens Nonato no bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Manoel Lucindo no bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Marcos Paulo no bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Luciolo no bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua B1
no bairro Caladinho, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Raimundo Campos, no bairro Caladinho, Município de Porto
Velho

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua 12
de Dezembro no bairro Cohab, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas e Rodagens e Infraestrutura Serviço
Público, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Opala
no bairro Cohab, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos, a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua
Magno Guimarães no bairro Cohab, Município de Porto Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua JK no bairro
Cohab, Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Travessa
Maragatos, bairro Cohab no Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Arruda, bairro
Cohab no Município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua 04, bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua 27 de Setembro,
bairro Flodoaldo Pontes Pinto, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Formosa, bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Francisco barros,
bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Chirleane,  bairro
Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Santa Clara,
bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Juliana, bairro
Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Elsio Brandão, bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Machado de Assis, bairro Igarapé, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Cristina,  Barros, bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Trizidela, bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Chapada dos Parecis, bairro Igarapé, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Thelma Regina,  bairro Igarapé, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Sete Barras, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Tailândia,  bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Nossa Senhora de Nazaré, bairro Cidade Nova, município
de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
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Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Nossa
Senhora do Carmo, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Beco
São Jorge, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Bom
Jesus,  bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Nossa
Senhora Auxiliadora, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Eduardo Lima e Silva, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Smith
Bentes de Melo, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Beco
de Genebra, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Galileu
Galilei, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Prof.
Câmara Leme, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Presidente Médice, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Lobo
Dalmada, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Mister
Mackenzie, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Dr.
Adelino, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Senegal,  bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Melquides Nabuco, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Caramuru, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Tucuruí, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Rio
Brilhante,    bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Alfredo
Jorge, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Polônia, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Jamaica, bairro
Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Cícera Severina,
bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua N. Sra. De
Fátima, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Humberto
Florêncio, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Judá, bairro
Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Chico Mendes,
bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Travessa santa
Luzia, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Samuel Freitas,
bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Estocolmo,
bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao Governador
do Estado de Rondônia, com cópia para o DER – Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Amsterdã, bairro
Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Catarina Gomes, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Pastor Leonardo, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Travessa Buriti, bairro Cidade Nova, município de Porto
Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua beco do Maldonado, bairro Cidade Nova, município de
Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Xangrilá, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Congo, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Tunísia, Bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Augusto Montenegro, Bairro Cidade Nova, município de
Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na
Rua Luiz Borges, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Saquarema, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Galdino
Moreira, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV, indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o DER –
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua
Raimundo André, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho.

Lido o expediente, Senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) -  Eu acho que vai
faltar lugar para colocar asfalto, eu acho que vai ter que colocar
o asfalto do Aélcio embaixo, do Léo Moraes em cima, o do
Jesuíno depois, três asfaltos da mesma rua não é?

O SR. JESUÍNO BOABAID - Presidente?

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

O SR. JESUÍNO BOABAID - A situação é o seguinte, eu sei
que essa Casa tem o Regimento, eu vou pedir agora no exato
momento que todos esses documentos sejam lidos amanhã, o
Regimento diz que tem que ser feita a leitura, amanhã a gente
pede por questão de horário, deputado Laerte é que consta no
Regimento, agora se tiver uma alteração, o próprio Secretário
Legislativo pode falar; tem que haver a leitura.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Já encerrou. Eu
quero aqui fazer um apelo aos companheiros para que a gente
faça um bairro, pode citar numa própria indicação todas as
ruas do bairro, ai fica mais fácil e economiza papel. Eu acho
que cada bairro, você pode citar o bairro e citar todas as ruas
e eu acho que tem o mesmo efeito. Eu gostaria também que a
gente fosse aproveitar melhor o tempo dessa Casa, todos os
deputados ai aguardando para fazer as votações necessárias,
eu faço um apelo aos companheiros que analise essa situação.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura das matérias
a serem apreciadas.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário Ad Hoc) – RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, requer a Mesa
Diretora à realização de Audiência Pública nesta Casa de Leis
dia 10 de março de 2016, ás 9 horas para debater sobre o
patrimônio material e imaterial do Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do deputado Ribamar Araújo. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário Ad Hoc) – RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer
Audiência Pública para o dia 31 de março de 2016 ás 15 horas,
para discutir e analisar a Regularização Fundiária no Bairro
São João Bosco, Liberdade, Jardim América, Conjunto Santo
Antônio, Olaria, São Cristovão.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do deputado Jesuíno Boabaid. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário Ad Hoc) – RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer VOTO
DE LOUVOR, para o Policial Militar, Lourival Alves Gondim Junior,
pelo ato de bravura, realizado nesta Capital, no dia 08 de
fevereiro de 2016, ao impedir á consumação do crime de roubo.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do deputado Jesuíno Boabaid. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário Ad Hoc) – RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer VOTO
DE LOUVOR, para os seguintes Policiais Militares e Soldados:
Marcelo Arçari Martins, Alecsandro de Oliveira Vasques e Eder
da Silva Souza, cabo Denivaldo dos Santos Pires, e sargento
Charles de Souza Duarte, pelo ato de bravura, realizado no
município de Cacoal, no dia 26 de novembro de 2015, impedindo
a consumação do crime de homicídio ao prestar socorro a uma
criança, vitima de arma branca.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do deputado Jesuíno Boabaid. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário Ad Hoc) – RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, requer a Mesa
Diretora convocação para o dia 09/03/2016, ás 10 horas, no
plenário desta Casa de Leis, o Procurador do Estado Dr. Artur
Leandro Veloso de Souza e ao mesmo tempo o Secretário da
SEPOG – Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no que tange, a dar esclarecimentos pelo não
atendimento dos Ofícios P/ALE – 484/2015 e 122/GDJB/2015.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do deputado Jesuíno Boabaid. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Com o voto contrário, deputado Laerte,
aprovado. Vai ao Expediente.

