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TAQUIGRAFIA

7ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 15 de Março de 2017

Presidência do Sr.
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
SAULO MOREIRA - Deputado

LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 09 horas e 29 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da TV
(PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do
Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (PMDB),
Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da Rondônia(PHS), Hermínio
Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB),
Leo Moraes (PTB);Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB),
Ribamar Araújo (PR), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença
(PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Dr. Neidson (PMN), Jean Oliveira
(PMDB), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão
de Carvalho (PMDB) e Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 7ª
Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. SAULO MOREIRA (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura da Ata da Sessão Anterior.

Lida a ata Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quero aqui regis-
trar a presença do Vereador Adimilson, o Keki, lá de Pimentei-
ras, ele é filiado ao PSB, em nome do Deputado Cleiton
Roque, nosso abraço especial, seja bem-vindo a esta Casa.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente, pela ordem Senhor
Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sim senhor.

O SR. CLEITON ROQUE – Fazer um cumprimento a nossa
liderança de Pimenteiras, do Adimilson Keki, do nosso Parti-
do, fizemos uma boa reunião pela manhã com certeza vai ser
importante para o Município de Pimenteiras. Cumprimentar o
Prefeito Hélio Mendes, nosso companheiro ali de Nova
Brasilândia, acompanhado do seu Vice-Prefeito, é uma satis-
fação recebê-los aqui. No início da tarde, nós vamos está reu-
nido também tratando de assuntos do interesse de Rondônia
e Nova Brasilândia, obrigado Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quero agradecer
também a presença do Vereador Ramon Lima, lá de Pimen-
teiras, seja bem-vindo a esta Casa de Leis; o Presidente do
Sindicato dos Servidores do IDARON, o senhor Davi Fontin,
também seja bem-vindo; cumprimentar o Vice-Prefeito de
Pimenteiras Roberto Cavalcante; seja bem-vindo a esta Casa;
também o Prefeito Hélio Medes de Nova Brasilândia, seja bem-
vindo; o Vice-Prefeito de Nova Brasilândia Altemir Franco, tam-
bém seja bem-vindo a esta Casa; senhor João Batista, Secre-
tário de Esportes do Município de Nova Brasilândia. Toda a
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comitiva de Brasilândia seja bem-vinda aqui a esta Casa de
Leis.

Está em discussão à Ata que acaba de ser lida. Não ha-
vendo observação dou-a por aprovada.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura do
Expediente recebido.

O SR. SAULO MOREIRA (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 006/2017 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando Projeto de lei Complementar que Altera dispositivos
da Lei Complementar nº 568, de 29 de março de 2010, e dá
outras providências.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Passamos agora às
Breves Comunicações. Na tribuna por cinco minutos, sem apar-
tes, o ilustre Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Sr. Presidente. Cum-
primentar aqui todos os funcionários desta Casa, a imprensa,
o público presente, nobres Deputados. Hoje eu estou aqui para
mais uma vez lembrar e reconhecer a grande importância que
são os trabalhadores mobilizados, nós tivemos uma Audiência
Pública no último dia 23 para discutir aqui nesta Casa a pro-
posta que tem no Congresso da reforma da Previdência. E nós
tivemos aqui nesta Casa acima de quinhentas pessoas, o De-
putado Jesuíno passou por aqui, nós lotamos aqui o plenário,
lotamos aqui dentro e espaços aqui fora todos lotados. Hoje os
trabalhadores fazem manifesto também em nível nacional pe-
dindo para que o Congresso possa rever a ideia; está surtindo
efeito nós temos visto declarações de pessoas importantes
dentro do Congresso Nacional, como o próprio Senador Renan
Calheiros se posicionando já com dúvidas e contrário a refor-
ma da Previdência. Nós precisamos continuar unidos e cada
vez mais fortes para que a gente consiga sensibilizar a classe
política e discutir a reforma como ela deve ser discutida. Não
pegando em primeiro lugar os trabalhadores, mas, pegar a
sonegação do Governo Federal, dos Governos, e eu digo, estou
dizendo sempre dos Governos, por que ao longo dos últimos
anos o Governo não tem repassado aquilo que é devido a
Seguridade Social, bem como, a sonegação e a dívida de gran-
des empresas com a Previdência Social. Deputado Anderson é
representante de categoria e sabe da importância que é você
discutir a reforma pegando todo o bojo. Por que quê que nós
vamos discutir, aumentar a aposentadoria do trabalhador ru-
ral, do trabalhador urbano em dez anos? E nós temos empre-
sas brasileiras, estatais inclusive, com dívidas astronômicas,
temos outras empresas como a VARIG, a VASP. A VARIG fe-
chou, faliu devendo três bilhões e oitocentos milhões para a
Previdência Social, não é? Pega a VASP devendo um bilhão e
oitocentos; pega o Banco do Brasil quase quatrocentos milhões;
pega a Caixa Econômica devendo quase quatrocentos milhões;
pega o Bradesco, o Itaú devendo em torno de cento e sessenta
milhões os dois. Então a gente precisa discutir isso, não é dis-
cutir que tem que aumentar a idade do trabalhador e mais
ainda, é você levar em consideração o Brasil, a sua realidade,
a sua geografia e também a quantidade de regiões que nós
temos que nos obriga a discutir o Brasil e tratar o Brasil com as
suas diferenças não é? Nós não podemos comparar o sul do
País com a qualidade de vida que tem lá com o Norte e Nordes-
te, principalmente com Nordeste onde a média de vida no Piauí,

por exemplo, não passa de 65 anos de idade. Então é um
tema muito importante que vai prejudicar os municípios quan-
do começar a diminuir a quantidade de recursos que tem nes-
ses Municípios. Então parabenizar a todos os trabalhadores
que se mobilizaram, ao SINTERO, a FETAGRO que mobilizou,
e também no dia 20 o Deputado Anderson convocou mais uma
Audiência Pública para debater o mesmo tema, quero para-
benizar desde já, Deputado por que nós temos que fazer esta
Casa entender. Eu estou trazendo para esta Casa um manifes-
to do dia da Audiência Pública e colher a assinatura dos Depu-
tados solicitando a bancada para que reveja essa proposta
que tem lá da Previdência, daqui a pouco eu estarei passando
colhendo as assinaturas. Também quero lembrar que no dia
23, nós vamos ter em Ji-Paraná e ai eu quero convidar toda
população de Ji-Paraná e do Estado de Rondônia para nós
debatermos a questão da vacinação no Estado de Rondônia.
Nós estamos já no momento e precisamos ter a coragem de
debater a vacinação do rebanho no Estado, o que ela está
trazendo para o Estado se já nos permite discutir o Estado de
Rondônia livre da aftosa sem vacinação. Que hoje nós temos
um Estado só no Brasil que é Santa Catarina e é por que os
outros Estados têm dificuldade em fazer esse debate. Nós te-
mos que ter coragem e a classe política tem que ter coragem
de assumir os compromissos e assumir os riscos, claro que
Rondônia é um Estado aonde tem fronteiras, que tem que ser
tratado diferente, que tem que ter outra dinâmica de trata-
mento, porém, nós podemos, inclusive, fortalecer a classe
produtora no que se refere a questão de recurso, diminuindo
a  quantidade de vacina, diminuindo a perda que a gente tem
com o manejo do gado quando vai vacinar, e, claro principal-
mente tendo um Estado livre da aftosa sem vacinação, nós
vamos ter a possibilidade de discutir com o comércio do exte-
rior um valor melhor para o nosso gado, para a nossa carne.
E é isso que nós queremos temos que ter coragem de enfren-
tar, temos uma agência importante, eu vejo, inclusive, dentro
do IDARON alguns técnicos, alguns especialistas com dificul-
dade de entender o processo, mas, nós temos que ter cora-
gem de assumir, assumir que nós não precisamos estar fa-
zendo tudo isso que fazemos agora e ocupar a nossa grande
agência IDARON em outros espaços de trabalho, como que é
a função principal do IDARON é a fiscalização e nós vamos
estar liberando o IDARON, aqui está o Presidente do Sindicato
do IDARON, obrigado pela presença meu amigo, dizer que o
IDARON pode aumentar na fronteira a fiscalização, ajudar a
vacinar mais o Estado vizinho que a gente já faz, ou seja, vai
sobrar tempo para a gente poder dar condições ao Estado de
ser um Estado já livre sem vacinação. Outro tema rapidamen-
te, desculpa Sr. Presidente, é muito rápido, amanhã dia 16
nós vamos estar em Brasília sendo julgado mais um processo
da área dos chacareiros aqui em Porto Velho, um processo o
Juiz já deu a favor uma área, um lote que é o Lote 1 já deu a
favor aos moradores daquela área que há mais de 20 anos
moram lá e amanhã será julgado lá em Brasília, Deputado, o
Lote 2, e esta Casa tem se empenhado através da minha pes-
soa junto com os outros Deputados, até encaminhado pelo
próprio Presidente Maurão para que a gente tomasse conta
dessa pauta, e amanhã vai estar descendo para lá o repre-
sentante lá da associação, o Márcio, que mora lá que tem
uma grande associação lá dentro, mais advogados vão estar
descendo em Brasília também acompanhando o julgamento
lá. Eu quero em Deus que a justiça se faça e dê direito a quem
tem direito. É muito comum no nosso Estado nós termos di-
vergências em relação a documento de terra e de áreas, as
áreas onde famílias vivem há mais de 20 anos, não pode
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simplesmente ter uma liminar de despejo sem saber onde vai
colocar, já é um bairro, o setor chacareiro de Porto Velho é um
bairro de Porto Velho, é uma região produtiva que traz gran-
des produções para a feira, para toda a população de Porto
Velho e eu acredito e confio na justiça que nós vamos ter ama-
nhã mais uma vitória e é isso que este Deputado, esta Casa
torce para que aquela população tenha o direito que lhe foi
conferido pelos anos que vive em cima dessa terra. Era isso
que eu tenho no momento, Sr. Presidente. Muito obrigado e
que Deus possa nos abençoar.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quero aqui regis-
trar a presença das senhoras Vereadoras Valdeci Andrade e
Geracina Costa, da Câmara Municipal de Nova União, sejam
bem-vindas a esta Casa. Também o Vice-Presidente da Câma-
ra de Nova União, Vereador Pedro Viana Siqueira, seja bem-
vindo vereador. Cumprimentamos também o Vereador Marcão,
da Câmara Municipal de Nova União; o Vereador Moacir
Rodrigues de Souza, da Câmara Municipal de Colorado do
Oeste que está nos visitando também seja bem-vindo a esta
Casa de leis. Ainda nas Breves Comunicações, falando por 05
minutos sem apartes, o Deputado Adelino Follador.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Questão de Ordem, pre-
sidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sim Deputado
Anderson.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Só cumprimentar o
Vereador Brito, de Presidente Médici que está nos visitando
hoje; o Zezinho do Estrela, de Presidente Médici; ao Maurício
de Jesus, de Presidente Médici; Vereador Roberto, Vice-Presi-
dente da Câmara de Pimenteiras.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados
aqui presentes, imprensa, pessoal aqui presente, os Vereado-
res, Prefeitos, Vice-Prefeitos, para nós é uma alegria, uma
satisfação mais uma vez estarmos aqui na tribuna para falar
sobre uma audiência pública que nós vamos ter dia 27.04.2017,
quinta-feira, às 09:00 horas da manhã, para discutir sobre
viveiros de café, distribuição de mudas e outros. Nós já entra-
mos em contato com o IDARON, já entramos em contato com
a EMATER, com a SEAGRI e estamos entrando em contato com
o máximo dos viveiristas, das pessoas que tem os viveiros le-
galizados para poder fazer essas mudas, que está distribuindo
essas mudas este ano e aqueles que possivelmente vão distri-
buir, distribuíram o ano passado, já produziram as mudas o
ano passado para este ano e também os que vão produzir
para este ano. O que motivou esta audiência pública solicitada
por mim através da Comissão de Agricultura é a maneira que
estão sendo distribuídas essas mudas este ano, é um projeto
muito importante, é uma maneira de fomentar o emprego no
campo, é uma maneira de você incentivar o produtor a voltar,
muitos que já tinham desistido da cafeicultura, voltar porque
hoje é uma maneira de dar emprego, de incentivar porque o
café hoje está num preço bom e a perspectiva para o futuro é
muito boa e também a produção do café clonal que está sendo
muito boa aqui em Rondônia, se fala até de 180 sacas por
hectare, 160 sacas por hectare; sem irrigar, 110, 120 que tam-
bém é muito viável, então nós queremos sentar com o IDARON,
sentar com a EMATER, sentar com a SEAGRI e sentar com os
viveiros; queremos saber dos viveiristas, quais dificuldades que
eles tiveram. Com certeza uma a gente já sabe, a licitação,

