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TAQUIGRAFIA

33ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 28 de Junho de 2017

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 09 horas e 20 minutos é aberta 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 Coe-
lho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho
da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel
(PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar
Araújo (PR), Rosângela Donadon (PMDB) e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Dr. Neidson (PMN), Jean Oliveira (PMDB)
e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número legal,
invocando a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 33ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de

Rondônia. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da
ata da sessão ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Procede a leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior.
Lida a ata, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por apro-
vada. Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura do Ex-
pediente recebido.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há Expediente Recebi-
do.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero registrar a pre-
sença do vereador Isaias Testner, da Câmara Municipal de Minis-
tro Andreazza e também do senhor Francisco Roque, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário; registrar tam-
bém as presenças dos senhores Delegados Samir Foud Aboud,
Hélio Teixeira e Silvio Hiroshi, também registrar a presença das
senhoras e senhores policiais civil, muito obrigado pela presença.
E registrar também a presença do vereador Valdomiro da Câmara
Municipal de Nova Mamoré.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem Presi-
dente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não deputado
Geraldo da Rondônia.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Quero cumprimentar aqui o
vereador Lourinho de Buritis, prazer recebê-lo aqui e parabéns
pelo trabalho que vem desempenhando naquela região verea-
dor.

O SR. AIRTON GURGACZ – Presidente também nós temos aqui
a visita hoje aqui do nosso Marcelo Lemos, lá de Ji-Paraná e o
Lorenil, também se fazem presente aqui na nossa Assembleia
hoje, um abraço a eles e obrigado por estar acompanhando os
trabalhos de hoje aí.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Passamos as Breves
Comunicações. Com a palavra o ilustre deputado Laerte Gomes,
por cinco minutos, sem apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhora e senho-
res Deputados, os nossos visitantes aqui na galeria da Assembleia,
os nossos internautas em casa. Senhor Presidente o quem traz
hoje a essa tribuna é uma causa que está movimentando várias
empresas, principalmente os pequenos e médios frigoríficos do
Estado. Todos nós somos sabedores senhor Presidente do que
está acontecendo com a JBS FRIBOI, que hoje detinha até al-
guns meses 50% do abate dos bois aqui de Rondônia, a JBS
abatia 50% e os demais frigoríficos abatiam o restante. Com a
grave crise que se instalou nessa empresa, nós observamos se-
nhor Presidente Edson, a brutal queda de preço da arroba de boi
prejudicando os nossos produtores rurais no Estado de Rondônia.
E hoje pela falta de concorrência, falta de frigoríficos ela não tem,
nós não vemos a curto prazo um poder de reação. Nós nos reu-
nimos senhor Presidente com algumas pequenas empresas, pe-
quenos frigoríficos em Ji-Paraná nós temos, temos em Ariquemes,
temos em vários municípios de Rondônia, Porto Velho, e esses
empresários solicitaram uma reunião com o Governador que nós
vamos fazer, acompanhar desde alguns outros deputados ligados
a Comissão de Agricultura para tratarmos com o Governador e
solicitar do Governo do Estado o fortalecimento dessas empre-
sas, que é uma forma que nos acompanhamos deputado Lazinho,
uma forma que nós sentimos que é uma oportunidade de forta-
lecer essas pequenas e médios frigoríficos e uma oportunidade
muito maior de dá opção e oportunidade aos nossos produtores
de ter opção de escolha de vender o seu rebanho bovino. Esses
frigoríficos nos solicitaram; muitos já têm os benefícios fiscais que
as grandes indústrias já têm, mas nos solicitaram principalmente
aceleração por parte do Estado, a interveniência por parte do
Estado junto ao MAPA, junto ao Estado da implantação de um
programa chamado SISB e o SISB é o Sistema Brasileiro de Inspe-
ção de Produtos de Ordem Animal. Com esse SISB esses peque-
nos e médios frigoríficos vão ter oportunidade de vender carne
no Brasil inteiro. Eles até colocaram aqui senhores Deputados,
até nos enviaram aqui uma carta que eu gostaria até de ler aqui
depois e ser transcrito que diz o seguinte: ‘É com a preocupação
que nós as pequenas e médias indústrias do segmento do
agronegócio de produtos e subprodutos de origem animal vimos
aqui solicitar uma atenção mais específica para esse segmento da
parte de V. Sª. Com a situação econômica do nosso país demons-
tramos a preocupação da nossa parte, porém ao tempo que apre-
sentamos também a solução para ajudar a economia do Estado.
Existe uma porta aberta pelo Governo Federal, mais especifica-
mente pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento que é responsável pela nossa área de atuação. Existe
um programa chamado SISB-POA – Sistema Brasileiro de Inspe-
ção de Produtos de Origem Animal que faz parte do Sistema
Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA). Esse
sistema irá proporcionar aos pequenos e médios empreendimen-
tos uma competitividade mais aguçada e próxima de uma realida-
de sonhada para o mercado econômico. Com a implantação do
SISB-POA em nosso Estado abriria as portas da comercialização
para os nossos produtos não somente dentro do Estado como
hoje acontece devido termos apenas o SIE – Serviço de Inspe-
ção Estadual, estas empresas hoje podem vender só dentro do
Estado, porém eles poderão vir a ser comercializados para outros
Estados como já vem acontecendo com as indústrias dos Estados
do Sul. Se hoje nós entrarmos nos supermercados do nosso Esta-
do poderemos encontrar nas prateleiras dos produtos lácteos
vários dos Estados do Sul, com isso eles estão entrando em nosso

mercado interno, além de ter o próprio mercado interno deles,
sendo assim da mesma forma deveria estar disponível para as pe-
quenas e médias empresas do nosso Estado à comercialização
dos nossos produtos em outros Estados do nosso país. Lembra-
mos ainda que com a situação em que se encontra a indústria
frigorífica JBS/Friboi onde a mesma detinha 50% do mercado in-
terno do nosso Estado, hoje tornando uma porta aberta de opor-
tunidade para o crescimento dessas pequenas e médias empre-
sas, faltando apenas o governo do Estado de Rondônia ter uma
atenção especial para o nosso desenvolvimento, objetivando
melhorar a economia do nosso Estado, bem como as condições
de competitividade comercial. Estamos solicitando ao governo do
Estado e a Assembleia uma atenção especial a este assunto’.
Então, Senhores Deputados, queria deixar registrado, é uma opor-
tunidade ímpar e única que essas pequenas e médias empresas
tem, Deputado Lebrão, para crescer. Lá em São Francisco mesmo
tem um frigorífico, com o seu Ítalo que é o empresário de era de
Ji-Paraná e empresário de Jaru compraram lá, eles têm o objetivo
de aumentar o abate para 150 cabeças/dia lá, V. Exª tem dado
todo apoio lá também. Então são essas empresas que nós temos
que investir agora, nós temos que apoiar como forma, Deputado
Edson, já concluindo, como forma de gerarmos mais empregos e
como forma de dar oportunidade aos nossos produtores e gerar
concorrência. Hoje o que não tem é concorrência. Todo mundo
está com receio de matar no Friboi, sobram 4, 5 frigoríficos e o
preço todos nós estamos vendo o preço que está à arroba do
boi, então acho que é o momento que nós temos a oportunida-
de de fortalecer as empresas e essas empresas poderem vender
a carne deles que eles industrializam em todo o Brasil e
consequentemente trazendo dinheiro lá de outros Estados para
cá para gerar emprego e renda. E quem vai ganhar com tudo
isso, com o fortalecimento dessas pequenas e médias indústrias,
quem vai ganhar? O Estado de Rondônia, os produtores e as
comunidades onde essas empresas estiverem instaladas, senhor
Presidente. Então deixo aqui essa oportunidade, isso é uma opor-
tunidade que nós temos, toda a crise gera oportunidade, a crise
do JBS/Friboi está gerando, Deputado Lazinho, V. Exª que é da
Comissão de Agricultura, uma oportunidade para as pequenas e
médias indústrias frigoríficas do Estado de Rondônia, e digo mais,
com essa SISB aqui também para os pequenos e médios laticínios
que produzem os seus produtos lácteos. Então eu queria deixar
registrado aqui, acho isso aqui muito importante, é um tema até
que a comissão nós tínhamos que debruçar sobre isso para poder
avançar junto ao MAPA, junto ao Governo do Estado para poder
estar atendendo essa demanda dessas empresas do Estado de
Rondônia.