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

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, Requer Audiência
Pública para discussão sobre a revitalização do Complexo da
Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o requerimento do Deputado Maurão de Carvalho. Os
Deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria Senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR, Requer Sessão Solene no
dia 14 de abril de 2016, para entrega da Medalha do Mérito
Legislativo.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão e
votação o requerimento do Deputado Ezequiel Júnior. Os
Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria Senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – Não há mais
matérias Senhor Presidente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu peço que seja feito
verificação de quorum e ao mesmo tempo eu quero que seja,
eu vou fazer uma leitura referente amanhã, quarta-feira, às
quinze horas haverá Reunião Extraordinária na Comissão de
Constituição e Justiça para discutir o Projeto de Lei nº 153/15
de autoria do Poder Executivo que, Institui, regulamenta a
execução de medidas para erradicação dos búfalos e bubalinos
e dá outras providências. Foram convidados a MPF, MPA, IBAMA,
SEDAM, EMBRAPA, DFA, Moreira Mendes, a CTNBio, IDARON.
Então, era só para registrar a todos os Deputados que estiverem
presentes, às quinze horas, amanhã, quarta-feira.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Solicito então,
foi solicitado a verificação de quorum. Gostaria então, pessoal
registre a presença para que a gente...,

VERIFICAÇÃO DE QUORUM

- Deputado Adelino Follador - presente
- Deputado Aélcio da TV - presente
- Deputado Airton Gurgacz - presente
- Deputado Alex Redano - ausente
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- Deputado Dr. Neidson - presente
- Deputado Edson Martins - presente
- Deputado Ezequiel Júnior - ausente
- Deputada Glaucione - presente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - presente
- Deputado Laerte Gomes - presente

- Deputado Lazinho da Fetagro - presente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputada Lúcia Tereza - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - presente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - presente
- Deputada Rosangela Donadon - presente
- Deputado Saulo Moreira - presente
- Deputado Só Na Bença - ausente

Vou pedir aos Deputados que estiverem na Casa, registre
a presença. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura
das matérias a serem apreciadas.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – VETO PARCIAL
Nº 015, AO PROJETO DE LEI Nº 141/15 DO PODER EXECUTIVO
que, “Institui o Plano Estadual de Cultura e dá outras
providências”.

(Às 18 horas e 42 minutos o Senhor Adelino Follador
passa a Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O projeto
encontra-se sem parecer das comissões. Solicito ao Deputado
Adelino para emitir o parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Veto Parcial nº 015/15. Veto
Parcial ao Projeto de Lei nº 141/15 de autoria do Poder Executivo
que: Institui o Plano Estadual de Cultura e dá outras
providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Senhor
já deu o parecer Deputado? Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero dizer que, a assessoria
aqui está dizendo que venceu o prazo na comissão. Na Redação
e Justiça, nunca deixamos nada vencer prazo. Eu acho que
este projeto, hoje nós reunimos todos os projetos que teve na
Redação e Justiça, sempre nós analisamos todos, nunca venceu
o prazo de ninguém. Deputado, eu acho que nós tínhamos
que ter conhecimento, qual o Veto, está sendo um projeto
importante. Você acha que tem que votar hoje?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Se não votar
hoje, fica com a pauta trancada. Queria olhar melhor o Projeto
Deputado?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, se trata de um Projeto
muito importe que é o Plano, com se não consegue analisar,
eu gostaria até que a Deputada Lúcia tivesse presente, que
ela é a relatora, mas temos que. Deputado Maurão, eu, o
Governo do Estado. É o Veto Parcial, e nós somos pela
manutenção do Veto, tendo em vista aqui que ele está citando
a inconstitucionalidade. Nós somos pela manutenção do Veto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu solicito que seja
discutindo o Projeto.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Como o líder
do Governo encaminha?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Meu parecer é pela manutenção
do Veto, tendo em vista a justificativa do Governo, que é
inconstitucional, o artigo foi vetado então é pela manutenção
do Veto. Cessa o Projeto com exceção desse artigo que foi
vetado. É Veto Parcial.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em
deliberação o parecer do Deputado Adelino Follador, pela
manutenção do Veto. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado o parecer.