muitas vezes, tarde, porque eles têm que se planejar para
poder produzir essas mudas. O Idaron, por que é que não
estava preparado para fiscalizar desde lá do começo, quando
foi começado a produzir essas mudas? Muitas estão, foram
comprovadas que estavam doentes na hora de distribuir para
o campo, aí teve que perder, teve que eliminar essas mudas.
Então, nós precisamos que o Estado, seja Prefeitura, seja a
EMATER, seja a SEAGRI, sejam os viveiristas, haja um traba-
lho de continuidade desde o começo. E uma das coisas que
nós percebemos que não funcionou e tem que ver por que é
que não funcionou. As mudas eram para entregar no mês de
novembro, novembro já está chovendo, é a hora de plantar,
novembro e dezembro, porque janeiro, fevereiro, março até
abril chove e o café que não é irrigado já consegue se enraizar
e aí ele ganha um ano de produção. Além de ganhar um ano
de produção, se plantar mês de fevereiro e março já perde 20,
30%, as mudas já secam, às vezes perde. E aquelas que con-
seguem sobreviver na seca; depois ela demora para desen-
volver. Então, nós conhecemos a agricultura, nascemos na roça
produzindo e a gente tem noção. Então, nós precisamos cha-
mar todos os setores envolvidos na cadeia, desde a produção
lá, desde a licitação no tempo hábil, Deputado Lebrão, para
que faça a licitação no tempo hábil, para que os viveiros sai-
bam quanto que cada um ganhou, se um ganhou 200 mil mu-
das, ele tem que se preparar para 200 mil; tem outro que
ganhou 500 mil mudas, ele tem que se preparar, senão ele
não tem como produzir com qualidade. E eu vi também, muda
ser entregue de baixa qualidade, e nós não podemos exigir,
pagando uma muda boa, tem que chegar lá no campo um
muda boa. Então, terça-feira eu já marquei uma reunião com
a EMATER lá no meu gabinete, com a SEAGRI, com o IDARON
e nós vamos planejar essa Audiência Pública para o dia 27
para a gente sentar. E eu espero que todos os viveiristas ve-
nham, tragam as suas dificuldades para que possam colocar
isso para poder melhorar esse trabalho tão importante para o
Estado de Rondônia. Também eu gostaria de dizer que a
EMATER tem que fazer um planejamento desde o
cadastramento de quem vai receber as mudas; acompanhar a
entrega dessas mudas, depois de entregar também acompa-
nhar o desenvolvimento dessas mudas, até para planejar a
entrega do outro ano, então, tem que ter uma continuidade.
Eu acho que não deve, a Secretaria de Agricultura entregar
muda não, quem tem que acompanhar a entrega, tem que ser
a EMATER. Todos os municípios têm EMATER, tem que ser
através da EMATER, que é um órgão que está lá no campo,
conhece os agricultores e pode fazer um cadastramento me-
lhor. Eu quero Presidente, mesmo me prolongando um pouco,
entrar num outro assunto muito importante. Hoje nós aprova-
mos na Comissão de Agricultura uma proposição para reduzir
a pauta do bezerro. Já temos os estudos aqui, o histórico da
saída de animais de Rondônia abaixou de 12 mil para 1.400,
por isso que tem hoje, o bezerro baixou para cento e cinquenta
reais cada bezerro e ainda não consegue vender. Então, o pe-
queno agricultor, hoje o bezerro é a renda dele, porque ele
vende; o grande não, porque o grande engorda, o pequeno
só... Então, já falamos com o Secretário de Fazenda ontem, já
falamos com o IDARON e hoje nós formulamos esse documen-
to através da Comissão de Agricultura pedindo esse estudo
para que volte a melhorar o preço do bezerro que está abaixo
do mercado. Também a saída de boi, eu falei ontem e volto a
frisar que os frigoríficos estão explorando na matança. Então,
nós fomos ao Mato Grosso, eu e o Deputado Lazinho, e lá
funciona muito bem a questão das balanças, mas, lá criaram
um instituto independente do Governo. E esse instituto, e aí,
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hoje com a SEFIN, com a presença da SEFIN, com a presença
do Procurador; nós pedimos que o Procurador estude uma le-
gislação para mandar para cá, para que crie essas balanças.
Mas nós precisamos primeiro uma legislação, depois nós po-
demos até fazer a questão da compra das balanças, fazer até
umas emendas entre os Deputados para poder comprar essas
balanças e instalar. Mas, nós temos ter uma Legislação para
que eles respeitem, que quando surja dúvida... Hoje estava aí
um pecuarista na Comissão, mostrando o tipo de gado que ele
vendeu, vendendo para um frigorífico onde deu 53, quase 54%
e o outro gado igualzinho, no outro frigorífico 50%, 50.3% de
produção. Então, quer dizer, está tendo uma exploração tam-
bém na hora de matar, além do preço, que hoje nós temos o
menor preço. O Pará sempre vendeu mais barato que nós e
hoje está vendendo melhor que a gente, Deputado Lebrão. Esse
cartel infelizmente, nós estamos aí batendo, batendo e não
resolve. Inclusive fizemos a CPI, agora a CPI do Mato Grosso
fez o relatório também no mesmo perfil, provando aquilo. Man-
damos para o Ministério Público Estadual, mandamos para o
Ministério Público Federal e a gente está esperando que haja
uma investigação. Infelizmente nós temos limite, Deputado
Lebrão, a CPI não tem como ir lá, não tem poder de Polícia,
não tem. Mas nós fizemos as denúncias, esperamos que venha
o resultado porque isso está nos deixando sem condições. E
agora, Deputados, nós ficamos surpresos, ontem inclusive fa-
lei esses dias, a questão de uma liminar que nós descobrimos;
que alguns produtores estavam, um produtor aqui de Vilhena
tinha uma liminar onde ele transferia o gado da fazenda aqui
de Rondônia para São Paulo e vendia lá e não paga imposto. E
aí chamamos a SEFIN, chamamos o IDARON hoje, na Comis-
são e descobrimos já 19 liminares e pode ter mais. Então nós
pedimos à SEFIN que levante, queremos saber o impacto dis-
so, quanto deixou de ser arrecadado. E essas liminares, nós
queremos saber também, do IDARON, se ele está fiscalizando
a marca desse gado. Que ele está dizendo, todas as liminares
falam que em Rondônia não está chovendo, que está uma ca-
tástrofe, que tem muita doença, que o pasto está morrendo e
que tem, ele tem que acudir, levando para São Paulo, levando
para Minas, levando para outros pastos, levando para Mato
Grosso e aí vai para fora. E cadê o imposto? E aí eu quero
saber, e quero pedir ao IDARON, está aqui o Presidente do
Sindicato também, agradecer a presença, precisa que os fis-
cais vão lá, que eu vi lá uma liminar dizendo o seguinte, o cara
está dizendo, ‘não, o gado é meu, foi eu que produzi o gado’,
mas, ele tem a fazenda só há 06 meses, como é que o gado
tem 18? O gado tem 18 meses, então ele não produziu. Ele
está mentindo no pedido dele e o Juiz deferiu. Então, que seja
questionado, que seja visto porque disse que teria, o Supremo
decidiu que você, o mesmo CNPJ e o mesmo CPF, você pode
transferir sem pagar imposto. Então, se for desse jeito, vamos
lá a São Paulo buscar os carros lá para vender em Rondônia e
também não vou pagar imposto não, vamos pagar imposto aqui
em Rondônia, deixar, vamos inverter também aquilo que a gente
consome aqui, para trazer sem imposto. Vamos fazer um local
aqui para poder trazer e pagar a partir da saída. Quer dizer, o
cara aqui em Rondônia aluga uma fazenda com um CNPJ, vai
lá a São Paulo aluga outra fazenda, com o mesmo CNPJ, com-
pra o gado, leva para lá e não paga imposto. Então é uma
coisa muito grave e a gente aí, muitas vezes, tributando a po-
pulação de Rondônia, às vezes não pode reduzir a pauta por-
que dá prejuízo, mas, nós deixarmos 19, 08, 09, 10, 15 pesso-
as estarem entrando nas costas de todos. Então nós pedimos à
SEFIN que levante isso, a Procuradoria do Estado também,
queremos saber o que é que já foi feito para derrubar essas