Deixar só aqui registrado, senhor Presidente, o Vereador
Marcelo de Ji-Paraná que se faz presente, é o líder do Prefeito
Jesualdo, o Vereador Lorenil é o próximo Presidente da Câmara
de Ji-Paraná, eles se fazem presentes aqui na nossa sessão. Obri-
gado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Laerte Gomes, parabéns pelo seu discurso. Deputado Lazinho,
eu acho que o monopólio da carne o JBS conseguiu dominar
tanto o mercado que causou um mal muito grande para o país e
para a pecuária brasileira. E falando em Rondônia, uma das nossas
principais economia aqui é a pecuária, a gente vê realmente num
momento muito difícil a pecuária no nosso Estado, mas eu acho
que toda crise como disse o Deputado Laerte gera oportunida-
de, eu até acho que precisava ter uma intervenção até judicial, a
gente sabe quantas plantas de frigorífico tem aí construídas no
Estado prontas para funcionar e foram compradas e fechadas, e
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esses frigoríficos pior que foi construído com dinheiro público, di-
nheiro público, então precisa realmente de uma intervenção do
Poder Judiciário, eu acho que tinham que ser retomadas essas
plantas de frigoríficos e imediatamente ser leiloadas para quem
quer realmente tocar e que tome as providências necessárias para
que volte a desenvolver o Estado. O Deputado Laerte disse mui-
to bem aqui sobre oportunidade para os pequenos que eu acho
que vai demorar talvez um pouco se adequarem e poder abater
até para exportação, mas é realmente um grande mal esse mono-
pólio da carne através da JBS causou ao país, eu acho que provi-
dências precisam realmente ser tomadas.

Ainda nas Breves Comunicações eu concedo a palavra ao
ilustre Deputado Anderson do Singeperon. Mas antes eu gostaria
de registrar a presença dos Vereadores Diogo Padilha, Câmara
Municipal de Novo Horizonte, também do Vereador Joelson, da
Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis, lá do Flor da Serra,
do distrito Flor da Serra, muito obrigado Vereador Joelson, para-
béns, Vossa Excelência tem feito um bom trabalho e veio para
Porto Velho, me procurou, disse que precisa tem levar uma am-
bulância lá para o seu distrito, Vossa Excelência está preocupado
com a população lá do distrito e nós estamos destinando uma
ambulância que tão logo vai estar atendendo lá a comunidade
onde Vossa Excelência presta serviço como auxiliar no serviço de
saúde e hoje Vereador eleito pelo município, muito obrigado pela
presença.

Com a palavra o ilustre Deputado Anderson do Singeperon.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Presidente, bom dia a
todos os presentes, cumprimentar todos os presentes, a impren-
sa, as pessoas que estão acompanhando aqui esta Sessão.

Quero falar de uma visita que fizemos no município vizinho
aqui, Candeias do Jamari, onde ali pude participar de uma Sessão
na Câmara Legislativa do município, a convite do Vereador Marcos
da Hora, Presidente da Câmara daquele município, onde lá pude
constatar uma reclamação da população no que diz a segurança
pública do município, a gente sabe que segurança pública, existe
uma reclamação não só do município do Candeias do Jamari, mas
de vários municípios, mas o Candeias do Jamari tem vivenciado
momento ali de terror na cidade e está precisando de mais segu-
rança, nós precisamos de força tarefa permanentes e efetivas
não só no Candeias do Jamari, mas em várias regiões no Estado,
onde os próprios dados da Secretaria de Segurança mostra onde
está o foco e onde tem que ser combatido. Então o pedido dos
vereadores ali de mais segurança para o município, a gente vem
aqui tornar isso público, pedir ao Governo do Estado que dê uma
atenção especial ao município pelos momentos que eles vêm vi-
vendo, passando até por uma questão política, uma crise política
ali dentro que tem que tem que ser resolvido. No dia que estive
lá foi recebido um abaixo-assinado da população pedindo também
o afastamento do Prefeito e os vereadores iriam analisar qual seria
atitude que iriam tomar, mas a Segurança Pública está um caos.
Outra questão que inclusive já foi fruto de uma indicação minha
ao Governo do Estado, é esse nosso Terminal De Integração aqui
da Capital. Vários jovens vêm nos procurando, acadêmicos da Unir,
que hoje nem existe mais integração em Porto Velho. Então, não
sei para quê aquele terminal ali está ativado. A criminalidade ali
está muito grande, arrastões têm acontecido ali dentro e, no
meu pedido que fiz à Secretaria de Segurança para colocar um
posto policial ali, a resposta que eu tive foi que a polícia não tem
efetivo, não tem condições para ativar um posto policial ali, e de
que colocaria uma viatura fazendo um policiamento ostensivo no
local e, isso não tem acontecido, os assaltos continuam; arrastões
dentro do Terminal de Integração; têm momentos e horários ali
que fica muito deserto, então o risco é grande para toda a popu-