Em votação o Veto. Votação nominal, painel já está
aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

 - Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - ausente
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- 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 - não
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Leo Moraes - ausente
- Deputada Lúcia Tereza - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosangela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - não
- Deputado Só Na Bença - ausente

Com 13 votos “Sim” e 02 votos “Não”. Está mantido
o veto.
Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – TRATA-SE DE
MATÉRIA DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 291 – VETO
TOTAL Nº 044/15 AO PEOJETO DE LEI Nº 169/15 DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID, que “Estabelece diretrizes e parâmetros
para o desenvolvimento de políticas públicas e educacionais,
direcionada para a educação bilíngue para surdos, a serem
implantadas e implementadas no âmbito do Estado, e dá outras
providências”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Veto já se
encontra com parecer, pela manutenção. Em votação o Veto.

O Painel já está aberto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, esse Veto,
trata da Escola Bilíngue no âmbito do Estado de Rondônia. Eu
em consciência e até da forma de um diálogo pode votar sim
pela manutenção, a gente reúne já com as Associações, as
representatividades que trata sobre as dificuldades dos surdos,
a gente vai tentar sentar com a Fátima Gavioli, e de uma forma
consenso, para ela encaminhar realmente o Projeto do âmbito
do Estado. Então, por isso, eu peço aos senhores pela
manutenção do Veto. Mas é um Projeto de suma importância
que regulamenta realmente a questão da Escola Bilíngue, ou
seja, nos cinquentas e dois municípios.

VOTAÇÃO ELETRONICA

 - Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - ausente
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- 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 - ausente
- Deputado Leo Moraes - sim
- Deputada Lúcia Tereza - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- 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 - ausente

O SR. JEUSÍNO BOABAID – Registrar meu voto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 15
votos “Sim”. Está mantido o Veto.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) - Nós estamos
aqui com os ofícios das ruas de Porto Velho. Porto Velho vai
ser a capital com mais índice de pavimentação asfáltica do
Brasil, atendendo solicitação do Deputado Aélcio e Deputado
Léo.

- VETO PARCIAL 016/15 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
320. Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 260/15, de autoria do
Poder Executivo, que “Acrescenta, altera e revoga dispositivos
da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que institui Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, sobre
Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

O Projeto já está com parecer, senhor Presidente.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto já
tem parecer pela manutenção de Veto. O painel está aberto.

O SR. AIRTON GURGACZ – Presidente, essa questão do Veto
foi uma emenda minha e nós tínhamos acertado lá com o
governo que não teria problema. Eu quero até pedir à CCJ que
ela reconsidere esse parecer deles hoje, porque na gratuidade
o governo quer cobrar imposto sobre a gratuidade que é dada
pelas empresas. Se você der R$ 100, ele quer cobrar da
gratuidade, 17,5%. Então, isso não é justo, não está certo. O
que é que nós precisamos? Eu peço à CCJ, ao Presidente Laerte,
à equipe, para todos os membros da CCJ para me ajudar a
fazer a derrubada do Veto nesse caso e a gente discutir
novamente, para depois voltar essa situação para cá para a
gente resolver de uma forma organizada. Porque você não pode
cobrar, da gratuidade, imposto, o ICMS de 17,5%.

Então é isso que eu estou pedindo aqui e peço apoio de
todos os meus companheiros Deputados, precisa de 13 votos,
porque é uma matéria que não está bem esclarecida aqui dentro
desse processo que o Governador mandou. Havia conversado
com ele, eu e o Presidente do Sindicato, que ele não ia vetar. E
agora, vetando, ele está nos cobrando, além da gratuidade,
17,5% de imposto. Quer dizer, houve uma redação errada. Então
é isso que eu peço e nós vamos conversar com ele, com o
Sindicato, para que seja refeito essa situação.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda tem
Deputado que queira discutir?

O SR. LAERTE GOMES – Deputado, senhor Presidente, para
discutir.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para discutir, senhor
Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O Deputado Airton tem toda
razão. Porque quando a passagem, por exemplo, já é gratuita,
aí não pode incidir imposto em cima da passagem gratuita.
Então é isso que ele está colocando. A confusão é por quê?
Porque, senão ele vai ter que dar a passagem, as empresas
vão dar a passagem e ainda vai cobrar em cima da empresa os
17,5% de ICMS.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Aí não é
justo, não é? Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Só colocando, senhor Presidente, como
eu fui o relator da matéria e a CCJ julga a constitucionalidade
da matéria, não julga o conteúdo, então o que a nossa assessoria
jurídica da Comissão, aqui da Casa, colocou é a questão de
manter o Veto pela inconstitucionalidade. Isso não está entrando
no fundamento. Eu também acho que tem razão e não tem
problema. Esse é o voto da CCJ na questão da..., está aqui o
nosso Presidente, da constitucionalidade, o que para mim tem
problema nenhum, Deputado Airton. Eu acho que Vossa
Excelência tem razão no seu pleito, mas nós julgamos lá, o
parecer da CCJ é pela constitucionalidade, agora, o plenário é
soberano e tem toda a liberdade de votar esse projeto.