liminares e queremos saber o impacto disso, porque abrir mão
de receita é crime. Então, nós temos que ir atrás do que é
nosso. Isso não é prejuízo só para o Estado não, para todos
os municípios, 25% do dinheiro que deixa de arrecadar são
dos municípios. Então dá prejuízo, os municípios estão todos
lascados, estão todos numa situação difícil. Aquilo que eu falei
ontem, hoje Porto Velho ganhou na Justiça, está tomando o
recurso dos municípios do interior e eu estou falando ‘está
tomando’ porque não é dele, porque eles estão usando um
cálculo errado, um cálculo das usinas, que coloca uma usina
lá, mesmo não produzindo, já coloca os cálculos. Então eu
estou pedindo, pedi, inclusive, à assessoria fazer um levanta-
mento em cima disso e nós temos que sentar. Se a legislação
está errada, temos que consertar. Não é possível que aquilo,
que a energia que produz aqui, o ICMS vai lá para São Paulo
e aqui, em Rondônia, contabilize para a Capital. Está prejudi-
cando 51 municípios do Estado de Rondônia, em função de
um. A Capital já ganha, porque aqui está a Assembleia
Legislativa, aqui está o Hospital de Base, o João Paulo, e a
saúde já é feita praticamente a média complexidade toda pelo
Estado e ainda continua vindo, continua massacrando todo
interior. E agora, saiu uma Emenda de bancada de R$ 136
milhões para asfalto, só para a Capital. É mais uma coisa,
será que esse povo não precisa de voto do interior não? Nós
temos que ficar atentos. Aí disse que lá em Brasília, o Prefeito
falou: “ah! Você é contra a Capital, se você não assinar você é
contra a Capital”. Precisa que cada um bote a cara, cada De-
putado federal, cada Senador coloque a cara e fale assim:
“eu sou a favor da Capital e não preciso do interior”. Eu acho
que tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos ter mais justi-
ça e nós precisamos dividir as dificuldades que existem, mas
também o ônus e o bônus. Nós temos que somar, porque na
hora da campanha todo mundo precisa de voto do interior,
todo mundo precisa de voto da Capital. Então temos que ser
mais justos. Não sou contra o Prefeito da Capital, pelo contrá-
rio, tomara que ele faça um bom trabalho, mas a tradição
mostra e a gente fica muito preocupado quando vê esse
desequilíbrio, matando os pequenos municípios, que são es-
ses que estão sobrevivendo, às vezes, daquele recursozinho e
perdem e faz muita falta.  Obrigado.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Questão de Ordem Sr.
Presidente?

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Pois não Deputado.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Eu queria registrar e agra-
decer a presença dos Vereadores de São Francisco que nos
honram com as suas presenças, o Vereador Geferson, Verea-
dor Saroba, Gelásio, Vereador Alan, o nosso hoje Diretor de
Esporte Sidnei, parece que é o Sidnei que está atrás do vidro
eu não estou enxergando direito, sejam todos bem-vindos é
uma honra recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, cumpri-
mentar também aqui o Prefeito Hélio, lá da cidade de Nova
Brasilândia, grande Prefeito e toda equipe que o acompanha,
da mesma forma o Exmº. Sr. Vereador José Duarte, Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal de São Felipe d´Oeste.

Excelentíssimos Srs. Vereadores e Vereadora Antônia
Ferreira, Marceli da Silva Ferreira, Câmara Municipal de São
Felipe d´Oeste, da mesma forma Exmº. Sr. Cornélio Duarte,
Prefeito do Município de São Miguel do Guaporé lá da BR-429
e todas as pessoas que hoje participam aqui na Galeria desta
Casa sejam todos bem-vindos é uma honra muito grande
recebê-los todos na Casa do povo, no Parlamento do Estado.
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O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem Sr. Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Pois não Deputado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero aqui aproveitando o gancho do
Deputado Lebrão cumprimentar também o Vereador lá de
Colorado o Moacir que está presente; Vereadores Zé Duarte,
também de São Felipe; o Prefeito Hélio, em nome do Prefeito
quero cumprimentar todos os Prefeitos presentes e em nome
dos Vereadores cumprimento todos os Vereadores e em nome
de todos os Deputados desta Assembleia cumprimento todos
aqui presentes. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – O Deputado Adelino
falou desse recurso federal para asfalto que ficou na sua tota-
lidade para Capital cento e trinta e dois milhões de reais, De-
putado Adelino, se fosse para dividir no Estado daria para se
contemplar 51 municípios do Estado com 05 quilômetros de
asfalto cada um, deixando ainda 50 quilômetros para Capital,
que é uma cidade maior e que precisa realmente de um apoio
maior. Então, esse recurso se fosse fatiado para atender todos
os municípios, Deputado Lebrão, sobraria 05 quilômetros para
cada município do Estado e 50 para a Capital, estaria de bom
tamanho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Vossa Excelência Presidente
e Deputado Secretário Lebrão é com muita tristeza que a gen-
te vê esse tipo de ação pensando no Estado, claro, que a Capi-
tal precisa que é a Capital, mas vejam bem, os votos da popu-
lação do interior elege Deputado também, elege Deputado
Federal também. E a população do interior vai saber que es-
ses cento e trinta e dois que poderia ter sido dividido pelo
menos 05 em cada município e tem município que com 05
quilômetros 100% de asfalto feito, tem municípios no nosso
Estado que não vão caber 05 quilômetros de asfalto hoje, você
pega Cacaulândia, município do Deputado Adelino não vai ca-
ber 05 quilômetros de asfalto, coloca lá 03 quilômetros de as-
falto, 04 quilômetros está feita toda a cidade.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Theobroma tam-
bém.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Theobroma também, Jorge
Teixeira também.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Rio Crespo, Cujubim.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Então dava para dividir até
diferente, fazendo esse levantamento levando a democracia e
fortalecendo os nossos municípios do interior. É uma pena,
não que a Capital não mereça, agora, eu espero também que
esse asfalto venha, ouviu Deputado Lebrão, mesmo sendo para
Capital eu espero que venha.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu acho que a Capital não vai
nem dá conta de fazer o Projeto em tempo hábil, ...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Também acho que não, exa-
tamente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Porque ele vai ter que fazer e
de repente com a ganância de pegar tudo, talvez, nem faça,
se fosse fazer todos os municípios fazer os Projetos e mandar,
talvez seria possível, de repente pela ganância...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Acaba perdendo, acaba per-
dendo o recurso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Se não tiver uma empresa,
porque vai ter que fazer todo o levantamento para dar entrada
lá em Brasília, pelas informações que eu tenho dificilmente ele
vai conseguir em tempo hábil fazer esse levantamento.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Talvez, seja por isso também
que colocaram tudo na Capital que nem é tudo isso também,...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Para não ter desculpa depois.

O SR. LAZNHO DA FETAGRO – Para não ter desculpa depois.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Ainda por Questão de Or-
dem Sr. Presidente.

Eu entendo que nós temos que fazer uma ação em con-
junto aqui dentro da Assembleia Legislativa e buscar a Banca-
da Federal para que faça uma conscientização da distribuição
desses recursos de uma maneira geral para todo o Estado de
Rondônia e eu entendo que o Prefeito de Porto Velho, ele está
com muita força, e com muita vontade, ele estava aderindo
100% da Ata de Registro de Preço,...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Do Consórcio dos Municí-
pios, buscando toda a massa asfáltica a liberação para Porto
Velho. Quero até parabenizar a Prefeita Lebrinha que há pou-
cos minutos ligou para o Presidente da Assembleia Legislativa
alertando para que nós tivéssemos consciência de todo o re-
curso que será colocado através de Emendas Parlamentares
para que a gente possa assegurar a massa asfáltica para os
municípios do interior.

Então nós temos que ficar atentos porque hoje nós te-
mos uma grande fatia, se não me engano, o Deputado Adelino
Follador falou no pronunciamento dele de ontem daquela dívi-
da que foi criada dos municípios do interior para com a Capital
através da distribuição do ICMS e que, infelizmente, benefi-
ciou a Capital e prejudicou muito, acentuadamente todos os
pequenos municípios que hoje compõem o Estado de Rondônia.
Dizer que a situação e nós conhecemos de perto a situação
dos municípios do Estado, que passa por um período difícil, os
Prefeitos que assumiram pela primeira vez o mandato no Exe-
cutivo, eles estão preocupados, têm prefeito aí querendo até
renunciar o mandato porque está sendo praticamente impos-
sível administrar os municípios, eu quero aproveitar esse mo-
mento que nós temos vários Vereadores participando ativa-
mente desta Sessão, para que a gente faça uma força tarefa
para poder tirar os municípios do atoleiro e fazer com que a
gente possa melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas
que escolheram o Estado de Rondônia para aqui viver, aqui
constituir as suas famílias e é prerrogativa dos Vereadores,
dos Prefeitos e principalmente da Assembleia Legislativa para
que a gente fique atento e possa ajudar da melhor forma pos-
sível.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu acho a ideia poderia a
Mesa Diretora desta Casa através do Presidente, convocar o
Líder da bancada, pelo menos o Líder da bancada e sentar
com ele e a gente poder discutir isso junto com ele.

O LEBRÃO (1º Secretário) – É importante.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Senhor Pre-
sidente. Eu quero mais uma vez dizer que, até fazer justiça,
que eu vi nas redes sociais que o Marcos Rogério e o Lúcio
Mosquini, foram os dois que botaram o pé na parede que exi-
giram, aí parece que teve uma compensação das emendas in-
dividuais para o interior, quatro milhões e alguma coisa. Mas,
também para pode acomodar a situação que criou e aí depois
todo mundo acabou assinando. Então, os dois que votaram,
todo mundo assinou no embalo e depois houve uma rejeição
por parte do Marcos Rogério e acabou o Lúcio Mosquini. Então,
espero que isso volte a discutir para que a gente aplique me-
lhor. Eu queria também aproveitar esse momento, Presidente,
para parabenizar o Senador Ivo Cassol que assumiu a Comis-
são de Agricultura ontem, hoje é um cargo muito importante
em nível federal que o Senador Acir já foi Presidente e agora o
Ivo Cassol se elegeu Presidente da Comissão de Agricultura
em nível de Brasil no Congresso Nacional. Então, o Presidente
tem uma força muito grande para poder ajudar a agricultura,
parabenizar, porque conseguir esse espaço com uma bancada
pequena de Rondônia, Senadores são a mesma quantidade
em todos os Estados; mas, se destacar lá para poder se eleito
Presidente da Comissão. Então, parabenizar o Senador Ivo
Cassol por essa conquista, esse espaço que ele conseguiu em
nível nacional e esperamos e queremos colocar também, De-
putado Lazinho, a Comissão de Agricultura aqui à disposição
para gente trabalhar em função da agricultura do Estado de
Rondônia e do agronegócio hoje que é uma coisa muito impor-
tante em nível de Brasil. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quero aqui agrade-
cer a presença dos vereadores de São Francisco do Guaporé,
que nos dão a honra da sua visita, Vereador Alan Francisco;
Gelasio Cardoso, Elenildo Nunes e Geferson Santos, sejam to-
dos bem-vindos a esta Casa.