lação que faz uso desse Terminal e uma integração que não exis-
te mais, uma integração que acabou. Então, a gente deixa inclu-
sive para o nosso Prefeito repensar a respeito desse Terminal de
Integração até a desativação dele porque não está servindo para
nada, está servindo para bandidos se esconderem ali dentro e
ofender o cidadão que está ali naquele Terminal. Nós estamos
com um Projeto aqui importante da Segurança Pública, está aqui
a Policia Civil presente, e todo esse debate, e nós sabemos tanto
eu como os demais deputados e os deputados que estão nesse
debate desse Projeto que o que todos nós queremos é uma
segurança pública que funcione, é uma segurança pública eficaz
e se for fazer uma pesquisa, se formos até a comunidade todo
mundo vai reclamar da Segurança Pública, todo mundo vai recla-
mar do policiamento ostensivo, vai reclamar da investigação que
eles não têm resposta. Então, se a gente for até à comunidade
como parlamentar que nós temos inclusive essa atribuição de
ouvir a população que nos colocou nesta Casa; a Segurança Pú-
blica não está boa. E o pior erro do ser humano, principalmente
de quem é gestor, de quem faz a coisa acontecer é não reco-
nhecer que as coisas não estão boas, é achar que está tudo
bem, que o investimento feito é o melhor, que as coisas estão
caminhando, pelo contrário, as coisas não estão boas, as coisas
estão difíceis, a população está sofrendo com insegurança fora
das suas casas. Os assaltos que têm acontecido; que tem ofen-
dido; bandidos que têm invadido casas e muitas vezes ficam im-
pune. E eu quero aqui parabenizar o empenho da nossa Polícia
Civil que mesmo com as condições que eles têm, que eu conhe-
ço, estrutural, que é bem precária, eles têm as condições precá-
rias, eles têm a falta de efetivo, falta de estrutura e mesmo
assim, crimes de grandes relevâncias, que tem ofendido a socie-
dade, eles conseguem desvendar e prender essas pessoas que
praticam esses crimes e não ficam na impunidade, mas nós sabe-
mos que outros de outras formas não acontece assim. Então a
gente pede uma atenção especial ao Governo do Estado, para
melhorar a estrutura das nossas Polícias, dando mais efetivo, dando
mais condições porque nós vivemos momentos difíceis. Frequen-
temente, eu como membro da Comissão de Segurança Pública,
tenho recebido denúncia da nossa comunidade, frequentemen-
te, quando vou aos bairros, no gabinete, em escolas, aonde eu
vou eu recebo denúncias da insegurança que a população vem
vivendo. E o que todos nós queremos aqui é uma segurança
pública em harmonia, mas que funcione. E nós sabemos que os
profissionais trabalham com as condições que são oferecidas para
eles e eles conseguem prestar um serviço, nessas condições, de
excelência. Agora, imagine se eles tivessem as condições que
eles precisam ter, a sociedade não estaria reclamando tanto. Outro
ponto, rapidamente, Presidente, sei que o tempo estourou, é a
respeito de uma operação, a operação do Exército, que eu pude
acompanhar pela imprensa, nas nossas fronteiras. Eu vi recente-
mente um estudo que foi feito, dizendo que 70% dos presos
que estão lá no sistema penitenciário têm envolvimento com
tráfico de droga ou de alguma forma têm ligação com a droga.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Anderson,
só uma Questão de Ordem. Eu vou conceder o tempo que Vos-
sa Excelência pediu, até porque o tema é muito importante que
Vossa Excelência traz a esta tribuna. Eu fiquei, eu pensei em
fazer essa Questão de Ordem, Deputado Anderson, até que Vossa
Excelência, como conhecedor do sistema penitenciário, eu fiquei
até um pouco indignado com a situação que aconteceu recen-
temente, de um preso que fugiu e aconteceu um homicídio aqui
no Candeias, uma moça que estava saindo de casa e foi alvejada,
de repente, na porta de sua casa e ali aconteceu aquele homicí-
dio. Eu até pensei que nós pudéssemos convidar o Secretário de
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Justiça, o Secretário de Segurança, que fossem os dois, para que
pudessem esclarecer à Comissão desta Casa, a Comissão de Se-
gurança Pública, os critérios que são adotados para que esses
ocupem vaga. Porque lá no Presídio Aruana estava realmente,
disse que foi de lá que aconteceu essa fuga, preso de alta
periculosidade, e se aquele presídio é realmente para essa finali-
dade, para preso desse grau de periculosidade estar ali naquele
presídio. Eu conheço muito pouco o sistema penitenciário, se
Vossa Excelência pudesse também trazer alguma discussão nesse
sentido. O Deputado Jesuíno que também é um conhecedor na
questão de segurança pública e que nós pudéssemos até trazer
o Secretário nesta Casa para que pudesse esclarecer quais crité-
rios que usam para conduzir os presos a cada presídio que nós,
com certeza temos presídio de segurança máxima para determi-
nados elementos, então realmente eu fiquei muito triste com o
que aconteceu, o preso fugir ali do Aruana. Talvez não fosse um
presídio adequado para aquele preso estar ali e acontecesse isso,
uma pessoa que estava saindo da casa. Então eu agradeço aí
essa Questão de Ordem que Vossa Excelência fique à vontade
para que possa continuar seu discurso. Muito obrigado.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Inclusive a respeito de
presídio de segurança máxima, eu não vejo em Rondônia nenhum
presídio do Estado de segurança máxima. Porque presídio de se-
gurança máxima as guaritas todas são ativadas, existe um policia-
mento ali externo, existe estrutura interna, existe efetivo, exis-
tem condições. Hoje, eu acho que o único presídio de segurança
máxima que nós temos aqui é o presídio federal. Então existem
falhas, com certeza, de segurança, mas essas falhas não são
provocadas por servidores, são provocadas pelo próprio Estado
que não dá condições para que esses servidores atuem e o pre-
sídio Aruana é um presídio que o preso fica o dia inteiro solto,
trabalhando. Então, o sistema já não tem efetivo para esse tipo
de atividade, a classificação nesse momento, eu digo que falha.
Existe uma Comissão de Classificação para poder definir para onde
esse preso vai, para qual presídio que ele vai e se acontece isso,
o preso foge e o preso é de alta periculosidade, às vezes, até
tem uma pena alta, houve uma falha na classificação e essa falha
tem que ser apurada, com certeza. Mas o Presídio Aruana é um
presídio até em estrutura seguro, mas não tem o efetivo neces-
sário, não tem as condições necessárias e o preso, qualquer um
pode ir lá fazer uma visita, passa o dia inteiro trabalhando e o
preso que fugiu estava trabalhando. Agora, aí que eu volto ao
que eu queria dizer em relação ao tráfico de drogas, que 70%
dos presos que estão ali dentro são envolvidos. Agora, imagine se
as nossas Polícias, principalmente as entidades e as forças fede-
rais, porque a droga, na maioria das vezes entra pelas nossas
fronteiras.  Recentemente eu critiquei uma atuação do Exército
lá nos presídios, eu critiquei porque eu acho que o Exército ele
não tem que está dentro de presídio que nós temos a Polícia
Militar, nós temos hoje, inclusive, o GAP que é um grupo formado
por servidores que faz essa segurança ostensiva para que as ope-
rações sejam feitas dentro dos presídios. Eu acho que o Exército
tem que está onde eles estavam essa semana, fechando as fron-
teiras, porque é pelas fronteiras que entra arma nesse País, pelas
fronteiras que entra droga nesse País e é essa droga que está
enchendo os presídios, porque se a gente tira 70% dos que es-
tão lá fica 30 e praticamente todos os investimentos que estão
se fazendo hoje não seria feito no sistema prisional, seria feito na
educação, seria feito na saúde, isso não tem acontecido. Nós
aprovamos um Projeto nesta Casa de um Convênio Federal que
está vindo lá do DEPEN e depois das informações que eu solicitei
da SEJUS todo o recurso vai ser usado para construir presídio.
Então nós vamos construir mais presídios, nós vamos encher es-