O SR. AIRTON GURGACZ – É porque, senhor Presidente da
CCJ, Deputado Laerte, está dando aí, está dando uma confusão
porque prevê essa cobrança em cima de uma gratuidade.
Então, a redação do governo, a redação da SEFIN, eu não sei
quem fez esse Veto e mandou para cá, está muito errado.
Então eu peço o apoio de Vossas Excelências para que a gente,
no futuro, conserte, a gente faça o Veto e conserte isso lá na
frente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado, com certeza eu não
vejo, até não, eu não vejo inconstitucionalidade nisso não.
Acho que é constitucional cobrar, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Não, mas o jurídico do governo foi
inconstitucional, a assessoria jurídica daqui Assembleia. Eu
tenho que acreditar na assessoria jurídica da Assembleia,
senão não adianta ter. Isso é interpretação de Vossa Excelência.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sim, mas com certeza...

O SR. LAERTE GOMES – Agora, Vossa Excelência podia por
para votar, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então vamos derrubar o Veto e
o governo vai analisar melhor essa situação. E o líder do
governo não se manifestou mesmo, então...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Diante das palavras do Deputado
Airton, que eu entendo então que a gente pode atender ao
pedido de Deputado e o governo depois pode mandar outro
projeto, suprimindo esse e corrigindo o texto. Sem problema
nenhum, diante da proposta apresentada pelo Deputado Airton.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – A votação
está acontecendo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Se ele mandar o projeto, então...
Ah, mas nós já derrubamos o Veto, agora, não adianta. Teria
que mandar antes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Depois revoga essa Lei, cria uma
nova lei...

O SR. SAULO MOREIRA – Já está combinado. Nós vamos
rejeitar o Veto. Vamos rejeitar o Veto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Airton, qual é o seu entendimento, Deputado?

O SR. AIRTON GURGACZ – O meu entendimento é que a
gente derrube o Veto porque houve o entendimento lá atrás e
agora aqui está dando, olha o que se fala aí no... A CCJ está
certa porque tem a lei, mas o referido artigo acabou por criar
uma evidente confusão ao prever o valor do crédito, seria
equivalente ao valor do imposto devido à prestação beneficiada
pela gratuidade. A gratuidade não tem imposto. Então é isso
que está errado. Vamos vetar. Eu peço a Comissão, ao
Presidente Laerte da CCJ e seus membros para a gente vetar
hoje e depois a gente vai conversar com o governo para
resolver.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está bom.
Peço aos Deputados que continuem a votação.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

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

Com 17 votos está rejeitado o Veto. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – Não existe
mais matéria, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu quero
suspender a Sessão por um prazo de 10 minutos aí só para a
gente chegar a um consenso com os membros do Conselho
para colocar em votação. Está suspensa a Sessão, já
retornamos.

(Suspende-se essa Sessão às 18 horas e 57 minutos
e reabre-se às 18 horas e 59 minutos).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está
reaberta a Sessão.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos as Comunicações
Parlamentares, não há oradores inscritos.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus. E
antes de encerrar a presente Sessão, convoco uma sessão
Extraordinária para em seguida com a finalidade de proceder
à eleição e a posse dos Membros do Conselho de Ética.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se a presente Sessão às 19:00 horas)

ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 02 de março de 2016

Presidência dos srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

JESUÍNO BOABAID - Deputado

Secretariado pelos Srs.
SAULO MOREIRA - Deputado

(Ás 12 horas e 46 minutos é aberta a sessão extraordinária)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Cleiton Roque
(PSB), Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD), Jean Oliveira
(PSDB), Lebrão (PTN), Lúcia Tereza (PP), Luizinho Goebel (PV),

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 8ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura.

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

O SR. SAULO MOREIRA (Secretário ad hoc) – Sr. Presidente
eu peço dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, Sr.
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata, peço que publique no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa.

Passamos a Ordem do Dia, solicito ao Sr. Secretário que
proceda a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. SAULO MOREIRA (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 304/16 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 009. Autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 22.886.690,00 (vinte dois
milhões, oitocentos oitenta e seis mil e seiscentos e noventa
reais), em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Especial do
Corpo de Bombeiro Militar – FUNESBOM.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discussão
e votação Projeto de Lei nº 304/16.

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

Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
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O SR. SAULO MOREIRA (Secretário ad hoc) – Sr.
Presidente, não há mais matérias a serem apreciadas nesta
Sessão de hoje.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Não há mais matérias.
Encerrada a Ordem do Dia.
Concedo a palavra para uma Questão de Ordem ao Senhor
Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Gostaria de cumprimentar os Deputados
Estaduais que estão aqui conosco, o nosso Presidente Deputado
Edson Martins; e nosso Secretário Deputado Saulo Moreira,
sempre jovem, sempre com muito vigor, determinação,
inclusive, ainda tão jovem que não tem cabelo branco, não é
Deputado Saulo, isso aí é muito importante.

Cumprimentar todos os Deputados Estaduais, eu vim aqui
a público mais uma vez e não poderia deixar de externar o
meu descontentamento, a minha insatisfação com o que vem
acontecendo no município de Porto Velho.

Nosso Presidente Deputado Maurão de Carvalho que
também encontra-se conosco, é lastimável, realmente, é um
tapa na cara da sociedade, da Capital de um Estado, Capital
essa que, infelizmente, justamente por não me omitir em falar
a verdade é a Capital mais descuidada do nosso Brasil,
infelizmente, eu tenho que dizer, e isso não me traz e nem me
faz bem, que é a Capital hoje mais feia de todo o País. Digo
isso de carteirinha, de uma pessoa que conhece todo o restante
do País, todas as Capitais; tive uma grande alegria em visitar, a
última Capital que ainda não conhecia que é o município de
Boa Vista, Deputado Jesuíno, inclusive a Assembleia proporciona
através de grandes encontros do Parlamento Amazônico no
qual eu sou Vice-Presidente.