Encerrada as Breves Comunicações, passamos a Ordem
do Dia. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura das
Proposições recebidas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura das Pro-
posições Recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer o Adi-
amento da Audiência Pública do dia 17/03/2017, às 15:00 ho-
ras, que trataria da Decisão do STF sobre a Indenização de
Presos.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer à
Mesa Diretora que seja encaminhado Voto de Pesar aos famili-
ares da Senhora Maria do Carmo Kang Tourinho, pelo seu fale-
cimento ocorrido no dia 05 de março de 2017.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
Audiência Pública para o dia 27/04/ 2017, quinta-feira, às 09:00
horas para discutir sobre os viveiros de café, distribuição de
mudas e outros.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto ao órgão competente, a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Ceres, entre as
Ruas Tamareira e João Elias de Souza, no Bairro Conceição, do
município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, que por meio do Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER, da
necessidade de realização de 07 (sete) quilômetros de pavi-
mentação asfáltica na Rodovia Estadual 010, nas proximidades

que liga a RO 470 até o Instituto Adventista da Amazônia Oci-
dental – IAAMO, que dá acesso ao município de Mirante da
Serra, sentido o Distrito de Tarilândia.
- REQUERIMENTO COLETIVO. Requer que seja encaminhado
à sua Excelência o Senador Paulo Renato Paim, c/c ao
Excelentíssimo Presidente da República, e ao Presidente do
Congresso Nacional, esta manifestação contrária à aprovação
da Reforma da Previdência – PEC 287/2016.
Lidas as matérias Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Neste momento eu
suspendo a Sessão por tempo indeterminado, logo mais esta-
remos de volta aqui para sequência dos trabalhos.

(Suspende-se esta Sessão às 10 horas e 22 minutos,
 reabre-se às 10 horas e 41 minutos)

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Os trabalhos estão
reabertos, retomamos a Sessão. Questão de ordem atenden-
do ao pedido do Deputado Jesuíno Boabaid, ilustre Deputado,
grande voz do povo de Porto Velho nesta Casa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, eu quero
agradecer a sua autorização, a questão de ordem, cumpri-
mentar o Deputado Lebrão, Deputado Só Na Bença, Deputado
Aélcio e demais membros bem como a todas que se encon-
tram nesta Casa. Alguns temas que nós iremos falar aqui é
algo que nós já estamos cobrando há muito tempo, nosso
posicionamento é sempre em cobrar, e nós estamos infeliz-
mente assistindo que não houve uma solução para essas de-
mandas. Eu quero falar quanto à questão do abandono de
vários veículos nas Delegacias de Crimes, no caso de roubo e
furtos, a prova é tanto que nós temos matérias recentes que
meliantes adentraram nesse local para furtar peças, veículos
ficam para mais de cinco, seis, sete, dez anos abandonados,
eu não sei, às vezes a gente até não entende porque esses
veículos que foram recuperados, não são procurados pelos
seus proprietários. Mas temos que tomar uma medida em retirar
do pátio dessas delegacias esses bens, tem locais, exemplo,
de delegacias que o Judiciário determina que os bens que
foram apreendidos fiquem lá à disposição sob a guarda, sob
pena exemplo, se acontecer um furto ou algo, alguém, qual-
quer uma avaria, quem vai ser responsabilizado é o gestor
que é responsável pelo local, não é só em delegacia, nos pró-
prios quartéis, que são caminhões, são veículos, porque não
tem um pátio dos Tribunais de Justiça, no caso do Judiciário,
eles determinam que fiquem nesses locais. Então, a gente
tem que abrir essa discussão para resolver quanto o abando-
no desses veículos que foram recuperados, que foram apre-
endidos em alguma irregularidade, isso é um ponto crucial
para até garantir aos servidores uma segurança para que no
futuro possa responder por um processo administrativo ou
judicial. Então, é um ponto que eu vou abrir essa discussão
aqui, novamente agora chamando uma audiência da instru-
ção, chamando todos os responsáveis para debater e tentar
resolver de forma definitiva. Já passamos de vinte e quatro
meses de legislatura, fiz denúncia, mas, não houve uma solu-
ção até o presente momento. A questão da PEC 287, que é a
PEC que trata da Previdência dos servidores, a PEC esta que
está tramitando. Mas eu quero dizer para todos os servidores
do Estado de Rondônia, do jeito que foi a PEC 55 que hoje
está vigorando, o Congresso Nacional, não vai intervir nos Es-
tados não, é uma falácia dizendo que vai atingir os servidores
públicos dos Estados, públicos. Quem vai convalidar qualquer
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ação, quem vai confirmar qualquer ação de Previdência, vão
ser os Deputados Estaduais. Servidores públicos dos Estados,
quem vai legislar sobre essa causa, será a Assembleia e o
Governo do Estado de Rondônia; quem vai mudar a Previdên-
cia do Estado é o Governo, os Governadores. Agora Previdên-
cia de INSS, esse tipo de coisa, aí sim é o Congresso Nacional,
até porque nós ainda temos o Pacto Federativo. Como é que
eu vou, o Congresso vai intervir lá na Previdência do Acre, do
Amazonas, de Rondônia, isso não existe, a prova é tanto que
nós temos Previdências nossa mesmo, IPERON e outros. Aí, eu
fico assistindo aí a gente fazendo essa mobilização, alguns
Deputados se posicionando ao contrário, eu quero vê na hora,
se houver a mudança, vai ter que encaminhar uma PEC igual-
zinha para esta Casa aqui. Isso que tem que deixar claro para
todos os servidores do Estado de Rondônia, os servidores pú-
blicos, civis e militares, quem vai alterar se houver qualquer
alteração, solicitação, é uma matéria que irá iniciar no Gover-
no. Espero que o Governo Confúcio Moura, ele não faça isso,
ele reflita as ações dele, porque não é necessário; os Deputa-
dos aqui na sua sanidade mental, eu acredito que não vão
votar numa situação dessas, o que nós temos que votar é na
questão de analisar os incentivos fiscais, a tributação financei-
ra, tudo, tudo, nós temos que passar por esse crivo. Agora
discutir Previdência nesse exato momento, matar os servido-
res praticamente, o cara vai trabalhar; igual eu ouvi ontem, é
matar o servidor de trabalhar, ele não vai se aposentar no
mínimo aí com 60,75 anos. E aí ontem eu fiquei eu vi nas redes
sociais uma emenda de um Deputado Federal tirando a Magis-
tratura e o Ministério Público, rapaz, eu não acreditei que aquilo
possa ser verdade, eu não posso acreditar, é todo mundo, sem
exceção, todo mundo, será que é porque eles usam togas? Eu
não quero acreditar nisso não, que ele deve ficar fora? Será
que é isso? Será que eles são realmente diferentes? São deu-
ses do Olímpio, que não pode ser alterada? Eu quero vê agora
o Brasil ir para as ruas mesmo, quero ver, eu quero vê todo
mundo que tem que está, todo mundo sem exceção. Deputado
Federal que chegar aqui no dia 20 que tem uma Audiência
Pública, vir falar com aquela cara, fazer discurso bonito aqui,
eu quero vê, fazer discurso bonito, e na hora estiver lá votan-
do: “eu vou votar sim”; e povo ainda votar, ter a cara de pau
de votar pelo amor de Deus! Tem que pegar o chicote e dá-lhe
uma surra em si mesmo, se autoflagelar e tem que apanhar
todo dia, igual mulher de malandro, todo dia tem que pegar
uma surra. 4 anos você passa apanhando e ainda tem a capa-
cidade de votar ainda num cidadão que vota contra você? É
gostar de viver no chicote mesmo! Então essa situação de Pre-
vidência passa pelo crivo no caso federal e estadual. Tem uma
PEC que vai chegar aqui que é a PEC do congelamento, discute
também a situação do ajuste financeiro fiscal, e para nós vai
ser debatido junto novamente com os sindicatos como foi a
PLC que está sendo discutida a questão dos pensionistas, cha-
mamos todos os sindicatos e vieram, debatemos, chegamos a
um consenso que tem que fazer alguns ajustes, mas, eles
mesmos compreenderam e demos o prazo de 7 dias, semana
que vem vai ser votada com as devidas emendas, por que aqui
foi uma discussão democrática, ai sim eles entenderam que
deve ter alguns ajustes por que a Previdência é do servidor,
essa questão dos pensionistas. Agora a PEC que está tendo,
287, pode ter certeza meu povo, quando se tratar de servidor
público civil e militar é o Governo do Estado e a nossa Casa
que vai dizer sim ou não. Fica aqui o meu recado. Eu já falei
sobre alguns pontos, eu quero agora agradecer ao senhor
Governador, o Comandante da Polícia Militar, o Chefe da Casa

Civil, o Secretário de Segurança em estar chamando todos os
policiais militares que já tem certo tempo de carreira, policiais
e bombeiros militares para fazerem os devidos cursos de sar-
gento, de cabo. Então a gente agradece por que isso é valori-
zar a carreira militar, valorizar o servidor que muitos já se
passam de 10, 15 anos e não havia a devida valorização, o
devido respeito em promovê-los. Então o Governo Confúcio
Moura vem chamando os militares para fazerem a devida for-
mação nos Cursos de Cabos e Sargentos, e, a gente tem que
parabenizar essa atitude, essa ação que foi feita em conjunto
com esta Casa, com esse Deputado que vos fala, com o pró-
prio Chefe da Casa Civil, o próprio Governo, Secretário de Se-
gurança que nós cobramos e foi graças a Deus efetivada hoje,
praticamente nós temos, já está se formando 266 novos sar-
gentos em breve. Então isso é importante para a função polici-
al. Temos também já no final do ano um indicativo de 471,
mas, a gente quer que se formem os 572 Soldados a Cabo,
isso é o mínimo que a gente também cobra para o Governo
por que é uma promoção de 10 anos, o militar fica 10 anos
para sair a Cabo, para ter um aumento real, depois de 10
anos, de trezentos reais. Então é isso que eu queria falar tam-
bém. A outra citação que a gente discutiu agora recentemente
com o Prefeito Hildon junto com a Vereadora Ada Dantas, a
situação da atividade delegada que o Prefeito Hildon vai poder
utilizar mão de obra dos militares que estão de, exemplo, no
seu horário de descanso para exercer atividade em praças,
em logradouros que é de competência do Município. Ai eu per-
gunto; mas quem vai pagar isso? É a mesma coisa dele cons-
tituir uma Guarda Municipal, enquanto não tem; os militares
irão fazer o serviço para a Prefeitura, seja de Porto Velho, seja
de Ariquemes, qualquer Município, o Município vai poder fazer
atividade delegada com os Militares. É justo, é algo que vai
melhorar a segurança do nosso Município de Porto Velho e vai
poder também aumentar a questão de sensação de seguran-
ça, que hoje nós estamos vivendo infelizmente com uma situ-
ação meio complicada. E outro ponto que nós temos que, aí eu
peço o apoio de todos os Pares aqui, é que a questão da reu-
nião da MENP, a reunião da MENP para discutir e deliberar
quantos serão chamados para os novos cursos de formação
de soldado, de bombeiro, de polícia civil, e oficial da PM, dos
bombeiros, então tem uma reunião da MENP que deveria ser
até final de março, nós estamos aguardando aí essa reunião
para discutir se vai haver, quando vai haver e bater já o marte-
lo de quantos serão chamados. Então é esse ponto que eu
queria falar, agradecer novamente, Presidente, a essa Ques-
tão de Ordem e estamos à disposição para qualquer discussão
em se tratando dos servidores e de todas as pessoas que resi-
dem no nosso Estado. Obrigado.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Solicito a Vossa Excelência
que faça verificação de quorum para a gente...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Neste momento eu
vou proceder nos termos regimentais, então, a verificação de
quorum. Peço aos senhores Deputados que registrem as suas
presenças, por favor.

