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TAQUIGRAFIA

38ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 28 de Junho de 2017

Presidência dos Srs.
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente

LÉO MORAES - Deputado

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 12 horas e 21 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon(PV),
Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior
(PSDC), Geraldo da Rondônia(PHS), Jesuíno Boabaid (PMN),
Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB),
Leo Moraes (PTB); Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carva-
lho (PMDB), Rosângela Donadon (PMDB) e Saulo Moreira (PDT)

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB), Dr. Neidson
(PMN), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Luizinho
Goebel (PV), Ribamar Araújo (PR) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 38ª
Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.

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

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior e determino a sua publica-
ção no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 633/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 079. Dispõe sobre as Di-
retrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – O presente Projeto
de Lei 633/17 já tem parecer da Comissão e “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018”.

O projeto está em discussão. Lembrando que é votação
simbólica. O projeto está em discussão e votação única. Não
havendo quem queira discutir, está em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria. Está
encerrada a Ordem do Dia, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – E nada mais ha-
vendo a tratar, invocando a proteção de Deus, antes de encer-
rar esta Sessão comunico a realização de Audiência Pública,
de autoria do Deputado Léo Moraes, no dia 29 de junho, às 10
horas, para discutir sobre o descumprimento de decisões ju-
diciais de realocação dos moradores impactados pela Usina
de Santo Antônio.

O SR. EDSON MARTINS - Questão de Ordem, Presidente?

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Pois não,
Deputado.
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O SR. EDSON MARTINS – Só queria registrar a presença do
meu amigo Manoelzinho, lá do 5º BEC, lá do município do meu
amigo Deputado Ezequiel Junior. Manoelzinho é meu amigo lá
de Mirante da Serra, cuida do Manoelzinho lá, Deputado Ezequiel.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Gente boa.

O SR. EDSON MARTINS – Vice-Prefeito lá de Mirante da Ser-
ra, grande liderança. Muito obrigado, Manoelzinho, tem algum
amigo também, a todos muito obrigado pela presença. Regis-
trar também a presença do Vereador Denizio lá de Nova Di-
mensão, e do Vereador Anaelzinho, meu colega de Partido,
Vereador lá do Distrito de Nova Dimensão, município de Nova
Mamoré. Obrigado, Vereador. Leva um abraço lá para os nos-
sos amigos, parentes lá em Nova Dimensão. Obrigado pelas
presenças.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Deputado Léo
Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Só registrar mais uma vez a presença
do Vereador Claudinei Castelinho, de Cacoal, nosso amigo, está
aqui conosco, prestigiando a Sessão, assim como o Quixadá
que está presente aqui, senhor Presidente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Registrar, senhor Presidente,
a presença do meu amigo J. Júnior lá de Jaru, prazer pela
presença. Os Vereadores de Nova Mamoré, que estivemos agora
no DER, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelas presenças.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor Presiden-
te. Só parabenizar o Presidente da Assembleia que está presi-
dindo a Mesa, Deputado Ezequiel Junior, pela presidência e o
nosso Presidente da Assembleia, Deputado Maurão, que está
aqui, Presidente. Nós estamos encerrando hoje, é o primeiro
semestre de trabalho aqui da Casa, eu acho que foi um semes-
tre produtivo, a Assembleia cumpriu com seu papel, Presiden-
te Maurão, sob a sua liderança como Presidente, sob a lideran-
ça de todos os Deputados aqui. Aqui nós tivemos debates de
ideias, tivemos debates de propostas, tivemos debates de pro-
jetos, mas sempre com respeito aos Deputados, sempre com
respeito aos parlamentares. Eu acho que isso é importante.
Esta Casa, Presidente Maurão, tem sido falada no Estado pela
harmonia que ela tem tido entre seus Pares, Deputado Léo. Eu
acho que isso é algo que nós temos, Deputado Lazinho, que
preservar no segundo semestre, que preservar essa unidade,
que preservar o respeito que a Assembleia Legislativa tem pas-
sado à comunidade. Nós estamos aqui como um Poder inde-
pendente, mas, um Poder, Deputado Aélcio, que tem dialogado
com o Poder Executivo, tem dialogado com o Poder Judiciário,
tem dialogado com o Ministério Público e principalmente dialo-
gado com a sociedade. Então, eu queria parabenizar aqui a
Assembleia Legislativa. Presidente Maurão, parabenizar aqui a
sua condução nesse primeiro semestre, de todos os pares, da
Mesa diretora, todos os Deputados. Finalizamos agora com esse
projeto importante, que é a LOA e queria parabenizar Vossa
Excelência, Deputado Aélcio, pela relatoria que fez nesse pro-
jeto, ouvindo todas as partes e chegando a um denominador
que ao final atendeu todos os Poderes e principalmente, não
tenho dúvida nenhuma, que vai atender à sociedade. Para-
béns! E para finalizar, como líder do governo, eu queria agra-
decer a todos os colegas que sempre estiveram aqui apoiando