Uma Capital que tem uma beira-rio invejável, Deputado
Airton, que inclusive geograficamente se assemelha conosco,
mas lá tem uma beira-rio suspensa que é invejável, não chega
logicamente ao nível do município de Belém, nós temos a região
das Docas que ali realmente é um ponto turístico como poucos
nós temos no nosso País, mas ela é compatível com o cenário
do Município de Boa Vista, um Município que tem cerca de 400
mil habitantes.

Aqui em Porto Velho nós não temos, lógico, atrações
turísticas, entretenimento, lazer, e, sobretudo, respeito à
população.  E quando eu falo respeito à população eu não posso
de deixar de mencionar, Deputado Adelino Follador, o
descalabro, a falta de vergonha na cara que tem tomado em
relação ao sistema de transporte público coletivo na nossa
Capital. Transporte público esse que ele era falho, que ele era
deficitário há um ano, mas, que sem sombra de dúvidas, hoje
consegue ainda ser pior, são ônibus que, segundo o contrato, e
é um contrato de concessão, isto é, o poder do Estado deve
prevalecer, quem deve oferecer esse serviço é o Estado, através
da sua administração. Assim como é também, o sistema de
educação no nosso país, qualquer faculdade recebe uma
concessão para trabalhar nessa atividade, e nós hoje temos o
Sistema dos Transportes Públicos Coletivos que foi feito
recentemente um contrato emergencial, deixar bem claro que
quando começa errado tende a terminar errado. E começou
errado, um contrato eivado de irregularidades, de ilicitudes e
que certamente vai culminar em problemas. Se fosse problema