Estamos na verificação de quorum, atenção senhores
Deputados. Registrar a presença.

Temos 12 Vetos. Precisamos de, no mínimo, 13 Deputa-
dos em plenário. Até agora 08, nós temos.
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VERIFICAÇÃO DE QUORUM
- Deputado Adelino Follador - ausente
- Deputado Aélcio da TV - presente
- Deputado Airton Gurgacz - ausente
- Deputado Alex Redano - presente
- Deputado Anderson do Singeperon - presente
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- Deputado Dr. Neidson - ausente
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Ezequiel Júnior - presente
- Deputado Geraldo da Rondônia - presente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - presente
- Deputado Laerte Gomes - ausente
- Deputado Lazinho da Fetagro - presente
- Deputado Lebrão - presente
- Deputado Léo Moraes - presente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - presente

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Feita a verificação
de quorum, com 10 Deputados presentes, não há número regi-
mental para deliberarmos aqui a respeito dos Vetos, as maté-
rias da Ordem do Dia.

Dando sequência à Sessão, passamos ao Grande Expe-
diente. Com a palavra, por 20 minutos, com direito a aparte, o
ilustre Deputado Léo Moraes, do PTB.

O SR. LÉO MORAES – Gostaria de desejar um bom dia a to-
dos. Cumprimentar o Presidente em exercício Deputado Ezequiel
Junior, meu dileto amigo, cumprimentar os demais Parlamen-
tares em nome do Deputado Lazinho da Fetagro, que faz um
grande trabalho de discussão acerca da reforma Previdência
em nível federal, assim como os demais Deputados; cumpri-
mentar toda nossa imprensa, os assessores desta Casa. De
forma muito breve, gostaria de apresentar uma grande con-
quista que o Estado de Rondônia obteve através de uma medi-
da liminar na Justiça Federal. Pois bem, deixa eu contextualizar,
é fato sabido e conhecido em todo País que nós temos das
energias elétricas mais caras, proporcionalmente falando, a
mais cara, e em números absolutos uma das mais caras do
Brasil. Ao passo em que a qualidade do serviço prestado é
péssima, é deficiente e afeta em muito toda população, seja
ela a classe social ou a área onde se mora, tanto área rural
quanto área urbana, os distritos mais longínquos, as áreas mais
remotas, mas, também as áreas urbanas dos municípios do
Estado de Rondônia. A prestação de serviço, quando você, por
exemplo, faz uma ligação, Deputado Ezequiel, para solicitar o
reparo da rede de energia elétrica, uma canela que seja na
área rural se entrega a ligação ao Rio de Janeiro onde funciona
a central de relacionamento call Center, dias e dias depois se-
quer fizeram a instalação e conseguiram reparar, tamanho o
desprezo que acontece no Estado de Rondônia. Por conta disso
e por sermos intercessores da população do Estado, por aten-
der as reivindicações, o pleito e também as necessidades nós
propusemos em 2015 uma audiência pública para debater essa
questão aqui na Assembleia, tivemos a presença de diversas
autoridades, muitas ligadas a ANEEL, agência reguladora de

energia elétrica no Brasil que deveria primar pelos bons servi-
ços, cobrar isso das suas subsidiárias e não defendê-las de
forma enérgica vestindo a camisa das distribuições locais, ti-
vemos a presença da Eletrobras/Rondônia, autoridades da
Bancada Federal e o que estava a nossa seara, ao nosso es-
paço de atuação nós fizemos, porém infelizmente, Deputado
Geraldo, muito pouco foi feito no métier político onde se deve
resolver, a política ainda é e vai ser por muito tempo a princi-
pal ferramenta de transformação da sociedade, quando a gente
não encontra o eco suficiente para dirimir problemas da soci-
edade nós temos que transpor as barreiras e os muros da
instituição política da Casa Legislativa para alcançar sucesso e
assim nós fizemos. Com o apoio jurídico que nos é dado pelo
gabinete e com o apoio e também intercedência das associa-
ções comerciais do Estado de Rondônia através da FACER,
nós interpomos uma ação judicial na Justiça Federal em 2015,
pois quase dois anos depois, Deputado Airton, nós tivemos
uma vitória inédita, tirando o Estado do Amazonas que não
possui o SIN que é o Sistema de Integração Nacional com
matiz energética nós tivemos uma vitória que é a primeira do
Brasil, que isso envolve bilhões e bilhões de reais, isto é, va-
mos ter que lutar e muito para que no julgamento do mérito
em Brasília seja mantido, inclusive já estive lá esta semana,
nós conseguimos proibir a cobrança de bandeira tarifária,
bandeira amarela e bandeira vermelha no Estado de Rondônia
e também no Estado do Acre, de forma inédita nós não vamos
mais ter que pagar. Isso é, quando tiver deficiência das mati-
zes energéticas como a riqueza hídrica de todo o País, quando
eles colocarem e cobrarem bandeira tarifária, bandeira ama-
rela e bandeira vermelha não mais poderão cobrar no Estado
de Rondônia. Vide os boletos que já chegaram às casas, nas
residências dos senhores, embaixo está redigido “conforme
processo judicial’ e lá tem o número do processo ‘não mais
estamos cobrando bandeira tarifária no Estado de Rondônia’,
e é por isso que faz valer a pena o nosso trabalho na condição
de representante popular e a política é exatamente para isso,
é para minimizar os grandes problemas que todos nós en-
frentamos e o apelo é total. Eu queria compartilhar essa con-
quista com todos os Deputados estaduais, afinal o debate se
iniciou aqui, foi através da nossa audiência com a aprovação
do Presidente da Assembleia Maurão de Carvalho, todos os
meus pares, os colegas que são atuantes e que mostram que
essa legislatura tem sido diferente, tem sido pró-ativa e que
debate com profundidade os temas que nós alcançamos êxito
em algo que ninguém imaginava, ninguém imaginava. Muitos
Estados do País, e eu sou vice-presidente do Parlamento Ama-
zônico que compõe toda a Amazônia real, além da Amazônia
Legal, tem procurado a gente, o gabinete para que tenham
acesso ao modelo da ação que foi interposta, isso abriu um
precedente muito grande. Afora isso, vamos discutir também,
Deputado Ezequiel, a questão da bitributação do ICMS, o Es-
tado do Rio de Janeiro já saiu vitorioso, não é possível cobrar
ICMS em cima de ICMS, isso vem em cima da nossa energia
elétrica, a gente paga 20%, 25% de energia elétrica em cima
dos nossos boletos, sacrificando, massacrando, açoitando quem
mais precisa e menos tem, e esse é exatamente o nosso pa-
pel, senão não vale a pena ter mandato eletivo, ficar tão so-
mente falando aqui e não alcançando o resultado a popula-
ção. Já vi também que estão se cobrando agora um bilhão e
oitocentos milhões que foi de forma equivocada cobrado a
mais da população, também vai minorar os valores dos nos-
sos boletos. Por fim, eu gostaria de dizer que foi uma grande
vitória, uma grande conquista e que nós vamos fazer de tudo
para que no mérito seja mantido lá em Brasília, afinal Rondônia
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ganhou evidência em toda mídia nacional por conta desta con-
quista, que é a conquista da Assembleia Legislativa e que nós
não vamos nos calar e muito menos parar neste momento.
Isso foi uma grande conquista que nos motiva a trabalhar mais
e melhor e toda população, um milhão e oitocentos mil habi-
tantes, todas as prefeituras, todas as Câmaras Municipais, to-
das as autoridades e quem mais precisa saiu vitoriosa, inde-
pendente de partido político, de classe social, do lado que de-
fende, a quem defende, todos saíram vitoriosos e eu fico mui-
to feliz e faço valer aquela máxima que me acompanha desde
os idos tempos de movimento estudantil ‘quem não luta pelo
que quer, deve aceitar o que vier’. E é por isso que as coisas
acontecem. Muito feliz, obrigado pela oportunidade. Agradeço
aos meus Pares, fiquem com Deus. Muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Encerrado o Grande
Expediente, passamos às Comunicações de Lideranças. Não
há Oradores inscritos. Passamos então às Comunicações Par-
lamentares. Também não há Oradores inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordi-
nária para o dia 21 de março, no horário regimental, às 15:00
horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 06 minutos)

9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 14 de Março de 2017

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS -1º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 18 horas e 46 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Alex Redano
(PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon(PV),
Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN), Edson Martins (PMDB),
Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da Rondônia(PHS), Hermínio
Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Jesuíno Boabaid (PMN),
Laerte Gomes (PSDB), Leo Moraes (PTB);Lazinho da
Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Maurão de Carvalho
(PMDB),Ribamar Araújo (PR), Saulo Moreira (PDT) e Só Na
Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Luizinho Goebel
(PV), Marcelino Tenório (PRP) e Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus, e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 9ª
Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Extraordinária
da 9ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Solicito que seja dispensa-
da a leitura da Ata da Sessão anterior, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata Sessão Extraordinária anterior. Solicito sua pu-
blicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 138/16 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 234.
Altera dispositivos e Anexos I, II, e III da Lei Complementar nº
868, de 12 de abril de 2016.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei Complementar 138/16. Votação
nominal. O painel já está aberto.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 16 votos favo-
ráveis, está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, só para registrar a pre-
sença do Prefeito de Cabixi, Silvênio que está aqui desde cedo
na Assembleia, grande lutador daquele município pujante da
região do Cone Sul do nosso Estado, seja bem-vindo sempre
Prefeito.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Próxima matéria,
Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 152/17 DA MESA DIRETORA. Altera o artigo 2º e a
Tabela 8, do Anexo I, e cria a Tabela 11, todos da Lei Comple-
mentar nº 730, de 30 de setembro de 2013, que “estabelece a
Estrutura Organizacional Administrativa e o Quadro Gerencial
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Com-
plementar nº 152/17 em segunda discussão e votação. Vota-
ção nominal, o painel já está aberto.
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VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - ausente
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - não
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Hermínio Coelho - não
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesuíno Boabaid - não
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 17 votos favorá-
veis está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.
Aliás, só ratificando, o Projeto anterior, eu estou olhan-

do aqui que teve 03 votos “não” dos Deputados: Hermínio, De-
putado Anderson e Deputado Jesuíno, só para corrigir.