ses presídios, agora nós temos que fazer o trabalho preventivo, o
trabalho de evitar que o jovem se vicie em droga, isso não tem
acontecido porque o crime tem atuado, inclusive, dentro das
escolas, porque o professor não tem autonomia sobre o crime
para combater o crime, mas tem atuado. E por isso que eu de-
fendo, inclusive, a militarização porque tem que ter uma força em
determinadas escolas Policial, porque o crime tem agido lá dentro
e eu tenho feito essas fiscalizações como Presidentes também da
Comissão de Educação desta Casa e tenho constatado isso, essa
falha. Professores em algumas regiões do nosso Estado, em Por-
to Velho nas regiões periféricas trabalham com medo, trabalham
com medo do crime, porque frequentemente existe ameaça, in-
clusive, de arrastões dentro de escolas. Então, eu defendo que
as nossas Forças Federais atuem no trabalho preventivo e pren-
dendo quem tenta entrar no nosso Estado que tem uma frontei-
ra muito grande, mas não é só com operação não, é com opera-
ção permanente, é com a Força Tarefa permanente, combaten-
do, porque muitos militares. Eu servi as Forças Armadas ficam aí
ociosos dentro dos quartéis, tem que tirar e colocar nas ruas,
colocar para fechar as fronteiras e as Policias Estaduais fazer o
trabalho dentro do Estado dentro dos municípios combatendo e
prendendo porque a partir daí o trabalho preventivo vai ter resul-
tado. Então, senhor Presidente, essa é a nossa fala nesse senti-
do, eu acredito que os nossos gestores precisam ter um olhar
mais clínico e não achar que está tudo bem, não falar para a
sociedade: “ah! Está sendo feito investimento”. Mas será que
esse investimento está indo para a coisa correta? Eu vi um estu-
do também feito por uma Comissão em Brasília que, inclusive,
visitou Rondônia, visitou Unidades Prisionais e visitaram Unidades
Socioeducativas que lida com menores infratores e eu não vi,
pelo menos no relatório que eu li dessa Comissão, nenhum mo-
mento falando do serviço prestado nas Unidades, só falaram de
presos, só falaram que o preso não está sendo ressocializado; que
tem Unidades Prisionais e Socioeducativa que o preso tem o con-
trole da Unidade porque ele fica com a chave da cela; só falaram
disso, não falaram do principal, não falaram do coração desse sis-
tema que é o servidor e não existe nenhum serviço prestado
público sem antes olhar para o servidor, olhar para a valorização,
olhar para a capacitação, isso eu não vejo em nenhum gestor. O
gestor está preocupado. Eu quero ressocializar. Mas de que for-
ma? Pegando um viciado e colocando, ele vai fugir. Como aconte-
ceu no Aruana, como aconteceu essa semana no Presídio 470.
Colocam presos, dependente químico, traficantes em Projetos
Sociais e esses presos vão fugir e vão ofender a sociedade. É o
principal erro.

Então, eu agradeço a fala, peço desculpas estender aqui
os 05 minutos e bom dia a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Anderson.

Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao Ilus-
tre Deputado Ezequiel Junior, por 05 minutos sem apartes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, só registrar a presen-
ça, desejar as boas vindas para os Vereadores de Cacoal que es-
tão aqui, o Vereador Jabá; o Vereador Claudinei, que também
está aqui conosco; os demais colegas, o DETRAN, Delegados de
Polícia, não vou nominá-los para não ser injustos, afinal, são mui-
tos colegas que estão aqui conosco, sejam bem-vindos, é um
prazer e uma honra tê-los conosco.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Léo Moraes.
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Com a palavra nas Breves Comunicações o Ilustre Deputa-
do Adelino Follador por 05 minutos sem apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes, imprensa, todo pessoal aqui presen-
te, inclusive da Polícia Civil, cumprimentar, para nós é um prazer
tê-los aqui conosco hoje, vários projetos que hoje estão nesta
pauta e vamos com certeza deliberar daqui a pouco com apoio de
todos os Deputados. Mas, eu gostaria hoje senhor Presidente, de
vir aqui na tribuna falar sobre uma preocupação muito grande,
nós hoje na Comissão de Agricultura estivemos discutindo, onde
com a presença do Padovani, com o Hélio Dias que é o Presidente
da Federação, a questão da carne e nós ontem ficamos surpresos
sabendo que arroba do boi baixou mais ainda, da vaca, bezerro e
nós não estamos tendo, o agricultor, todos os agricultores,
pecuaristas estão de cabeça, preocupados, de cabeça quente
em função da situação. E nós também, a população toda está
aflita, porque nós sabemos que o Estado de Rondônia está em
melhor situação, principalmente por causa da agricultura, do
agronegócio, a questão do café também onde eu vi um vídeo
hoje que o Ministro da Agricultura está, já mandou fazer uma
análise, possivelmente para importar café. Então, eu gostaria de
deixar aqui um apelo à bancada federal, ao Congresso Nacional
para que não deixe fazer isso que nós hoje, o café ainda é o que
está salvando um pouco a arrecadação do Estado junto com o
gado Deputado Airton, e nós não podemos jamais aceitar isso,
que o país importe café para dar emprego lá fora. Agora, o café
está numa fase boa Deputado Edson e hoje vendo uma filma-
gem, ele ainda não definiu, mas já mandou lá para o Conselho
analisar, para ele dar o parecer. Eu acho que é a hora da bancada
federal, é a hora do Congresso Nacional não deixar, nós já temos
aí no país o trigo, o trigo nós produzimos muito, hoje é tudo
importado. Então, e nós temos preocupação hoje com essa situ-
ação, nós fizemos aí pela Comissão de Agricultura e na semana
passada eu passei, eu estive na reunião lá com o Hélio Dias, junto
como o Conselho, a questão da carne e nós discutimos e fizemos
uma proposta em conjunto para baixar o ICMS do boi, da vaca, do
gado que sai de pé e o bezerro e a bezerra também para que a
gente consiga comercializar. O Acre baixou 80% o ICMS para saída
para Rondônia e Amazonas. Ontem, nós ficamos sabendo que o
Mato Grosso baixou 12.5, já está hoje no site, já oficialmente o
ICMS do boi. Então, nós temos que também baixar, facilitar que o
nosso gado saia de Rondônia e saindo de Rondônia, nós não
estamos levando prejuízo para arrecadação, é bom falar porque,
hoje como tem isenção de 85% dos frigoríficos; então, nós te-
mos a margem grande para poder baixar essa, então esta propos-
ta que nós mandamos para SEFIM e ontem falando com o Wagner,
o Secretário de Fazenda, ele me falou que provavelmente já esta-
va definido em 10% para baixar. É muito pouco, então hoje nós
precisamos no mínimo, no mínimo uns 15% que foi proposto por
todas as Instituições e também pela Comissão de Agricultura e o
bezerro e a bezerra para poder sair do Estado de Rondônia, pelos
dados do IDARON, nós temos uma, tem muitos bezerros represa-
dos, tem muita demanda e também hoje o agendamento nos
frigoríficos é de 2 a 3 meses. Então, nós temos muito gado e
pouca gente para matar. Então, inclusive o FRIBOI, por informa-
ções que eu tive ontem, está matando bem menos do que esta-
va previsto. Então, nos preocupa muito. Então, deixar aqui minha
preocupação e eu quero fazer um apelo às pessoas que muitas
vezes criam situações contra ele mesmo, nós hoje temos o site,
nós temos as redes sociais que tem uma força muito grande e nós
vimos aí um vídeo de uma carne que teve uma reação da vacina e
nós achamos bonito e a gente fica mandando para todos os gru-
pos Deputado Edson, então eu acho que os sites, todas as pes-