somente administração municipal, eu não teria problema, não
seria tamanho o problema para mim, agora a grande questão
é que você vai afetar e você prejudica a pessoa que mais
precisa; a pessoa lá do bairro que vai para o ponto de ônibus
ou deveria ir ao ponto de ônibus esperar o ônibus e não tem
ônibus e sequer tem ponto de ônibus, e sequer tem
alimentadores, e sequer tem um, inclusive o cumprimento do
contrato, esse contrato prevê 230 ônibus. Você vai fazer a
contagem e nós vamos, e convido o Deputado Jesuíno Boabaid
a fazer a contagem, Deputado, na saída dessa garagem e
também no dia a dia nós acompanharmos essas rotas e como
eles têm oferecido esse serviço público ao usuário. E ele não
pode pagar no final do mês, transporte público coletivo você
paga na hora, queira ou não queira, insatisfeito ou não, você
vai lá e paga na hora, ao contrário da faculdade, ao contrário
da Instituição de ensino   por exemplo. E hoje o que eu mais
vejo na cidade são ônibus quebrados. Retorno daqui até a
minha casa, pego a Avenida 7 de Setembro tem ônibus
quebrado, estou na Jatuarana tem ônibus quebrado. Dia desses
recebo imagens de pessoas saindo pela janela do ônibus, por
que simplesmente o ônibus quebrou e também a porta não
permitia a saída dessas mesmas pessoas. Será que é possível
nós aceitarmos? Por que a denúncia já foi feita, nós levamos,
inclusive os vereadores e fomos ao Ministério Público e ao
Tribunal de Contas alertar sobre esse contrato sombrio do
transporte público coletivo da nossa Capital, que foi recheado
de irregularidades, que leva a crer que isso em algum momento
será comprovado, será realmente materializado, por que a
contagem dos ônibus eu consigo contar. Agora a documentação
nós conseguimos entregar, agora nós precisamos também dos
órgãos de controle e fiscalização para atuarem firmemente
de forma energética na contenção de um mau uso do dinheiro
público para não dizer outras coisas. Ônibus que deveriam ter
internet, sistema de wi-fi, isto é, internet sem fio, não tem.
Biarticulados que não conseguem se locomover, afinal nós não
temos malha viária. Ônibus que deveria ter uma vida útil de
cinco anos, nós vemos ônibus aqui de 97, de 98, e do ano de
1999. E mais sequer, recolhem, arrecadam para o nosso
Município e para o nosso Estado, que são placas de outro
Estado, de outra Unidade Federativa. Que deveríamos proibir,
deveríamos proibir o que estiver ao nosso alcance nós devemos
fazer, ônibus que simplesmente garibaram, pintaram esse
ônibus e transformaram verdadeiras sucatas em transporte
coletivo urbano. E aí a gente tem que entrar obrigatoriamente
na discussão da mobilidade urbana, perdemos noventa milhões
de reais, fiz a denúncia, levei a Câmara Municipal de Vereadores
e que infelizmente esse dinheiro nunca mais voltará e entra
na discussão, Deputado Adelino, que a corrupção muitas vezes,
ela é extirpada da administração pública. Muitas vezes os
órgãos de controle, a própria justiça retira e mostra que tem
sim unidade, e mostra sim que tem poder coercitivo. Agora
incompetência é só através da democracia, é só através da
nossa manifestação clara e efetiva que queremos mudança. E
fique aqui este alerta mais uma vez, assim como nós fizemos
na denúncia das cestas básicas que tiveram que devolver o
dinheiro ao erário, erário é o dinheiro público. Eu moro numa
cidade, eu não moro no Estado, eu moro em Porto Velho, não
existe espaço físico do Estado, existe a terra que nós batemos
que é uma cidade, nós moramos em Porto Velho, todos nós
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moramos em Porto Velho. Então nós devemos sim exigir
respeito, que esse dinheiro seja revertido, por que esse dinheiro
é nosso, esse dinheiro vem através dos impostos, ninguém
simplesmente está fazendo um favor, ou uma benesse ou um
escambo no sistema de trocas como eles acham que trabalham
ainda na velha Colônia Feudal. Então fica aqui o meu alerta,
fica também mais uma vez a minha mensagem de descrédito
quanto a essa administração pública. E quando eu falo
administração pública, eu não estou falando, Deputado Airton,
de tapinha nas costas, de sorriso e de mídia, eu estou falando
administração pública com planejamento estratégico, com
cronograma de trabalho, com tecnicidade, com hierarquia. Nós
estamos falando com meritocracia, com governança, também
com governabilidade, não adianta ter um, se não tive o outro.
Então nós estamos em outro momento e nós temos que efetivar
políticas públicas com credibilidade, não simplesmente ficar
entregando miçangas e espelhos à população. Que a síndrome
do cachorro vira lata tem passado e a população está cada vez
mais informada e bem instruída. E assim esperamos que Porto
Velho avance, que Porto Velho seja progressista como todo o
estado de Rondônia, por que Porto Velho deixou de ser esquina,
deixou de ser escanteio do nosso país. Hoje, esse recanto
obrigatoriamente terá que acolher os frutos do progresso de
todo o país, seja por transoceânica, seja pelas nossas hidrovias,
seja para saída do Pacífico e tantas outras coisas que aqui
chegarão, como todo solo, não mais vai ser o Novo Eldorado,
já é uma realidade, Porto Velho cresce ao contrário das outras
Capitais do país; só não cresce em dignidade e respeito ao
dinheiro público. Então, fica aqui essa mensagem de desagravo
a pífia administração que hoje coloca em risco a integridade e
a dignidade da nossa população portovelhense.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Senhor
Presidente. Eu queria registrar aqui a presença do Ricardo lá
de Ariquemes, também a Patrícia, também o Paulinho, filho
aqui do Canal 35 lá de Ariquemes, onde faz um grande trabalho
na comunicação. Parabenizar o Deputado Léo Moraes pelo seu
pronunciamento, com certeza Porto Velho precisa de um gestor
melhor, uma pessoa, aliás, Porto Velho está de azar,
ultimamente aí o pessoal começa a analisar quem era o pior,
porque é difícil. Então, com certeza o senhor está trazendo
assuntos importantes da Capital para nós, eu tenho certeza,
Deputado Léo Moraes, que sua garra, suas observações que o
senhor traz aqui nesta tribuna vem muito a cobrar as
autoridades para melhorar a imagem dessa Capital, que foi
considerada uma das piores Capitais do país, isso é lamentável.
Então, nós temos que melhorar, e eu sou hoje, a minha base
eleitoral é a região de Ariquemes, mas eu sou Deputado do
Estado todo e a gente que viu Porto Velho nascer, em 77 cheguei
a Rondônia, em 77 onde tinha só um pedacinho de asfalto ali
na 7 de Setembro e a gente conhece Porto Velho desde que
começou. Conhecemos e lamentamos que hoje essa Capital
de Rondônia com tanto recurso que veio para cá, está numa
situação que está e precisa de um gestor, quem sabe, Deputado
Léo, seja Vossa Excelência no futuro aí para melhorar essa
Capital que tanto precisa. Parabéns.

(Às 12 horas e 54 minutos o senhor Edson Martins
passou a Presidência ao senhor Jesuíno Boabaid)

O SR. LÉO MORAES – Obrigado Deputado, até para registro,
o Deputado Adelino sempre tem se preocupado com Porto Velho.
E Porto Velho numa pesquisa das 100 piores cidades de médio
porte a se viver, Porto Velho foi escolhida em 3º colocada, isto
é, ela perde apenas de Belford Roxo e Duque de Caxias, são

dois municípios da Baixada Fluminense e se assemelha com
Ananideua, que é um grande bolsão de pobreza em torno de
Belém, Capital do Estado do Pará. É esse nível que nós estamos,
é a Capital que menos tem saneamento básico do nosso país.
É isso que nós queremos? É isso que nós esperamos ter para
os nossos filhos, netos e por aí vai, para gerações vindouras?
Não. E aí logicamente, a gente tem que estar abraçado,
irmanado, não adianta um nível só de Governo não faz nada,
ou a gente tem que ter, lógico, um comprometimento integral
das nossas autoridades a fim de lutar por Porto Velho. Por isso
que eu agradeço sempre a sua participação, Deputado Adelino.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Deputado Léo, só
para corroborar nesta tarde de hoje Vossa Excelência traz um
assunto de suma importância, mas o que me causa realmente
estranheza, o atual Prefeito Mauro Nazif, lembro-me que ele
fez uma campanha, só que eu me recordo, em menos de 30
dias antes de assumir a meia noite da sua posse, ou seja,
assumir a posse ele já daria solução da questão dos viadutos
de Rondônia,...