Teve 17 votos favoráveis e 03 votos contrários o Projeto.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente Questão de Ordem?

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu agora a pouco registrei a presen-
ça do Prefeito de Cabixi e deixei de registrar do Vereador Miltão
e do Vereador Fábio. Vereador Miltão que é companheiro, es-
tava ali atrás do Prefeito que não é nem um pouco pequeno e
acabou ficando invisível aqui ao nosso olhar, mas, registrar a
presença dos dois Vereadores, especialmente do Miltão.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 587/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 045. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir para o Município de Colorado do Oeste, me-
diante doação, edificação pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei nº
587/17 em segunda discussão e votação. Os Deputados favo-
ráveis permanecem como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 586/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 044. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir, mediante doação, edificação pertencente ao
Estado de Rondônia para o Município de Colorado do Oeste.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei nº
586/17 em segunda discussão e votação. Em discussão, em

votação. Os Deputados favoráveis permanecem como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado.  Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem
Presidente?

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Só para registrar a presença
do Vereador lá de Buritis, Irmãozinho que está aqui presente
junto com o Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 576/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 038. Autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Município de Nova União, mediante
doação, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei nº 576/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permanecem como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 575/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 037. Altera o artigo 2º
da Lei nº 3.163, de 27 de agosto de 2013, que “Institui o Con-
selho Estadual de Segurança Pública em Rondônia – CONESP
e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei nº
575/17 em segunda discussão e votação. Em segunda discus-
são e votação. Em discussão, em votação. Os Deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem. Quero cumpri-
mentar e agradecer a presença do Prefeito de Alto Alegre,
Marcão, no seu nome cumprimentar todos os Prefeitos pre-
sentes, Vereadores, Vice-Prefeitos aqui nessa Sessão desta
Assembleia.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 574/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 036. Dá nova redação
ao artigo 1º, da Lei nº 3.683, de 8 de dezembro de 2015, que
“Autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante doação,
edificações pertencentes ao Estado de Rondônia para o muni-
cípio de Nova União”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei nº 574/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 573/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 035. Autoriza o Poder
Executivo a transferir para o município de Nova União, medi-
ante doação, edificação pertencente ao Estado de Rondônia.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei nº 573/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 582/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 40. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
ro, até o montante de R$ 3.506.750,02, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão – SEPOG.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei nº 582/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 583/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 041. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
ro, até o montante de R$ 2.000.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Departamento Estadual de Estradas de Roda-
gem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei nº 583/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 584/
17 DO PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 042. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
ro, até o montante de R$ 1.127.520,22 em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei nº 584/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 585/
17 DO PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 043. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
ro, até o montante de R$ 4.054.484,11, em favor da Unidade
Orçamentária: Assembleia Legislativa – ALE.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei nº
585/17. Em segunda discussão e votação. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

Registrar a presença do Prefeito Márcio da Agrovem, do
município de São Felipe d’Oeste, obrigado pela presença Pre-

feito. Registrar também a presença do vereador José Duarte,
vice-presidente da Câmara Municipal de São Felipe d’Oeste.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem Presidente e 1º
Secretário. Só registrar a presença do Prefeito de Alto Alegre,
Marcão e cumprimentar o Vereador também de Alto Alegre,
Ismael.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI Nº 477/16
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 172. Institui o Programa
de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos na Polícia
Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei nº 477/16. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 591/
17 DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Altera dispositivos da Lei
3.686, de 08 de dezembro de 2015, que “Dispõe sobre o
Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei nº
591/17 em segunda discussão e votação. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

Registrar a presença de o ex-prefeito Té, do Município
de Alto Paraíso.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI Nº 589/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 48. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 2.385.364,00, em favor da Unidade Orça-
mentária: Fundo Especial de Reequipamento Policial –
FUNRESPOL.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em segunda discus-
são votação o Projeto de Lei nº 589/17. Em discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Por Questão de Ordem Sr.
Presidente. Nós estamos aguardando uma matéria que está
sendo preparada pelo nosso Secretário Administrativo Dr. Carlos
Manvailer.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de Ordem Presidente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não Deputado
Hermínio Coelho.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Só para dizer que quem conhece
mesmo a saúde de Rondônia, a saúde pública de Rondônia, as
pessoas que precisam e que vão às Unidades Públicas tanto do
Estado como dos municípios de Rondônia. Aqui eu recebi ago-
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ra a informação que tem mais de dois mil pacientes cardíacos
aguardando na fila há mais de quatro anos por um procedi-
mento aqui em Rondônia, tem mais de mil e novecentos aguar-
dando também uma cirurgia de joelho, há anos também na
fila, e também têm crianças, crianças morrendo esperando
realizar exame de ressonância magnética e não está sendo
realizado por falta de anestesista, porque no Estado não tem
anestesista. E também dizer que nos municípios, muitas vezes
os municípios de Rondônia ficam com seus pacientes interna-
dos na estrutura do local, nas estruturas locais com pacientes
às vezes com procedimentos até simples, mas, por falta de
vagas nos hospitais do governo, tanto em Cacoal com aqui em
Porto Velho, às vezes o paciente fica meses internado gerando
toda uma despesa aguardando vaga às vezes para fazer uma
cirurgia simples. Aí, é como eu falei para Vossas Excelências,
dizer que melhorou um pouco também porque antes era terrí-
vel, antes do Confúcio assumir o governo, o João Paulo era
uma vergonha, era um negócio que teve até a vinda do avião
da Globo, do Fantástico, mas, reconhecer que teve alguma
melhora tudo bem, agora a gente homenagear e rasgar seda
aqui, dizer que o Secretário é muito competente e que está
fazendo essa diferença toda, eu não vejo isso, para mim o que
ele está fazendo, ele não está fazendo mais do que a obriga-
ção dele, e muito pouco, ele poderia fazer muito mais, que é
muito fácil a gente humanizar assim, até com falta de recurso
você pode humanizar sim o atendimento; anestesista o Estado
não tem, esse médico de ossos, por exemplo, não tem; porque
os caras saíram do Estado, eles preferem ganhar por procedi-
mentos, através de contratos até suspeitos de que trabalhar
com contrato fixo como era antes, tantos os anestesistas como
os médicos de..., como é que se chama o médico? Ortopedistas.
Os ortopedistas pediram conta do Estado. O Estado não tem
nem anestesista e nem ortopedista e fizeram um contrato mi-
lionário e fica atendendo por procedimento, ganhando muito
mais do Estado, e como eu falei, tem coisas aí que não merece
aplausos e nem moção, merecem sim a gente cobrar para que
o governo pague melhor e contrate esses profissionais para
ter a disposição vinte e quatro horas a favor da população do
nosso Estado.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, Questão de Or-
dem senhor Presidente.

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

O SR. LAERTE GOMES – Gostaria aqui de apresentar a Vossa
Excelência, a Mesa Diretora a minha Carta de Renúncia do
mandato de Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, não é man-
dato não, Deputado Ezequiel.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Seu suplente, eu acho que o
coração disparou aqui. O Euclides Maciel lá em Ji-Paraná, não
quem que é o seu?

O SR. LAERTE GOMES – Suplente é de Pimenta Bueno, a mãe
do Deputado Kaká.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa. Comunico a Vossa Excelência aos de-
mais Pares desta Casa de Leis, que renuncio em caráter
irrevogável o cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora
para o segundo biênio da 9ª Legislatura em razão de assumir a
Liderança do Governo nesta Casa de Leis. Porto Velho 14 de
março de 2017, Laerte Gomes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o expediente
do Deputado Laerte, que foi eleito com todo mérito o cargo de
2º Vice-Presidente, que está nesse momento renunciando este
cargo.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura dos Atos.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura dos Atos.
ATO Nº 009/2017-P/ALE – Constitui e nomeia os

membros da Comissão Temporária Especial com a finalidade
de averiguar denúncia do não credenciamento do Hospital do
Câncer da Amazônia pelo Ministério da Saúde, por ingerência
política.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO, no uso de suas atribuições regimentais, em consonân-
cia com o Requerimento nº 891, lido e aprovado na Sessão
Plenária do dia 8 de março de 2017.
RESOLVE:

Art. 1º. Constituir, nos termos dos artigos 30, 31 e 32
do Regimento Interno, a Comissão Temporária Especial, com-
posta de 5(cinco) Membros e com prazo de funcionamento de
60 (sessenta) dias com a finalidade de averiguar denúncia do
não credenciamento do Hospital de Câncer da Amazônia pelo
Ministério da Saúde, por ingerência política.

Art. 2 º. Nomear, para compor como titulares da refe-
rida Comissão, os seguintes Deputados: Hermínio Coelho –
PDT; Alex Redano – PRB; Dr. Neidson – PMN; Só Na Bença –
PMDB; e Geraldo da Rondônia – PHS.

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete da Presidência, 14 de março de 2017. Deputa-
do Maurão de Carvalho – Presidente/ALE/RO.

ATO 010/2017-P/ALE – Constitui e nomeia os membros da
Comissão Temporária Especial com a finalidade de averiguar
a situação financeira do Instituto de Previdência do Estado de
Rondônia - IPERON.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO, no uso de suas atribuições regimentais, em consonân-
cia com o Requerimento nº 892, lido e aprovado na Sessão
Plenária do dia 8 de março de 2017.
RESOLVE:

Art. 1º. Constituir, nos termos dos artigos 30, 31 e 32
do Regimento Interno, a Comissão Temporária Especial, com-
posta de 5(cinco) Membros e com prazo de funcionamento de
60 (sessenta) dias, com a finalidade de averiguar a situação
financeira do Instituto de Previdência do Estado de Rondônia -
IPERON

Art. 2 º. Nomear, para compor como titulares da refe-
rida Comissão, os seguintes Deputados: Jesuíno Boabaid –
PMN; Laerte Gomes – PSDB; Adelino Follador – DEM: Cleiton
Roque – PSB; e Edson Martins – PMDB.