soas que ficam retransmitindo essas imagens negativa sobre um
produto nosso, ele está, ele está fazendo um desserviço para
Rondônia e para o Brasil. Então, se há, se você fotografar, quem
nem foi fotografado aquele papel dentro da carne, serviu para
denegrir a imagem no mundo todo e hoje tem um abscesso da
vacina, onde o pessoal está colocando isso no site e estão achan-
do bonito, inclusive pessoas, são grupos até da pecuária colocan-
do. Eu faço um apelo para todo mundo parar com isso porque
isso está denegrindo a imagem de um produto onde nós temos
o melhor boi do mundo, é o boi criado a pasto, é o melhor boi.
Agora vem a Polícia Federal, fazendo aquela operação, dizendo
que a nossa carne é fraca e nós nunca tivemos carne fraca, se
tiver alguma coisa de inspeção que não está sendo cumpridas,
nós temos legislação e o Governo Federal tem que cuidar, mas
nós não podemos ficar proliferando coisa negativa contra nós
mesmo. Agora os Estados Unidos suspendeu a compra da carne,
com certeza em cima desse fato que nós criamos, então, o país
tem que ser mais patriota, nós temos, porque se eu for lá, se eu
quiser fotografar alguma coisa negativa Deputado Marcelino
Tenório, eu vou achar em qualquer momento, se eu pegar qual-
quer, se eu quiser achar uma coisa positiva, agora se você pega
uma coisa que deu errada, você vacina mil bois, tem quatro,
cinco que dá o abscesso, todo mundo sabe, aí eu vou tirar foto
daquela reis e vou espalhar que todos eles estão com problema?
Então, eu acho que nós temos que prestar bem atenção para a
gente não fazer um desserviço para nós mesmos, muitas vezes
nós criamos a prova para massacrar nós mesmos. Então, quero
deixar esse alerta aos sites que quiserem colaborar, as redes soci-
ais, vamos proliferar coisa positiva, vamos colocar coisa positiva e
não quando tem uma mensagem negativa que eu não sei de
onde veio isso, e está espalhando isso e a pessoa assistindo aqui-
lo lá, até no mercado interno diminui o consumo da carne e isso
prejudica e tenho certeza que a nossa carne é sadia, se tem
alguma coisa de errado, tem que concertar, a população tem
que continuar consumido com a maior tranquilidade. Obrigado

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presença
dos Vereadores Jabá Moreira, e Claudinei Carlos, Câmara Munici-
pal de Cacoal; registrar também a presença do Vereador Jerry
Barbosa, Câmara Municipal de Nova Mamoré; também do Verea-
dor Nilton Cesar, da Câmara Municipal de Cacoal; registrar tam-
bém as presenças dos Vereadores Jacaré, e Marcão, da Câmara
Municipal de Monte Negro; registrar também a presença do Ve-
reador Raildo Jose, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mon-
te Negro, e também do Vereador Paulinho do Cinema, Presiden-
te da Câmara Municipal de Cacoal; também registrar a presença
do Vereador Thiago do Zezito, Laércio e também Aldair Leite,
Câmara Municipal de Santa Luzia. Muito obrigado a todos pela
presença.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente pela ordem.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de ordem
para o ilustre Deputado Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Fazer um cumprimento aqui ao nosso
companheiro Vereador Claudinei Castelinho, do município de
Cacoal, em nome dele cumprimentar todos os Vereadores aqui
de Cacoal que estão presente, uma Câmara atuante, uma Câma-
ra renovada, mas que a gente tem visto o grande trabalho que
legislativo que Cacoal tem feito. Então, cumprimentar a todos,
seja bem-vindo aqui e contem conosco, um abraço.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada as Breves
Comunicações. Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Se-
cretário que proceda a leitura das Proposições recebidas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LAZINHO DA FETAGRO. Requer realização de Audiência
Pública nesta Casa de Leis, no dia 28 de agosto de 2017, às
14:00 horas, para tratar sobre os impactos da redução da TAR -
Tarifa Atualizada de Referência, e Alíquota de Compensação das
Usinas de Rondônia.
 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Gover-
nador do Estado, junto ao Departamento de Estradas e Roda-
gens – DER, à necessidade de recuperação da estrada e rebaixa-
mento do morro da Linha Mourão, município de Costa Marques/
RO.
-INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Indica ao Poder Esta-
dual com cópia a Coordenação de Ações Urbanísticas – CAU, a
necessidade de Asfaltamento da Rua Paranavaí, no bairro Nova
Esperança município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Indica ao Poder Exe-
cutivo Estadual com cópia a Coordenadoria de Ações Urbanísticas
– CAU, a necessidade de Asfaltamento da Rua Machado de Assis,
entre a Avenida 07 de Setembro e Avenida Amazonas, bairro
Cuniã, município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de transferir a jurisdição de aten-
dimento da SEDAM de Rolim de Moura ao município de Alvorada
d’Oeste, para a SEDAM de Ji-Paraná.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Governo
do Estado com cópia ao DER, a necessidade de que seja feita a
recuperação da Avenida 25 de Agosto, em especial no trecho
compreendido entre a área em frente ao SEBRAE, no município
de Rolim de Moura na Zona da Mata.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade da recuperação da malha asfáltica
da Rua Antônio Meronho, no bairro São Bernardo, no município
de Ji-Paraná.

Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda na Ordem do
Dia, solicito ao Secretário que proceda a leitura das matérias a
serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LAZINHO DA FETAGRO. Requer a realização de Audiência
Pública, nesta Casa de Leis, no dia 28 de agosto de 2017, às 14
horas para tratar sobre os impactos de redução da TAR - Tarifa
Atualizada de Referência, alíquota de compensação das Usinas de
Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão Requeri-
mento do Ilustre deputado Lazinho da Fetagro. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, só con-
trários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente Questão de
Ordem?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não, deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Que seja verificado quorum da ple-
nária por gentileza.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jesuíno está
pedindo nos termos regimentais verificação de quorum. Solicito
aos deputados que possam está registrando presença, deputa-
dos que estiverem na galeria, nos gabinetes, por favor, venha ao
plenário está havendo verificação de quorum.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem deputado
Edson? Eu, o Hélio Dias me ligou agora estava junto, a SEFIN,
junto com o Padovani discutindo a questão da redução e o Esta-
do está querendo, já mandou para a publicação, só 10%. Eu
quero deixar aqui um apelo e o bezerro é setecentos e trinta e
dois reais a pauta, o bezerro de vaca de leite que é do pequeno
agricultor hoje, não consegue vender a seiscentos de jeito ne-
nhum. Então eu quero deixar aqui um apelo ao Governo do Esta-
do, manda uma errata, é possível alterar é só porque ainda não
publicou que nós precisamos. E o setor produtivo está todo mun-
do me ligando aqui, que 10% não vão influenciar em nada, depu-
tado Lazinho está aqui como Presidente da Comissão de Agricul-
tura, também já conversei com ele. E nós precisamos que o Go-
verno faça alguma coisa a mais por quê? Os outros Estados na
Região Norte estão fazendo, o Acre baixou 80%, nós não vamos
precisar baixar 80, mas aqui o Mato Grosso já baixou 12.5% e nós
com 10% não vamos resolver nada, ou quase nada. Então gosta-
ria de deixar aqui esse apelo ao Vagner, Secretário de fazenda, ao
Governador, ao Chefe da Casa Civil para que articule para que no
mínimo os 15% e o bezerro venha para seiscentos reais, que nós
fizemos essa proposta e a bezerra para quinhentos reais que é o
mínimo que é a realidade hoje. Não adianta nós pagarmos impos-
to mais do que a gente consegue vender, então deixar esse ape-
lo aqui. Obrigado

OS SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Secretário que possa
continuar a Ordem do Dia.
Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 709/17 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 147. Institui os Núcleos Especi-
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ais Criminais – NECRIM’S, no âmbito da Polícia Civil no Estado de
Rondônia, e dá outras providencias, com emenda.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Senhor Presidente, tem um pedido
de vista que foi pedido ontem, eu abro o pedido de vista e solicito
que seja votada a minha emenda em destaque a questão do
projeto. E também eu quero fazer uma leitura antes desse proje-
to.