O SR. LÉO MORAES – E das alagações.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – E das alagações.
Ele fez uma série de promessas, nós estamos finalizando já o
3º ano dele, já finalizou o terceiro, indo para o 4º ano e o que
é que você vê? As pessoas hoje, queira eu, eu peço a Deus
que consiga lembrar, asfalto, ele deve fazer asfalto sim, mas
ele está fazendo o 3º ano, ele está fazendo isso no 4º ano de
gestão, para tudo que foi falado nas suas promessas está sendo
aí um fiasco, um fiasco. O transporte público hoje é o caos,
realmente a gente tem que entrar no ônibus, a gente vai fazer
esse percurso para verificar in loco, trazer as imagens como
está sendo feito, eu ia trazer na próxima Sessão, vou trazer
um posto de saúde também na Zona Sul está lá, está pintado,
está tudo feito, mas o mato toma conta. Má, realmente gestão
que causa vergonha por parte, infelizmente desse Prefeito e
causa mais ainda revolta, eu vou dar o caso da Escola Bilíngue,
que é uma Escola de Surdos. Deputado, eu estou tentando
levar uma Emenda, uma Emenda Parlamentar para garantir o
transporte, transporte para essas crianças que têm uma
deficiência, que têm esse problema que hoje foi fechada a
escola que prestava esse serviço para essas pessoas, no caso
a Escola Estadual, e agora vai ser Escola Bilíngue e o Prefeito,
a Secretária Chaguinha até o presente momento não tem
agenda pra vir aqui para a gente conversar e discutir, imagina,
até o Secretariado dele é complicado, parece que eles estão
realmente assim de uma forma maravilhosa e não é, é
perceptivo, o cidadão que anda nas ruas de Porto Velho se
depara com o verdadeiro caos. Então, a gente cansa, não é
incansável a nossa luta, somos de Porto Velho não iremos
permitir realmente que isso permaneça, o Ministério Público
tem que tomar uma medida realmente de acompanhar com o
fiscal da Lei esses contratos, porque esses contratos para mim
não era nem para ser da forma,...

O SR. LÉO MORAES – Emergencial.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Emergencial. Dita
logo tem aqui o Deputado Airton Gurgacz que mexe com a
questão, tem famílias que mexe com a questão de transporte,
não é incabível você vir com R$ 2,60; R$ 2,60 é uma tarifa
muito irrisória, aí ele quer aplicar que daqui a 30 dias aumenta
a tarifa para R$ 4,00 ou R$ 3,50 com essa frota, não, não



14 DE MARÇO DE  2016Nº 44 888Pág.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

podemos aceitar isso não. Somos portovelhenses, estaremos
aqui como representantes do povo sempre denunciando
realmente essas mazelas por parte seja no âmbito estadual ou
municipal. Eu agradeço realmente por apartear com o senhor
nessa tarde, e parabenizar pelo senhor sempre trazer essas
informações para o povo.

O SR. LÉO MORAES – Obrigado Deputado Jesuíno, Deputado
Jesuíno, está completamente correto em sua abordagem, em
sua observação. O que nós sempre defendemos era a licitude
do procedimento, lógico que nós temos algumas questões
ideológicas e de interpretação que também devem ser
pontuadas, licitude em que sentido: nós defendemos um
processo licitatório definitivo e não emergencial, porque
emergencial, logicamente leva a crer que já tem irregularidade,
como é que você vai tirar a empresa para colocar uma
emergencial, e esse emergencial vai viger durante ad eternum.
Outra questão, o que significa monopólio? O que significa
monopólio Deputado? Porque o discurso alardeado é que iriam
acabar com o monopólio do transporte público. E o monopólio,
tu retiras duas empresas e coloca uma? Eu não entendo mais o
que é monopólio, monopólio até onde eu entendo é que uma
empresa vai dominar o mercado, hoje tem o monopólio, e isso
que me causa estranheza. Então, lógico, nada mais coerente
do que nós abordarmos, porque as denúncias, nós já levamos,
nós já levamos. E nós vamos fazer essa inspeção sim, in loco,
e nós vamos acompanhar todo processo e com contrato na
mão, e vamos reforçar através de vídeos que nós ainda não
fizemos e levar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.
Quando me perguntam, qual de repente é a maior falha da
administração, porque eu não posso obrigá-los a estudar e
saber o que é melhor dentro da literatura do campo teórico,
mas a principal falha é não ter humildade em ouvir os reclames
da população, essa é a principal falha de um gestor público
que não sabe o que acontece na sua cidade e nem sequer
acompanha suas corrutelas. Então, logicamente, eu fico muito
preocupado quando o Geovani, não acompanha a corrutela é
quando eu digo que ele não toma conta do seu próprio quintal,
do seu próprio terreno, do seu próprio sítio, da sua própria
empresa, da sua própria clínica, isso daí também denota
características muitos graves para quem quer tomar conta de
uma cidade que historicamente, geograficamente é recheada
de pequenos problemas, mas que são solúveis e que são acima
de tudo sanáveis. Então, muito obrigado, aqui agora findando
a Sessão da quarta-feira, eu agradeço pela oportunidade de
me expressar e agradeço a paciência de todos os servidores
desta Casa.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – E nada mais
havendo a tratar invocando a proteção de Deus, e antes de
encerrar esta Sessão, comunico a realização de Sessão Solene
de autoria do Deputado Dr. Neidson, dia 4 de março, às 15:00
horas no município de Guajará-Mirim, para debater sobre a
atual situação da saúde. E convoco Sessão Ordinária para o
dia 8 de março no horário regimental às 15:00 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 6 minutos).