na maioria das matérias, colocando seus pontos de vista, mas
apoiando e pedir desculpas se de uma forma ou de outra a
gente acabou, por esse embate da gente, que é do dia a dia,
acabou magoando ou chateando algum colega. Era isso que
eu tinha a dizer, senhor Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV – Questão de Ordem. Eu quero apro-
veitar esse momento, já que nós estamos chegando ao final
desse primeiro semestre, e nós tivemos a última matéria aí
votada agora nesta Sessão Extraordinária a nossa Lei de Dire-
trizes Orçamentárias. Eu quero usar a palavra para parabeni-
zar o nosso Presidente, Deputado Maurão de Carvalho, por-
que a gente viu como é difícil mexer em percentuais e mexer
no bolso de qualquer um dos Poderes. Qualquer que seja o
valor, qualquer que seja o percentual, a chiadeira é geral. E o
Deputado Maurão de Carvalho abriu mão de 0,07% do orça-
mento da Assembleia, representa R$ 3 milhões, três milhões
e trezentos mil reais, ele abriu mão para ajudar a Defensoria
Pública. A Defensoria Pública tem tido muita dificuldade para
se estruturar, para ter Defensores à disposição da sociedade.
É um serviço prestado direto ao cidadão, ao cidadão de baixa
renda, à população menos favorecida, quem mais precisa do
Poder Público e o Deputado Maurão abriu mão, como Presi-
dente deste Poder, para poder estar reestruturando a
Defensoria Pública. Não era responsabilidade da Assembleia
Legislativa, não era responsabilidade deste Poder reestruturar
a Defensoria Pública, mas, o Deputado Maurão foi sensível em
reconhecer a necessidade da Defensoria Pública. Por isso,
parabéns Deputado Maurão! Isso demonstra que o senhor é
uma pessoa que conhece as necessidades do nosso Estado e
conhece a necessidade das pessoas menos favorecidas.
Parabéns!

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Um aparte, Presidente.
Quero parabenizar meu Presidente Maurão de Carvalho por
esta atitude brilhante. Eu passo a admirá-lo mais ainda pela
sua posição de homem conciliador, sempre semeando a har-
monia, seriedade e atenção conosco. Muito obrigado, Deputa-
do Maurão, pelo Presidente que o senhor é conosco, pela sua
personalidade, caráter, ética e moral. Parabéns!