“Ministério Público do Estado de Rondônia. Gabinete do
Procurador-Geral de Justiça.

RECOMENDAÇÃO Nº 3/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Pro-
curador-Geral de Justiça, no uso das suas atribuições institucionais,
1) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, competindo-lhe, por seu Procurador-
Geral de Justiça, promover a ação de inconstitucionalidade, nos
termos dos arts. 127, caput, e 129, IV, da Constituição Federal, e
art. 88, III, da Constituição de Rondônia;

2) CONSIDERANDO que o Governador do Estado de Rondônia
protocolou na Assembleia Legislativa, no dia 20.06.2017, o Proje-
to de Lei Ordinária nº 709/2017, que “Institui os Núcleos Especi-
ais Criminais – NECRIM’s no âmbito da Polícia Civil do Estado de
Rondônia, e dá outras providências;

3) CONSIDERANDO que, de acordo com este projeto, compete
aos NECRIM’s após receber os Boletins de Ocorrências e Termos
Circunstanciados referentes a infrações penais de menor potenci-
al ofensivo, realizar audiência de composição sob a presidência
do Delegado de Polícia, por meio de mediação ou conciliação (art.
3º, I);

4) CONSIDERANDO ainda que havendo acordo entre as partes,
sob a presidência da autoridade policial, o correspondente Termo
de Composição da Polícia Judiciária será remetido ao Juizado Espe-
cial Criminal para fins de homologação (art. 3º, II);

5) CONSIDERANDO, no entanto, competir privativamente à União
legislar sobre direito processual (art. 22, I, da Constituição Fede-
ral), sendo, por isso, obviamente defeso ao Estado inovar sobre a
matéria (STF ADI 3.483, entre outras);

6) CONSIDERANDO que, segundo o artigo 69 da Lei Federal 9.099/
1995, nas infrações penais de menor potencial ofensivo compete
à autoridade policial apenas a lavratura termo circunstan-
ciado e o seu imediato encaminhamento ao Juizado, com o autor
do fato e a vítima, sem previsão de realização de transações civis;

7) CONSIDERANDO que, por definição constitucional, às polícias
civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, res-
salvada a competência da União, as funções de polícia judiciá-
ria e a apuração de infrações penais, exceto militares (art.
144, § 4º, da Constituição Federal), e que os delegados não exer-
cem função jurídica, mas sim administrativa e auxiliar;

8) CONSIDERANDO que a competência para conciliação, o jul-
gamento e a execução das infrações penais de menor potencial
ofensivo é dos Juizados Especiais Criminais, promovidos por
juízes togados e leigos (Poder Judiciário), com participa-
ção do Ministério Público, conforme art. 98, I, da Constituição
Federal e arts. 60, caput, e 72 da Lei Federal nº 9.099/1995;

9) CONSIDERANDO, por fim, a total falta de técnica e de
pertinência do projeto, que, ao tempo em que desvia a polícia
judiciária de suas atribuições originárias, contribui ainda mais para
a “burocratização” das rotinas nas Delegacias, já deficientes de
estruturas material e humana, ao criar mais uma “fase” nos pro-
cedimentos referentes às infrações penais de menor potencial
ofensivo,

Resolve RECOMENDAR à Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia que REJEITE, na íntegra, o Projeto de Lei
Ordinária nº 7809/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“institui os Núcleos Especiais Criminais – NECRIM’s, no âmbito da
Polícia Civil do Estado de Rondônia, e dá outras providências”.

Por fim, solicita-se seja informada esta Procuradoria-Geral
de Justiça, no prazo máximo de 10 dias, sobre as medidas
adotadas em relação ao atendimento da presente recomenda-
ção.

Seguem anexos: 1) Nota Técnica nº 05/2011 da Associa-
ção Nacional dos Membros do Ministério Público; 2) Parecer da
Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica do Ministério Público do
Estado de São Paulo.

Porto Velho, 27 de junho de 2017. Airton Pedro Marin Filho –
Procurador-Geral de Justiça”.

A Casa deve estar recebendo este documento, era isso
que eu queria falar e dar ciência a todos os deputados. Lembran-
do que é uma recomendação, um ato vinculativo, nós temos
autonomia e soberania de aprovar o projeto, e o meu pedido
agora apenas que a emenda nossa seja colocada em destaque,
somente isso.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Presidente. Quero regis-
trar e agradecer as presenças aqui dos Vereadores Ricardo
Stevanelli, Vereador Uga, o Presidente da Câmara Cláudio Oliveira
lá da Câmara Municipal de Seringueiras, assim também como
Hudson Vereador de Nova Brasilândia acompanhado com o Diogo
de Novo Horizonte, todas as pessoas que ocupam assunto aqui
na galeria desta Casa sejam todos muito bem-vindos, nos senti-
mos muito honrados com a presença de todos vocês.

(ÀS 10h30min, o senhor Edson Martins passa
a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
e votação o parecer do Deputado Léo Moraes, emitido na sessão
de ontem ainda.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Meu requerimento está sendo fei-
to para votação da emenda em destaque.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
e votação o parecer do Deputado Léo Moraes. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado o parecer.

Defiro o pedido de votação em destaque da emenda do
Deputado Jesuíno Boabaid. A votação é nominal. Está deferido.
Em primeira discussão e votação Projeto de Lei 709/17, ressalva-
da a emenda.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Vai votar sem emenda agora, de-
pois vota com a emenda, aí vota a emenda, não é isso?
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Vai votar a
matéria e depois ...

O SR. LÉO MORAES – Votação da matéria e posteriormente da
emenda.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em primeira
discussão. Votação simbólica. Deputados favoráveis...