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATO Nº 002/2016-P/ALE

Cancela a realização da sessão ordinária do dia
23 de março de 2016 e das reuniões de
Comissões.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Cancelar a realização da sessão ordinária do
dia 23 de março de 2016, bem como das reuniões de Comissões
Permanentes previstas para o mesmo dia, em virtude da IV
Reunião do Parlamento Amazônico, que acontecerá na data
referida, nesta Casa de Leis.

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

Gabinete da Presidência, 10 de março de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 72/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 14 a 18/03/2016,
aos servidores relacionados, para participarem de Treinamento
para implantação de emails(mensagem eletrônicas) junto ao
INTERLEGIS na cidade de Brasília - DF, conforme Processo nº.
03155/2016-08.

Matricula: 200161694
Nome: Alberto Luis Bandeira de Melo Lisboa
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Dept. Informática
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Matricula: 200161080
Nome: Antonilson Da Silva Moura
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep. Informática

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 73/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 14 a 17/03/2016,
aos servidores relacionados, para participarem das Oficinas
do 11º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado na
cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme Processo nº. 03194/
2016-2016-83.

Matricula: 200160381
Nome: Milton Neves de Oliveira
Cargo: Supt. de Comp. e Licitações
Lotação: Sup. Comp. e Licit.

Matricula: 200160382
Nome: Everton José dos Santos Filho
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Sup. Compr. e Licit.

Matricula: 200162500
Nome: José Antonio Vilacio da Silva
Cargo: Membro da Com Per Licit
Lotação: Sup. Comp. e Licit.

Matricula: 200161749
Nome: Carla Maiza Silva de França
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Sup. Comp. e Licit.

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 74/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016, ao
Deputado Estadual LAZARO APARECIDA DOBRI, cadastro
nº200160366, conforme Processo nº. 03196/2016-87.

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 75/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016, a
servidora relacionada, para prestar assessoramento Técnico
ao Deputado Lazinho da Fetagro, que irá participar de uma
reunião de trabalhos da CPI instalada através do Ato nº 001/
2016/ALE/RO, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Processo
nº. 03196/2016-87.

Matricula: 200161292
Nome: Tatiana da Costa Medeiros
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Com. de Agrop. e Pol. Rural

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 76/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016, ao
Deputado Estadual ADELINO ANGELO FOLLADOR, cadastro
nº200152619, conforme Processo nº. 03196/2016-87.

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 77/2016-SRH/D/P/ALE

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

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016, ao
servidor relacionado, designado para prestar assessoramento
Técnico, durante a reunião de trabalhos da CPI instalada através
do Ato nº 001/2016/ALE/RO, na cidade de Cuiabá - MT,
conforme Processo nº. 03196/2016-87.

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

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 78/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016, o
servidor relacionado, que irá auxiliar a Comissão Parlamentar
de Inquerito - CPI, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Processo
nº. 03196/2016-87.

Matricula: 100009896
Nome: Leme Bento Lemos
Cargo: Advogado
Lotação: Advocacia Geral

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 79/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016, a
servidora relacionada, para acompanhar a Comissão
Parlamentar de Inquérito, que irá participar da reunião de
trabalhos da CPI instalada através do Ato nº 001/2016/ALE/
RO, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Processo nº. 03196/
2016-87.

Matricula: 200162092
Nome: Ana Célia Rodrigues da Silva
Cargo: Secret. de Apoio
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 80/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 a 16/03/2016,
ao servidor relacionado, para acompanhar a Comissão
Parlamentar de Inquérito, que irá participar da reunião de
trabalhos da CPI instalada através do Ato nº 001/2016/ALE/
RO, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Processo nº. 03196/
2016-87.

Matricula: 200161376
Nome: Nilton Vernal Salina
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 81/2016-SRH/D/P/ALE

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

RESOLVE:
Conceder 03 (três) diárias no período de 17 a 19/03/2016, ao
servidor relacionado, para acompanhar a Comissão de
Habitação e Assuntos Municipais na visita “in loco” ao Conjunto
Habitacional Residencial jardim Bosque dos Ipês, no município
de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 03246/2016-82.

Matricula: 200160523
Nome: Rodrigo Assis Silva
Cargo: Secret. Esp. de Eng. e Arquitetura
Lotação: Sec.Esp.Eng.Arquit.

Porto Velho - RO, 11 de Março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral
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