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado, Deputado Ge-
raldo. Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento aos meus
colegas Deputados. Nós que hoje fechamos a Sessão para o
recesso de 30 dias, mas, eu quero aqui agradecer a todos os
Deputados, Deputado Ezequiel Junior, Deputado Cleiton roque,
Líder do governo; Deputada Rosângela Donadon, Deputado
Airton Gurgacz, nosso companheiro; Deputado Jesuíno Boabaid,
Deputado Adelino, Deputado Aélcio, também hoje parabeni-
zar pela condução da reunião com os Poderes e como relator
da LDO fez um grande trabalho. Eu quero aqui lhe parabeni-
zar, Deputado. Não pude participar praticamente da reunião,
mas, Vossa Excelência conduziu com muita sabedoria e fe-
chou com chave de ouro, atendendo, e chegando num con-
senso, nessa reunião, com os Poderes mais uma vez. Cumpri-
mentar o Deputado Léo, agradecer também, parabenizar pelo
projeto de ontem, a Polícia Civil, aprovado nesta Casa, con-
templando a Polícia, a qual Vossa Excelência representa. Cum-
primentar e parabenizar o Deputado Laerte como líder do go-
verno, que nesse semestre, mais uma vez, vem conduzindo
os projetos nesta Casa e para nós, fechamos hoje dentro da
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normalidade, dentro do consenso, principalmente nos últimos
projetos votados nesta Casa, que é o projeto que atende todas
as instituições. Então o nosso agradecimento por conduzir como
líder do governo. Deputado Geraldo, muito obrigado, Deputa-
do, pelo apoio e como Vossa Excelência tem conduzido seu
mandato nesta Casa. E nós temos 30 dias aí, Deputado Airton,
30 dias não é de férias para Deputados. Nós temos 30 dias
para poder visitar, trabalhar na nossa base. Muitas vezes as
pessoas pensam assim: - Deputados entram de recesso, mais
30 dias de folga! Quem dera que fosse folga, são 30 dias de
trabalho. É onde você pode ficar mais próximo da sua base,
pode ter mais tempo para visitar as pessoas que tanto espe-
ram de nós um pouco mais do nosso tempo para que a gente
possa ouvi-las. E eu tenho certeza que nesses 30 dias, quando
nós voltarmos para cá, nós viremos com uma demanda gran-
de, uma demanda muito maior, nós viremos bem municiados
do que nós captamos dentro dessas visitas e reuniões durante
esses 30 dias no Estado. Então eu acho muito importante e sei
que ninguém está sendo, está saindo de férias, mas está sim
se licenciando deste plenário para poder ficar mais próximo de
sua base.

Então Deputado Laerte, ninguém entra de férias aqui
não, aqui nós vamos poder ter mais um tempo para poder
está lá na sua base que é o recesso de 30 dias.

Cumprimentarmos aqui os nossos Vereadores que es-
tão aqui o Corazinho, o Zebin, todos os Vereadores lá de Cacoal,
nós temos vários Vereadores aqui de outros municípios, eu
não enxergo muito bem, para me definir daqui, mas, fica aqui
o nosso cumprimento, o Vereador também tem 30 dias aí, mas,
os pedidos continuam e vocês têm mais tempo para poder
visitar e acompanhar de perto, fazer o papel do Legislativo que
também é fiscalizado.

Hoje, eu recebi agora a pouco, Deputado Laerte, Depu-
tado Airton, cadê o Deputado Lazinho?

O SR. LAERTE GOMES – O Deputado Lazinho foi desfiliar do
PT, Sr. Presidente, foi agora lá fazer a desfiliação dele.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Nós recebemos agora a
pouco os Vereadores de Cacoal, um empresário de Rolim de
Moura que estava aqui com o Prefeito Luizão, e eles mostra-
ram uma filmagem de um produtor, de um senhor que produz
60 mil ovos e eles por falta de um documento o IDARON teve
na sua empresa, e, pegou 57 caixas de ovos, 57 caixas se não
me engano, 57 caixas de ovos e jogou em um buraco e enter-
rou. Então gente, o meu coração cortou, Deputado Léo, quan-
do eu vinha, um produtor que tem hoje 60 mil aves que está
trabalhando, produzindo, gerando emprego, gerando receita,
infelizmente, o IDARON achou uma falha, uma pequena, e isso
fez com que, segundo os técnicos, e o Deputado Lazinho e a
nossa Assessoria que consultou a Legislação obriga que eles
façam isso, mas, Deputado, só que a Legislação também obri-
ga que tem uns técnicos, os profissionais aptos para fazer essa
fiscalização, que eles não estão aptos para isso, e, eu queria
propor a esta Casa que assim que nós voltarmos, nós fazer-
mos uma mudança na Legislação, dá um prazo para esse
empresário que está fazendo este investimento com essa gar-
ra, com essa vontade, se você vê um empresário que já tem
60 mil aves, produzindo 60 mil ovos num dia e vendendo ali na
região e por um pequeno detalhe para se cumprir com a Le-
gislação muito rigorosa, aí vai lá se pega 57 caixas de ovos,

mas, caixonas, desse tamanho assim, nem doar não pode,
porque segundo a Legislação como está, não pode nem ser
doado, vai lá e enterra o trabalho daquela pessoa que está ali
na roça produzindo, gerando emprego, gerando receita e isso,
segundo, o que me passaram, eu ainda não consultei a Legis-
lação, que tem que fazer isso.