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete da Presidência, 14 de março de 2017. Deputa-
do Maurão de Carvalho – Presidente/ALE/RO.

ATO Nº 011/2017-P/ALE – Constitui e nomeia os membros
da Comissão Temporária Especial com a finalidade de discutir
a implantação da Rádio e TV da Assembleia Legislativa, bem
como, o aprimoramento das mídias sociais.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO, no uso de suas atribuições regimentais, em consonân-
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cia com o Requerimento nº 797, lido e aprovado na Sessão
Plenária do dia 22 de novembro de 2016.
RESOLVE:

Art. 1º. Constituir, nos termos dos artigos 30, 31 e 32
do regimento Interno, a Comissão Temporária Especial, com-
posta de 5 (cinco) Membros e com prazo de funcionamento de
60 (sessenta) dias, com a finalidade de discutir a implantação
da Rádio e TV da Assembleia Legislativa, bem como, o apri-
moramento das mídias sociais.

Art. 2º. Nomear, para compor como titulares da referi-
da Comissão, os seguintes Deputados: Jesuíno Boabaid – PMN;
Ezequiel Junior – PSDC; Anderson do SINGEPERON – PV; Léo
Moraes – PTB; e Dr. Neidson – PMN.

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete da Presidência, 14 de março de 2017. Deputa-
do Maurão de Carvalho – Presidente ALE/RO.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Próxima matéria, Sr.
Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias,
está encerrada a Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Nada mais havendo
a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a
presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em se-
guida a fim de realizarmos a eleição e posse para os cargos de
2º Vice-Presidente e 2º Secretário da Mesa Diretora.

Está encerrada esta sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 14 minutos).

10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 14 de Março de 2017

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO

(Às 19 horas e 17 minutos e aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da
Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB),
Laerte Gomes (PSDB), Leo Moraes (PTB);Lazinho da
Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Marcelino Tenório (PRP), Ribamar
Araújo (PR) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Jesuíno Boabaid (PMN), Luizinho
Goebel (PV), Maurão de Carvalho (PMDB), Rosângela Donadon
(PMDB) e Saulo Moreira (PDT.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Invocando a prote-
ção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta
a 10ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da ata da Ses-
são Extraordinária anterior.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Embasado no artigo 5º do Regimento Interno, iniciare-
mos o processo de eleição para os cargos vagos.

Neste momento suspendo a Sessão pelo tempo neces-
sário para que os Deputados interessados apresentem formu-
lário de registro de candidatura ao Secretário da Sessão.

(Suspende-se esta Sessão às 19 horas e 18 minutos
e reabre-se às 19 horas e 20 minutos)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está reaberta a Ses-
são. Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
candidaturas oficializadas aos cargos de 2º Vice-Presidente e
2º Secretário.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à chamada.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Folha de Registro de Can-
didatura no Cargo de 2º Secretário, o nome do senhor Alex
Redano, para o 2º biênio. Folha de Registro para o Cargo de
2º Vice-Presidente, está registrado o senhor Ezequiel Junior
da Costa.

Lido, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário que proceda à chamada nominal para a votação.

O SR. LAERTE GOMES – Pode lançar o nome, registro de cha-
pa. Tem que registrar o nome. Deputado Ezequiel Junior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Vamos então à eleição para
o cargo de 2º Vice-Presidente.

CHAMADA NOMINAL
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Junior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesuíno Boabaid - ausente
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
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- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Vamos para a segunda
chamada.

2ª CHAMADA NOMINAL
- Deputado Jesuíno Boabaid - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente

Com 18 votos favoráveis e 06 ausentes está aprovado o
nome do nosso querido Deputado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Solicito ao senhor
Deputado que proceda à chamada nominal para votação do
cargo de 2º Secretário.

CHAMADA NOMINAL
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Junior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesuíno Boabaid - ausente
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - sim

2ª CHAMADA NOMINAL
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente

Com 18 votos favoráveis foi aprovada a eleição do nosso
querido Deputado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vou proclamar o re-
sultado.

Com 18 votos foi eleito para 2º Vice-Presidente o Ilus-
tre Deputado Ezequiel Junior.

E também com 18 votos foi eleito para o cargo de 2º
Secretário o Ilustre Deputado Alex Redano.

Bem-vindos a Mesa Diretora desta Casa e parabéns pelo
cargo que eu tenho certeza que será muito bem exercido por
Vossas Excelências.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente Questão de Or-
dem antes de encerrar a Sessão?

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria, sei que o Deputa-
do Alex quer falar aqui, mas ele vai falar depois na posse,
então vai falar após a posse.

Mas eu não poderia deixar de registrar aqui eu ouvindo
aqui, amanhã nós temos a Comissão de Agricultura, nós va-
mos solicitar ao Governo do Estado que mais uma vez reduza
a pauta do bezerro no Estado de Rondônia, tendo em vista
que o bezerro hoje desvalorizou muito, Deputado Edson, e
nós aqui estamos com uma planilha aqui onde a gente vê a
saída de bezerro, hoje baixou para 1.400 cabeças por mês, já
chegou a 12 mil cabeças.  Então, nós precisamos aquecer
hoje e também levando em conta aqui que o preço do gado
hoje, os frigoríficos, Deputado Lebrão, continuam massacran-
do, não só na balança, mas também, principalmente no preço
do boi. O Pará vendia sempre a quatro reais a menos; o Pará
hoje está dois reais mais caro que o nosso.  É o preço mais
barato do País somos nós. Nós estamos aqui hoje com o pre-
ço de Rondônia, está aqui à tabela R$ 126,00 enquanto São
Paulo está R$ 145,00 à vista. E lá no Pará que era..., Mato
Grosso está R$ 128,00. Então nós estamos de novo lá. Então
eu quero deixar aqui o meu protesto mais uma vez aos frigo-
ríficos. Também temos que rever aquela Portaria onde bene-
ficia alguns, amanhã o Secretário de Fazenda estará na Co-
missão de Agricultura, esperamos esclarecer esses fatos so-
bre uma liminar que foi dada onde alguns proprietários estão
levando vantagem. Mas, o Secretário de Fazenda, nós con-
versamos hoje e amanhã nós vamos fazer um documento, o
Deputado Lazinho que é o Presidente da Comissão, para ten-
tar baixar mais uma vez a pauta do bezerro, porque é uma
renda para o pequeno agricultor o bezerro é um meio, com
certeza, é uma complementação de renda.

Então, deixar aqui registrado mais uma vez a indigna-
ção dos frigoríficos.  Aqui eu estou em um grupo do “grito da
pecuária” onde todo mundo está reclamando que o gado que
dava 54% nos frigoríficos, hoje, está dando 50, 51%. Então,
eles estão abusando, além de abusar no preço estão abusan-
do também no peso, na classificação do gado. Então, fica o
meu protesto aqui mais uma vez sobre essa questão dos fri-
goríficos aqui em Rondônia e também vamos ver se a gente
resolve a questão da pauta do bezerro. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está suspensa a
Sessão até que seja providenciado o Termo de Posse.

(Suspende-se esta Sessão às 19 horas e 30 minutos
e reabre às 19 horas e 45 minutos)



17 DE MARÇO DE 2017Nº 41 405Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Está reaberta a Ses-
são. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura dos
Termos de Posse.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – TERMO DE POSSE Nº 37/
2017. Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor Deputado
Ezequiel Júnior no cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa Dire-
tora do 2º (segundo) biênio da 9ª (nona) Legislatura. Aos
quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e dezessete minutos, na cidade de Porto
Velho, Capital do Estado de Rondônia, no Plenário da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em Sessão Ex-
traordinária da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da nona
Legislatura, sob a Presidência do Senhor Deputado Edson
Martins – 1º Vice-Presidente, para eleição e posse do cargo de
2º Vice-Presidente da Mesas Diretora do 2º biênio da 9ª (nona)
Legislatura. Após o processo de votação e diante da proclama-
ção do resultado da eleição, o Senhor Presidente declarou eleito
no cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora do 2º biênio
da 9ª (nona) Legislatura, o Excelentíssimo Senhor Deputado.
Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Sessão
declarou empossado no cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa
Diretora para o 2º biênio (segundo) da 9ª (nona) Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com man-
dato de 1º de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2019 o
Senhor Deputado Ezequiel Júnior. Em firmeza, lavrou-se o pre-
sente Termo que, lido e achado conforme, segue assinado pelo
Senhor Presidente da Sessão e pelo Deputado eleito e
empossado.

Plenário da Assembleia Legislativa, 14 de março de 2017.
Deputado Edson Martins, 1º Vice-Presidente. Deputado Ezequiel
Júnior, 2º Vice-Presidente.

TERMO DE POSSE 038/2017. Termo de Posse do
Excelentíssimo Senhor Deputado Alex Redano no cargo de 2º
Secretário da Mesa Diretora, do 2º (segundo) biênio da 9ª(nona)
Legislatura. Aos quatorze dias do mês de março do ano dois
mil e dezessete, às dezenove horas e dezessete minutos, na
cidade de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, no Ple-
nário da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em
Sessão Extraordinária da Terceira Sessão Legislativa Ordiná-
ria da Nona Legislatura, sob a Presidência do senhor Deputado
Edson Martins – 1º Vice-Presidente, para eleição e posse do
cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora do 2º biênio da 9ª
(nona) Legislatura. Após o processo de votação e diante da
proclamação do resultado da eleição, o Senhor Presidente
declarou eleito no cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora do
2º biênio da 9ª (nona) Legislatura, o Excelentíssimo Senhor
Deputado Alex Redano. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Sessão declarou empossado no cargo de 2º
Secretário da Mesa Diretora para o 2º (segundo) biênio da 9ª
(nona) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, com mandato de 1º de fevereiro de 2017 a 31 de
janeiro de 2019 o Senhor Deputado. Em firmeza, lavrou-se o
presente Termo que, lido e achado conforme, segue assinado
pelo Senhor Presidente da Sessão e pelo Deputado eleito e
empossado. Plenário da Assembleia Legislativa, 14 de março

de 2017. Assinado pelo Deputado Edson Martins e Deputado
Alex Redano.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Solicito aos Senho-
res Deputados Ezequiel Júnior e Deputado Alex Redano, para
que venham até a Mesa para assinatura do Termo de Posse.