O SR. JESUÍNO BOABAID – É uma Lei Ordinária Eu quero discu-
tir o Projeto. Não! Está em discussão, agora é discussão do Proje-
to, discussão do Projeto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu só quero registrar
aqui para todos os pares, que fique registrado nessa manhã que
o meu pedido ontem foi para retirar a autonomia dos militares em
fazer ocorrência e levar de forma direta para os JECRIM’S. E a fala
do tanto Deputado Léo Moraes quanto das associações foi que
os militares não irão ser vinculados aos juizados. Senhores, fica
aqui registrado, fica aqui registrado que, quando houver o início
desse pessoal que já iniciou no Estado de Rondônia, eu vou acom-
panhar e vou trazer para esta Casa a informação senão está ten-
do que o militar ter que levar essas ocorrências para as policias
civis, hierarquicamente são instituições independentes, não po-
demos vincular, o que eu falei  para o Presidente ontem Renato,
jamais irei votar contra qualquer servidor, jamais irei votar contra a
carreira da Polícia Civil, agora vincular a Policia Militar a um trabalho
que pode ser de forma direta levado ao juizado isso aí é inaceitá-
vel. E eles falaram que não vai ter isso, então vamos dar esse
voto de confiança a eles já que, não vai vincular nenhum tipo de
pessoal de Polícia Militar à Polícia Civil. Era isso que eu queria; fazer
esse registro; vou votar contra, vou votar contra o Projeto e
peço apenas que não hora que eu tiver a informação que eu vou
in loco ver as ocorrências especiais eu vou trazer para vocês e
vocês começam a entender que a minha defesa aqui naquela
tarde, jamais foi para obstruir o Projeto da Polícia Civil, mas sim
para garantir a autonomia também de uma instituição que é a
Polícia Militar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado com um voto contrário
do Deputado Jesuíno.

O SR. LÉO MORAES – É emenda em destaque.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Agora a vota-
ção em destaque da emenda, a votação é nominal. Quem for
favorável vota sim, quem for não, é assim Deputado Léo. Está
aberto o painel. Como vota líder.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Aélcio da TV - não
- Deputado Airton Gurgacz - ausente
- Deputado Alex Redano - não
- Deputado Anderson do Singeperon - não
- Deputado Cleiton Roque - não
- Deputado Dr. Neidson - ausente

- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Ezequiel Júnior - não
- Deputado Geraldo da Rondônia - não
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - não
- Deputado Lazinho da Fetagro - não
- Deputado Lebrão - não
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - não
- Deputado Maurão de Carvalho - não
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - não
- Deputado Saulo Moreira - não
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Com 14 votos não, e 03 sim está
rejeitada a emenda.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA CONS-
TITUCIONAL 035/17 DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO.
Altera dispositivo da Emenda Constitucional n° 120/17, com
substitutivo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação a Proposta de Emenda Constitucional 035/
17. Votação nominal. A votação é nominal precisa de 16 votos.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Só lembrando que tem a segunda
votação, quem quiser assistir daqui a pouco tem a...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Vou pedir a
assessoria para abrir o painel aqui para a votação.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Tem que defender seu projeto
senhor Presidente. Peça voto aí...

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- 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 - ausente
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
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- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 19 votos
favoráveis, está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 140/16 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 245. Altera
e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 432, que “Dispõe
sobre a Nova Organização do Regime Próprio de Previdência Soci-
al dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia
e dá outras providências”, para aperfeiçoar as regras de conces-
são e manutenção de pensão por morte aos dependentes dos
segurados do Regime, em especial dos Servidores Públicos Civis
do Estado de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segunda
votação o Projeto de Lei Complementar 140/17. O painel já está
aberto. A votação é nominal, precisamos de 16 votos, 13 votos.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Com 14 votos
está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, Questão de Ordem. Eu
quero aqui falar de uma notícia que deixou os agricultores, propri-
etários rurais bem felizes hoje. Ontem, o plenário da Câmara dos
Deputados concluiu a votação de emendas do Senado, a Medida
Provisória 759/16, que é a Medida Provisória, entre aspas, da Re-
gularização Fundiária. Então, agora segue para sanção presidenci-
al. A oposição trabalhou duramente para que essas emendas não
fossem aprovadas, mas a Câmara, de uma forma muito unida e

sensível a todo esse problema de regularização fundiária do nos-
so Estado, aprovou e eu quero destacar aqui a união da nossa
bancada, mas em especial a atuação do Deputado Federal Lúcio
Mosquini. Foi quem realmente abraçou esta causa, essa Medida
Provisória, ele praticamente escreveu essa lei que foi apreciada
pelos Senadores, pelos Deputados Federais e hoje ela está pron-
ta para seguir para a sanção presidencial. De forma que vai ser
resolvido agora, através dessa Medida Provisória, um problema
antigo, um problema que tem freado a agricultura no nosso Es-
tado, que tem causado instabilidade no campo. Muitos conflitos,
muitas vidas já se perderam no Estado por conta dessa insegu-
rança fundiária e agora essa matéria segue para a sanção presi-
dencial. Parabéns a nossa bancada, mas em especial a atuação, a
dedicação do Deputado Federal Lúcio Mosquini do PMDB. Com
certeza os agricultores, do pequeno até o maior, estão comemo-
rando hoje a aprovação dessas emendas e agora segue para a
sanção do Presidente Michel Temer.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, pela Ordem. Eu
quero me juntar ao Deputado Ezequiel Junior nesses agradeci-
mentos à bancada federal, principalmente ao Deputado Lúcio
Mosquini. Acompanhei durante toda semana a discussão em tor-
no dessa matéria e eu tenho certeza que a bancada de Rondônia
liderada pelo Deputado Lúcio Mosquini foi o diferencial ontem
naquela votação e a agricultura rondoniense, os nossos produto-
res rurais agradecem.

Parabéns Deputado Ezequiel Junior, por lembrar desse im-
portante fato.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – E quem comemora Deputado Cleiton
essa notícia, principalmente, os pequenos agricultores que po-
derão ter agora o documento do seu lote, o seu título definitivo
gratuitamente para aquelas áreas de até 60 hectares.

Portanto, essa medida, essa Lei ela vai beneficiar principal-
mente os pequenos que são a maioria, mas vai trazer uma segu-
rança no campo aqui no Estado de Rondônia que hoje nós te-
mos mais de 100 áreas ocupadas no Estado e muitos conflitos
acontecendo, inclusive, na minha região, na Região do vale do
Jamari.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem?
Só parabenizar o Deputado Ezequiel Junior, parabenizar o

Deputado Lúcio Mosquini, sem dúvida nenhuma a Medida Provi-
sória 759 transformada na PLV 12/17 que foi muito importante e
hoje nós temos a condição de regulamentação de todas as ter-
ras do Estado de Rondônia com preço acessível a todos aqueles
que são proprietários e que já pagaram um preço muito alto aqui
no Estado de Rondônia por desbravar essa região que lamenta-
velmente teve muito sofrimento.

Então, o Deputado Lúcio Mosquini realmente está de pa-
rabéns e quem ganha com isso é a população do Estado de
Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Próxima ma-
téria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Em 2ª discussão e Votação.
PROJETO DE LEI 578/17 DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Que
dispõe sobre a divulgação da campanha “Coração Azul, contra o
Tráfico de Pessoas” no Estado.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª discus-
são e votação Projeto de Lei 578/17. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram os contrários se manifestam.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 611/17 DO
DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe sobre o uso de Dispo-
sitivo de Segurança Preventiva – DSP (botão do pânico) para
mulheres vítimas de violência doméstica e, monitoramento ele-
trônico (tornozeleira eletrônica) do agressor de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, e seus familiares e/ou testemu-
nhas, em todo Território de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª discus-
são e votação Projeto de Lei 611/17. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram os contrários se manifestam.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Antes por Questão de Or-
dem, Sr. Presidente, registrar a presença do Vereador Eleanir lá
da Cidade de Seringueiras, seja bem-vindo Eleanir.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Fica aqui o
registro do Vereador lá de Seringueiras, nosso amigo-irmão.