Então, eu quero propor, um estudo nesta Casa, ouviu
Manvailer, de nós fazermos um estudo nessa Legislação do
IDARON para que a gente possa dá um prazo para o produtor
rural se regularizar, porque, segundo ele, o que estão exigin-
do, Deputado Adelino, é uma estrutura, um barracão que é um
investimento de quase R$ 400.000,00, é uma estrutura que
ele ainda não pode se adequar e com isso chega lá a fiscaliza-
ção do IDARON multa o empresário, multa o produtor e ainda
prende as caixas de ovos e enterra por lá.

O Sr. Adelino Follador – Aparte Deputado?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Pois não Deputado.

O Sr. Adelino Follador – Deputado Maurão, parabenizar por
trazer, pela sensibilidade de trazer um assunto constrangedor
para nós como autoridades, como políticos, porque com certe-
za esse técnico não tem bom senso, que o ovo, ovo, qual o
risco que tem de trazer doença? O ovo, ele é vedado com a
casca, não tem. E porque, eu sei que depois que apreende, se
não tiver..., mas, isso tem tanta coisa que se for levar ao rigor
da Lei, tem tanta coisa que não pode nesse País, mas, o que
tem que ter é bom senso, se a pessoa está se estabelecendo,
quanta coisa..., eu queria saber se o IDARON consegue
monitorar todos os ovos que são vendidos no Estado, se todo
mundo tem autorização?  90% não têm. Porque que tem que
sacrificar, porque que tem que prejudicar um empresário que
está começando, Deputado Cleiton, eu acho que com certeza
tem que analisar se pode mudar a Legislação; mas, eu já ten-
tei aqui nesta Casa, uma vez aqui em Jaru, foi um pessoal que
estava vendendo umas galinhas, a Polícia Federal prendeu.
Mas, eu acho que eles comeram as galinhas depois, que não vi
mais essas galinhas. Então, quer dizer, para eles comerem
não faz mal não; mas, para vender faz mal. Até 10 cabritos,
10 galinhas, fazer uma Legislação, aí eu fui ao IDARON, diz
que não pode, que é uma Legislação Federal. Isso é uma..,no
mínimo teria que ter bom senso por parte desses técnicos, eu
acho que esse técnico que prendeu teria que estar com o su-
perior em contato e dá um prazo para o pessoal legalizar. Eu
não sou capaz de acreditar, se for levar no rigor da Lei, todo
mundo está errado, difícil a pessoa que está 100% certo. En-
tão, precisa saber se esse técnico que botou no rigor da Lei
para queimar, para jogar, para quebrar lá, se ele leva tudo ao
rigor da Lei como ele levou nesse momento. Mas, parabenizar
o Deputado Maurão por esta preocupação e se tiver jeito de
fazer uma legislação, a Assessoria Jurídica desta Casa podia e
chamar até os técnicos do IDARON, de repente promover um
debate nesse sentido para a gente achar um caminho para
não prejudicar quem produz, principalmente o pequeno agri-
cultor também, o pequeno empresário, mas, também o pe-
queno agricultor que transporta um porco, que transporta X
galinha, que transporta os cabritos para comer, leva para o
companheiro, leva para o compadre e arrisca pegar na estra-
da e acontecer; um porco que ele mata lá é uma coisa... A
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gente viu um vídeo aqui que na Inglaterra distribui a carne
pendurada, o pessoal vai cortando os pedaços de carne; não
sei se vocês viram o vídeo onde na Inglaterra não tem essa
frescura toda, e eu não vejo aparecer tanto problema nas car-
nes de lá igual estão mostrando aqui no Brasil. Então, nós te-
mos que rever isso e discutir isso e isso é muito importante. O
Deputado Laerte marcou uma audiência com o Governador para
pequenos frigoríficos, também procurar dá condições deles
matarem gados, nós estamos com muito gado e os frigoríficos
não estão dando conta, é uma polêmica danada. Agora, fica
criando problema nessa situação, é muito constrangedor para
nós políticos, porque eles falam que é a Lei, aí joga nas nossas
costas. A Lei, quem cria a Lei? É o Legislativo, nem sempre é o
Legislativo Estadual, é o Federal, mas, lá o cidadão lá: “são os
Deputados que estão criando a Lei”. E aí sobra para nós a ima-
gem negativa por causa de um técnico que muitas vezes que
não tem bom senso. Obrigado Deputado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado, obrigado aí De-
putado Adelino. Dr. Manvailer, eu até quero que você já cuide
disso, vê essa legislação para a gente poder fazer esta altera-
ção na Lei, o que for preciso nós vamos fazer, viu Deputado
Adelino. Mas, se não tiver, nós vamos conversar, se não for
iniciativa nossa, então nós vamos com o Governo do Estado. Eu
até quero, o empresário, o produtor rural, o Vereador Jabá
disse que ele está aqui no plenário. Eu gostaria que ele ficasse
de pé; Deputado Adelino, olhe lá, Deputado Adelino, ele está
até aqui no plenário, eu nem sabia que ele estava aqui. E de-
pois se os Deputados pudessem ver e mandar um whatsApp
das imagens, das imagens, que foram filmados, eles pegando
as caixas de ovos, jogando num buraco, feito com uma PC,
com a retroescavadeira, um buraco com mais de 05 metros
cavado, enterrando as caixas, ainda gastou combustível, óleo
diesel, acho que da Prefeitura, o prefeito disse que fez até sem
sabe que era para isso, esse buraco...