Declaro empossados nos cargos de 2º Vice-Presidente
e 2º Secretário os Senhores Deputados Ezequiel Junior e De-
putado Alex Redano, para o 2º biênio da Mesa Diretora.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ezequiel Junior,
2º Vice-Presidente empossado nesta Casa.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Senhor Presidente, senhores De-
putados, imprensa, público aqui presente. O motivo da minha
breve fala nesta tribuna, é para agradecer ao apoio, ao voto
de confiança de cada membro desse parlamento que confiou a
mim um voto, e a partir de hoje compondo, portanto, a Mesa
Diretora dessa legislatura, que é uma legislatura diferenciada,
que teve a eleição do primeiro biênio, a eleição do segundo de
uma forma bem transparente, uma legislatura até o presente
momento e vai até o final com certeza, com convicção, sem
nenhum escândalo, uma legislatura diferenciada, eu tenho o
prazer e alegria de fazer parte agora desta Mesa Diretora com
muita satisfação. Muito obrigado a todos pelo apoio.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Ezequiel Junior, 2º Vice-Presidente. Agora com a palavra o ilustre
Deputado Alex Redano, hora empossado 2º Secretário da Mesa
Diretora desta Casa.

O SR. ALEX REDANO – Agradecer aos colegas e queria fazer
um agradecimento especial na pessoa do nosso Presidente
que ora preside a Sessão Deputado Edson Martins, que nos
convidou para pleitear esse cargo e agradecer também a har-
monia desta Casa Legislativa, como o Deputado Ezequiel, fa-
lou; esse ano não teve disputa internas aqui e sim teve con-
senso. E nós estamos aqui, tanto eu como o Deputado Ezequiel,
para somar e trabalharmos em conjunto com os demais mem-
bros da Mesa Diretora. Nosso muito obrigado, registrar mais
uma vez a importante presença do nosso Prefeito de Buritis
Roni Irmãozinho, obrigado Roni. Um abraço colegas, muito
obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Alex. Agradecer a presença de todos, mais uma vez,
Irmãozinho, até vinte e uma horas praticamente, Vossa Exce-
lência está aí prestigiando os trabalhos desta Casa, com certe-
za merece mais alguma emendinha amanhã, a você e a sua
assessoria, muito obrigado.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordi-
nária para o dia 15 de março, no horário regimental, ou seja,
amanhã às 09 horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 52 minutos).
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ATO Nº 68/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da ao servidor relacionado, em virtude de seu deslocamento
no período de 23 a 27/02/2017, onde realizou serviços
jornalístico, acompanhando o senhor Presidente desta Casa de
Leis, durante visitas nos municípios de Buritis, Cacaulândia,
Vilhena, Castanheira, São Felipe, Rolim de Moura e Pimenta
Bueno - RO, conforme Processo nº.00003234/2017-61.

Matricula: 200161748
Nome: Eranildo Costa Luna
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 69/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da ao servidor relacionado, em virtude de seu deslocamento
no período de 23 a 27/02/2017, onde realizou serviços
fotografico, acompanhando o senhor Presidente desta Casa de
Leis, durante visitas nos municípios de Buritis, Cacaulândia,
Vilhena, Castanheira, São Felipe, Rolim de Moura e Pimenta
Bueno - RO, conforme Processo nº.00003234/2017-61.

Matricula: 200161010
Nome: Marisvaldo José da Silva
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 70/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da ao servidor relacionado, no período de 23 a 27/02/2017
conforme Processo nº. 00003234/2017-61.

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

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 71/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da ao servidor relacionado, em virtude de seu deslocamento
no período de 23 a 27/02/2017, onde realizou serviços de
motorista conduzindo o veiculo oficial do Gabinete da Presi-
dência, que transportou a Chefe de Gabinete aos municípios
de Buritis, Cacaulândia, Vilhena, Castanheira, São Felipe, Rolim
de Moura e Pimenta Bueno - RO, conforme Processo
nº.00003234/2017-61.

Matricula: 200161012
Nome: Jose Kerginaldo da Silva
Cargo: Ast. Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 72/2017-SRH/D/P/ALE

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

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da ao servidor relacionado, em virtude de seu deslocamento
no período de 23 a 27/02/2017, onde realizou serviços de
motorista conduzindo o veiculo oficial do Gabinete da Presi-
dência, que transportou o Senhor Presidente desta Casa de
Leis aos municípios de Buritis, Cacaulândia, Vilhena, Casta-
nheira, São Felipe, Rolim de Moura e Pimenta Bueno - RO,
conforme Processo nº.00003234/2017-61.

Matricula: 200163186
Nome: Olívio Gilberto Persch
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 73/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da a servidora relacionada, em virtude de seu deslocamento
no período de 23 a 27/02/2017, onde realizou serviços acom-
panhado o Senhor Presidente desta Casa de Leis aos municípi-
os de Buritis, Cacaulândia, Vilhena, Castanheira, São Felipe,
Rolim de Moura e Pimenta Bueno - RO, conforme Processo
nº.00003234/2017-61.

Matricula: 200160379
Nome: Irma Fogaça Barbosa
Cargo: Chefe de Gabinete
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                         Secretário Geral

ATO Nº 74/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, concedi-
da a servidora relacionada, em virtude de seu deslocamento
no período de 23 a 27/02/2017, onde realizou serviços acom-
panhado o Senhor Presidente desta Casa de Leis aos municípi-
os de Buritis, Cacaulândia, Vilhena, Castanheira, São Felipe,

Rolim de Moura e Pimenta Bueno - RO, conforme Processo
nº.00003234/2017-61.

Matricula: 200160706
Nome: Stanislany de Sena Brito
Cargo: Asses. Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 75/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 20 a 24/03/2017,
aos servidores relacionados, que irão participar do 12º Con-
gresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu -
PR, conforme Processo nº. 0002318/2017-44.

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

Matricula: 100007543
Nome: Lourdes Terezinha Lena
Cargo: Presidente da Comissão
Lotação: Sup. Comp. e Licit.

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

Matricula: 200162211
Nome: Whanderley da Silva Costa
Cargo: Advogado Geral Adjunto
Lotação: Adv. Geral - Al/RO

Matricula: 200163144
Nome: Everton José dos Santos Filho
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Sup. Comp. e Licit.

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                        Secretário Geral
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ATO Nº 66/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 21 a 23/03/2017, as
servidoras relacionadas, que irão prestar serviços de Cerimo-
nial, integrantes da equipes precursora, tendo em vista a or-
ganização previa e preparação do local para realização de
Audiência Publica, no município de Ji-Paraná - RO, que tratará
sobre a Vacinação do rebanho bovino no Estado de Rondônia,
conforme Processo nº. 0003294/2017-75.

Matricula: 100008500
Nome: Jane Ester Siqueira Lemos
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dept. Cerimonial

Matricula: 200162452
Nome: Naiara Maia da Silva Prata
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dept. Cerimonial

Matricula: 200161884
Nome: Terezinha Blanco
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dept. Cerimonial

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 67/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 21 a 23/03/2017, ao
servidor relacionado, que irá preparar, equalizar todo o siste-
ma de som, operá-lo, bem como gravar a Audiência Publica,
no município de Ji-Paraná - RO, que tratará sobre a Vacinação
do rebanho bovino no Estado de Rondônia, conforme Proces-
so nº. 0003294/2017-75.

Matricula: 200161681
Nome: Milson Alves da Guia
Cargo: Assess. Técnico
Lotação: Dept. Ap. Prod. Parl.

Porto Velho - RO, 14 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 78/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/03/2017,
as servidoras relacionadas, que estarão se deslocando aos
municípios de Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé,
São Miguel do Guaporé e Colorado do Oeste - RO, para reali-
zarem serviços de assessoramento ao Senhor Presidente desta
Casa de Leis, que irá participar da inauguração da Unisp em
Rolim de Moura, do SAAE de São Francisco, participar da fei-
ra de Agronegócio de São Miguel e participar da reunião com
o Prefeito e autoridades de Colorados do Oeste, conforme
Processo nº.00003588/2017-14.

Matricula: 200163061
Nome: Irma Fogaça Barbosa
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Gab. da Presidência

Matricula: 200160706
Nome: Stanislany de Sena Brito
Cargo: Asses. Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 16 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 79/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/03/2017,
ao servidor relacionado, que estará se deslocando aos muni-
cípios de Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São
Miguel do Guaporé e Colorado do Oeste - RO, para realizar
serviços de motorista conduzindo o veiculo oficial da presi-
dência, transportando o Senhor Presidente desta Casa de Leis,
que irá participar da inauguração da Unisp em Rolim de Moura,
do SAAE de São Francisco, participar da feira de Agronegócio
de São Miguel e participar da reunião com o Prefeito e autori-
dades de Colorados do Oeste, conforme Processo nº.00003588/
2017-14.
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Matricula: 200163186
Nome: Olívio Gilberto Persch
Cargo: Assist. Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 16 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 80/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/03/2017,
ao servidor relacionado, que estará se deslocando aos municí-
pios de Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel
do Guaporé e Colorado do Oeste - RO, para realizar serviços
de motorista conduzindo o veiculo oficial da presidência, trans-
portando a Chefe de Gabinete, que irá acompanhar o senhor
Presidente desta Casa de Leis, que irá participar da inaugura-
ção da Unisp em Rolim de Moura, do SAAE de São Francisco,
participar da feira de Agronegócio de São Miguel e participar
da reunião com o Prefeito e autoridades de Colorados do Oes-
te, conforme Processo nº.00003588/2017-14.

Matricula: 200161012
Nome: José Kerginaldo da Silva
Cargo: Assist. Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 16 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 81/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/03/2017,
ao servidor relacionado, que estará se deslocando aos municí-
pios de Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel
do Guaporé e Colorado do Oeste - RO, para realizar serviços
fotográfico ao senhor Presidente desta Casa de Leis, que irá
participar da inauguração da Unisp em Rolim de Moura, do
SAAE de São Francisco, participar da feira de Agronegócio de
São Miguel e participar da reunião com o Prefeito e autorida-
des de Colorados do Oeste, conforme Processo nº.00003588/
2017-14.

Matricula: 200161010
Nome: Marisvaldo José da Silva
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 16 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 82/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/03/2017,
ao servidor relacionado, que estará se deslocando aos municí-
pios de Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel
do Guaporé e Colorado do Oeste - RO, para realizar serviços
jornalístico ao senhor Presidente desta Casa de Leis, que irá
participar da inauguração da Unisp em Rolim de Moura, do
SAAE de São Francisco, participar da feira de Agronegócio de
São Miguel e participar da reunião com o Prefeito e autorida-
des de Colorados do Oeste, conforme Processo nº.00003588/
2017-14.

Matricula: 200161748
Nome: Eranildo Costa Luna
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 16 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 83/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/03/2017,
ao servidor relacionado, conforme Processo nº. 00003588/
2017-14.

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

Porto Velho - RO, 16 de Março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral
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