O SR, LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 618/17 DO
DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Dispõe sobre a criação da Sema-
na Estadual pela “Não Violência contra a Mulher” e dá outras pro-
vidências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda fazendo
o registro aqui do Vereador Paulinho do Cinema, nosso Vereador
lá de Cacoal e também o Jabá. Em seu nome cumprimentar todos
os Vereadores que prestigiam este Plenário hoje nesta Sessão.

Em 2ª discussão e votação Projeto de Lei 618/17. Os De-
putados favoráveis permaneçam como se encontram os contrári-
os se manifestam. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 662/17 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106. Institui Jornada de Traba-
lho nos Regimes 12x36 e 12x48 horas, cria a Gratificação de Ati-
vidade Voluntária de Fiscalização de Trânsito e a Gratificação de
Atividade Voluntária de Trânsito, no âmbito do Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN para os fins que específica, e dá
outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª discus-
são e votação Projeto de Lei 662/17. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram os contrários se manifestam.
Aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI 639/17 DO
DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe sobre a utilização de
produtos de origem orgânica na alimentação escolar e dá outras
providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª discus-
são e votação Projeto de Lei 639/17. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram os contrários se manifestam.
Aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 713/17DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 150. Autoriza o Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO a celebrar con-
vênio com a Secretaria de Estado da Saúde – SESAU; a Secreta-
ria de Estado da Educação – SEDUC; a Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC e com o Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos – DER, e dá outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª discus-
são e votação Projeto de Lei 713/17. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram os contrários se manifestam.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Em 1ª discussão e votação:
PROJETO DE LEI 700/17 DO DEPUTADO LEBRÃO. Declara de
utilidade pública a União dos Estudantes de Campo Novo de
Rondônia – UNES-CNRO.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto se
encontra sem parecer.

Deputado Adelino pode ser para emitir o parecer pelas
comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 700/17 de autoria
do Deputado Lebrão. Declara de utilidade pública a União dos
Estudantes de Campo Novo de Rondônia – UNES - CNRO.

Somos de parecer favorável pelas comissões pertinentes.
Com certeza conhecemos e essa Entidade merece. Com certeza
somos de parecer favorável Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
o parecer do Deputado Adelino Follador. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 700/17.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 715/17 DO
DEPUTADO LÉO MORAES, MAURÃO DE CARVALHO E LAERTE
GOMES. Dá nova redação ao artigo 30 da Lei nº 3.018, de 17 de
abril de 2003, alterada pela Lei nº 3.972, de 10 de janeiro de
2017, que “Dispõe sobre a Gestão Democrática na Rede Pública
Estadual de Ensino de Rondônia e dá outras providências”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O projeto se
encontra sem parecer. Solicito ao Deputado Adelino para emitir o
parecer aqui pelas comissões.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 715/17 de autoria
do Deputado Léo Moraes, Maurão de Carvalho e Deputado Laerte
Gomes. Dá nova redação ao artigo 30 da Lei nº 3.018, de 17 de
abril de 2003, alterada pela Lei nº 3.972, de 10 de janeiro de
2017, que “Dispõe sobre a Gestão Democrática na Rede Pública
Estadual de Ensino de Rondônia e dá outras providências”.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas co-
missões pertinentes, tendo em vista que é uma expectativa mui-
to grande do Estado de Rondônia em todas as escolas. Somos de
parecer favorável, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, só uma Questão de Or-
dem. Quero aqui agradecer a presença do Vereador Kenas, do
município de Cujubim que trouxe um grupo de agricultores hoje
para uma reunião aqui junto a Sedam, vereador atuante lá no
município, nosso parceiro e que vem fazendo uma grande dife-
rença. Também seja bem-vindo aqui nosso amigo Vereador
Mabelino, também, vários mandatos, experientes e também vem
contribuindo muito com o município de Cujubim. Agradecer a pre-
sença dos nobres vereadores aqui, estava junto também na reu-
nião agora a pouco o Presidente da Câmara de Cujubim, o Verea-
dor Adailton, que eu mando também um grande abraço e regis-
tramos a presença deles aqui.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Presidente, o Deputado Laerte,
está dizendo aqui que tem um substitutivo nesta Lei. Nós
estamos... Então eu gostaria aqui de deixar uma emenda, para
que o bom gestor... Não, porque aqui está dizendo o seguinte: só
dar direito a uma reeleição.

O SR. LAERTE GOMES – Só colocar senhor Presidente, que
esse projeto, nós votamos um projeto alguns dias atrás de autoria
do Deputado Maurão e Léo Moraes, que dele o Deputado Adelino
foi relator, que permite a reeleição nas questões das escolas nas
consultas, já tem uma adesão do STF, não pode ser eleição. Nas
consultas. Agora, nós só estamos acrescentando aqui com essa
nova Lei, nós só estamos acrescentando a pedido do Secretário
de Estado da Educação pelo final do mandato, que se prorrogue
o mandato dos atuais diretores até o mês de março de 2019 e o
próximo Governo do Estado, vai fazer a consulta e vai ter a liber-
dade de nomear dentro da consulta e o mandato será de 04
anos, permitido a reeleição, a reeleição está no outro projeto
aprovado. Aqui só muda, as eleições para 2019 e os mandatos de
04 a 04 anos, as consultas, as consultas.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, senhor Presidente, nós
somos de parecer favorável, porque nós estamos preocupados só
para valorizar os bons gestores. Se tiver dando certo, um manda-
to, dois mandatos que ele continue porque nós temos muitas
escolas que tem poucas opções e hoje tem bons gestores nas
escolas. Então, tem que valorizar. Somos de parecer favorável
senhor Presidente, pelas comissões pertinentes. Sem emenda, já
que diz que está garantindo no outro projeto. Então não precisa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão
o parecer favorável do Deputado Adelino Follador. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 715/
17. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LEBRÃO. Requer à Mesa nos termos do parágrafo único
do artigo 199, do regimento interno, que seja dispensado
interstício regimental para apreciação em segunda discussão e
votação dos Projetos de Lei 700/17, 709/17, 7015/17.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação o
Requerimento do Deputado Lebrão. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias, encer-
rada a Ordem do Dia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada a
ordem do Dia. Passamos ao Grande Expediente, tem um Depu-
tado inscrito, Deputado Jesuíno Boabaid, mas ele não está no
plenário, então. Não ele já perdeu o horário.

O Deputado abriu mão da sua fala. Passamos as Comuni-
cações de Lideranças. Não há oradores inscritos. Encerrada as
Comunicações de Lideranças, passamos as Comunicações Parla-
mentares. Não há oradores inscritos.

E Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão
extraordinária a fim de apreciarmos em segunda discussão e vo-
tação as matérias aprovada nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 58 minutos).

ATO Nº1577/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

D E S I G N A R

O servidor RENAN BARCELOS VIEIRA, matrícula 200163208,
ocupante do Cargo de Assistente Tecnico, como Gestor do Pro-
cesso Administrativo nº 13792/2016-82, referente aquisição de
material de expediente,  acontar  de 17 de julho de 2017.

Porto Velho, 17 de julho de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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