O SR. ADELINO FOLLADOR – No mínimo podia ter guardado
isso, certificado, trazido um técnico para certificar para dá para
uma Entidade filantrópica...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – O ovo e tão bom Deputado
Adelino, que uns dias antes o próprio, os fiscais que foram lá
multar e atuar, foram pedir doação de ovos e ele fez a doação
e eles comeram dos ovos, da produção do nosso amigo que
está hoje no plenário aqui, que eu não peguei o nome dele;
mas, depois eu gostaria de pegar o nome. E vamos levar essa
situação, eu quero que passe para o meu whatsApp depois
essa filmagem, que eu vou mostrar para o Governador e va-
mos indicar ao Governo do Estado, daqui a pouco nós vamos
estar com o Governador, o Deputado Laerte marcou uma audi-
ência, eu vou está acompanhando, o Deputado Adelino, o De-
putado Cleiton para nós estarmos discutindo a questão dos
frigoríficos porque o que está acontecendo hoje é uma barba-
ridade com a nossa carne, a carne não abaixou nada lá fora, o
dólar fez foi subir. Mas, o povo está nadando de ganhar dinhei-
ro porque se está acontecendo isso, quanto mais fica pior, mais
eles ganham dinheiro. Hoje tem frigorífico pagando a carne
hoje de R$ 106,00 e eles batendo no peito e dizendo: “nós
nunca ganhamos dinheiro como estamos ganhando agora”.
Porque tem hoje, tem hoje uma sobra e outra, tem que espe-
rar 30, 40 dias aí ainda e eles baixando o preço e comprando

carne. Como a escala que fala, a escala dos frigoríficos está
lá, está sobrando e eles baixando o preço, colocando a culpa
na crise e ganhando dinheiro porque estão vendendo a carne
fora do País, o dólar subiu, estão é ganhando dinheiro e
enricando mais nas costas do produtor. Então, nós vamos ter
uma reunião, o Deputado Laerte já marcou...

O SR. LAERTE GOMES – Só para contribuir Presidente, só
para falar desse tema específico. Essa Audiência que nós mar-
camos, Presidente Maurão, convidamos Vossa Excelência, con-
vidamos o Deputado Marcelino, Deputado Adelino, os demais
Deputados que quiserem participar, com o Governador, por-
que é uma questão estadual. Hoje, nós temos a questão do
JBS, que matava 50% do rebanho de Rondônia, e hoje ne-
nhum produtor quer vender para a JBS com medo de não
receber, esse é um fato, a credibilidade deles foi à zero. En-
tão, qual é a preocupação nossa e qual a oportunidade que
nós temos que visualizar que está aparecendo em Rondônia?
Toda crise, Senhor Presidente, ela gera uma oportunidade,
Deputado Marcelino, e a oportunidade é o Estado fortalecer
os pequenos e médios frigoríficos, os pequenos e médios fri-
goríficos. Existe um sistema que é o SISBRA que é o Sistema
de Inspeção que autoriza a vender no Brasil inteiro, os peque-
nos e médios frigoríficos de Rondônia, só podem vender den-
tro do Estado, Presidente, e aí a nossa população é pequena
então, as demandas são pequenas. O que nós queremos com
essa Audiência, Deputado Adelino? Que o Governo junto com
o MAPA agilize, acelere como Mato Grosso fez de dá esse
Sistema de Inspeção Nacional para que os nossos pequenos e
médios frigoríficos de Rondônia, possam vender carne no Brasil
inteiro como a Areia Branca aqui de Porto Velho, como de São
Francisco, como da JIBRAM de Ji-Paraná, que esses frigorífi-
cos tendo esse poder de venda lá fora, com certeza, eles vão
aumentar muito o abate deles, abatendo mais, Senhor Presi-
dente, vão gerar concorrência, o produtor que vai ganhar,
porque vão vender mais, vão ter que comprar mais, vão ter
que pagar um preço melhor.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – E o pequeno vai ficar gran-
de.

O SR. LAERTE GOMES – E o pequeno vai ficar grande. Então,
é esse o objetivo da Audiência, e eu conto com Vossas Exce-
lências lá.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Um aparte Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Pois não Deputado.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Eu quero aqui através da
nossa Comissão de Ciência Indústria e Comércio, solidarizar
com o empresário Shaolin, que essa questão é uma questão
alarmante, acho, que abuso de poder no mínimo tinha que
usar consciência, tratando de um empresário, gerador de
emprego, homem sério, nós sabemos que a dificuldade hoje
está muito grande. Então, Presidente, eu quero deixar à dis-
posição nossa Comissão, viu empresário, para estar ouvindo
aí, está apoiando nessa questão no que ele precisar.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado Deputado Geral-
do, Deputado Laerte, Deputado Adelino. Então, Deputado Ge-
raldo, é revoltante, eu quero que Vossas Excelências vejam a
imagem depois do acontecido, parece que as pessoas pegam
com raiva, não tem bom senso, isso é um bom senso, aquilo
que o Deputado Adelino, falou, vai levar ao pé da letra, eles
estão errados, eles estão trabalhando irregular e querendo
corrigir quem..., não é isso? E é isso aí o que está acontecen-
do. Então, o que nós queremos? Conversar com o Governador,
hoje ainda e o que for preciso fazer para que seja alterada a
Lei, a Legislação para que a gente possa dá um prazo, como
demos agora esses dias de cinco anos para as pessoas se
regularizarem diante da Secretaria da SEDAM, nós não fize-
mos aqui? Nós fizemos, demos um prazo de cinco anos, e os
produtores vão regularizar, vão poder buscar o financiamento,
a linha de crédito nos bancos, e foi a Assembleia que fez.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Se tiver alguma pendência que
dê uma autorização provisória até ele conseguir a documenta-
ção definitiva, mas dá condições, nem que faça uma autoriza-
ção provisória e essa autorização provisória que está preen-
chendo os mínimos requisitos de higiene, essas necessidades
e o restante da documentação, às vezes demora, que a buro-
cracia é muito grande nesse País. Então, você dá um prazo,
mas, jamais destruir o produto que a pessoa que está come-
çando, esse produto desanima até produzir, acaba desanimando
até de tocar o comércio hoje que está muito difícil.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Senhor Presidente, sabe o
que me chama atenção numa questão dessas, tratando de abuso
de poder, um fiscal desse ele pode ter acordado aí meio que,
desculpa da palavra, ovo virado aí, e quer descontar no em-
presário. Então, a gente tem que intervir nessa questão ur-
gente e não deixar jamais que isso venha acontecer de novo,
não é Presidente. Parabéns Presidente, aí pelo apoio, o em-
presário que está ouvindo, vamos estar junto com ele, está
ouvindo sem dúvida, para que..., mas, repetindo, que isso não
venha acontecer.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO - Verdade.  Infelizmente,
nós tivemos há poucos dias, Presidente Paulinho, há uns qua-
tro, cinco anos, um fiscal que autuou um produtor de galinha,
ele ia levando uma galinha para levar na feira e ele foi multado
por uma galinha que ele ia levando, porque disse que ia levar
para vender na feira. Então, gente, isso aí é um abuso, isso é
uma falta de bom senso e o que aconteceu com o nosso amigo
lá de Rolim de Moura, que está no plenário, foi uma falta de
bom senso e é justamente quem produz, quem gera receita,
quem traz o alimento para sua mesa e quem gera receita para
pagar o seu salário, porque se não tiver salário no final do
mês, vão fazer movimento aí, e agora há poucos dias estava
querendo movimento, fazendo movimento para aumentar o
salário. Então, é isso Vereador Jabá, e este tipo de pessoa que
não sabe de onde..., não parou, para parar, para saber de
onde que vem o seu pagamento, ele vem justamente de quem
realmente trabalha, de quem produz. Então merece o nosso
respeito e o que nós tivermos que fazer nesta Casa intermediar
junto ao Governo do Estado, se a Casa tivesse o poder de
mexer na legislação, de fazer alteração nós íamos fazer de
imediato, mas como há o entendimento jurídico de que o Pro-

jeto tem que vir do Executivo, então nós vamos convencer o
Governador para que esse projeto venha e nós possamos apro-
var e ampararmos quem quer trabalhar, quem produz, quem
faz alimento para as pessoas que vivem aqui e quem gera
receita para esse Estado então merece o nosso respeito. Mui-
to obrigado, que Deus abençoe e não abaixe a cabeça, levante
a cabeça por que esses impasses, quem torce contra; quem
faz o bem sempre tem, mas quem faz o bem sempre vence.
Conte com a gente.

(Às 12 horas e 52 minutos o Sr. Ezequiel Junior
passa a Presidência para o Sr. Léo Moraes)

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Sr. Presidente parabéns
eu tenho certeza que quando o Presidente da Assembleia abraça
uma causa, certamente é uma defesa institucional na qual to-
dos os Deputados estão imbuídos do mesmo propósito e a gente
fica também muito feliz por entender o prestígio, a credibilidade
que o Deputado Maurão de Carvalho tem em relação ao Poder
Executivo, que certamente esse problema será dirimido, diluí-
do, se não minimizado em defesa de quem produz e que faz o
Estado de Rondônia ser alavancado para o local de destaque
no nosso País.

Bem dando sequência ao final da nossa Sessão, já con-
vocamos Sessão Ordinária para o dia 1º de agosto no horário
regimental, às 15 horas.

Está encerrada a Sessão e muito trabalho no nosso re-
cesso para Vereadores, Deputados estaduais e demais Parla-
mentares. Fiquem todos com Deus e o trabalho não pode pa-
rar.

(Encerra-se está Sessão às 12 horas e 53 minutos).

ATO Nº 455/2017-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 03 (três) diárias no período de 17 a 21/07/2017, a
Deputada Estadual ROSÂNGELA HENRIQUE PEREIRA DONADON,
matricula nº 200160361, conforme Processo nº. 00010462/
2017-18.

Porto Velho - RO, 17 de Julho de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                       Secretário Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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