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TAQUIGRAFIA

39ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 29 de Junho de 2017

Presidência dos Srs.
CLEITON ROQUE - Deputado

MAURÃO DE CARVALHO - Presidente
SAULO MOREIRA - Deputado

Secretariado pelo Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 13 horas e 24 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Alex Redano
(PRB), Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (PMDB), Ezequiel
Júnior (PSDC), Geraldo da Rondônia(PHS), Hermínio Coelho
(PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Leo
Moraes (PTB); Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR)
e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Airton Gurgacz
(PDT), Anderson do Singeperon(PV), Dr. Neidson (PMN), Jean
Oliveira (PMDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB),
Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Rosângela
Donadon (PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. CLEITON ROQUE (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 do Ato
Convocatório da Sessão Extraordinária, das matérias cons-
tantes na Ordem do Dia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – ATO Nº
020/2017-P/ALE. Convoca Sessão Extraordinária para às 11:00
horas do dia 29 de junho de 2017.
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, no
uso de suas atribuições regimentais e, com fulcro no que dis-
põe os §§ 1º e 2º do artigo 111 do Regimento Interno,

R E S O L V E

Art. 1º - Convocar Sessão Extraordinária para as 11:00 ho-
ras do dia 29 de junho de 2017, para deliberação de matérias
de autoria do Poder Executivo Estadual.

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

Gabinete da Presidência, 28 de junho de 2017.

Deputado Maurão de Carvalho
Presidente

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário proceder à leitura da Ata da Sessão Extraordinária
anterior.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Peço que
seja dispensada a leitura da Ata da Sessão Extraordinária an-
terior.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior e determino
sua publicação no Diário da Assembleia Legislativa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, Questão de
Ordem. Aproveitar esse momento que ainda não tem quorum
regimental, que aguardamos o total de 13 votos, por se tratar
de um Projeto de Lei Complementar e um Projeto de Lei Ordi-



20 DE JULHO DE  2017Nº 119 2212Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

SUP

nário, precisamos de um quantitativo, de um número razoável
de 13 Deputados. Mas eu queria que Vossa Excelência, bem
como o líder do governo... As matérias da Ordem do Dia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero aproveitar aqui o líder do
governo, Deputado Laerte, que faça a defesa desse Projeto na
tribuna, enquanto o Deputado Jesuíno está pedindo, é uma
sugestão do Deputado Jesuíno que o senhor, como teve uma
discussão ontem lá, junto com o Governador, junto com os
empresários, inclusive para que faça a defesa para que a    gente
possa discutir para votar conscientemente sobre esse projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Presidente
vou fazer a leitura dos dois projetos, e aí iniciamos a discussão
até que venham todos os parlamentares, por se tratar de uma
Sessão Extraordinária, a gente pede que quem conhece da
matéria muito bem possa explorar, ou seja, expor de uma for-
ma bem transparente para a gente entender.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- MENSAGEM 159, DE 29 DE JUNHO DE 2017. GOVERNO DO
ESTADO DE RONDÔNIA.
Excelentíssimos senhores membros da Assembleia Legislativa:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e delibera-
ção dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do arti-
go 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de
Lei que “Dispõe sobre contratação de servidores por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público da Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON”.

Senhores Parlamentares, a presente propositura visa
suprir a real e emergencial necessidade de contratação de ser-
vidores temporários para prestar serviço junto ao Sistema de
Inspeção Estadual – SIE.

- MENSAGEM 158, DE 29 DE JUNHO DE 2017. GOVERNO DO
ESTADO DE RONDÔNIA.
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e delibera-
ção dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso
III, do artigo 65, da Constituição do Estado de Rondônia o ane-
xo Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre a criação
da Gerência de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Ori-
gem Animal – GIPOA no âmbito da Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON”.

Mensagem 158 e 159 matérias constantes, que irão ser
deliberadas nesta Sessão Extraordinária, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Eu gostaria de solicitar de Vossa Ex-
celência, senhor Presidente, até para, como forma, Deputado
Jesuíno, para fazer a explicação da matéria, suspensão por 05
minutos, até porque os Deputados estão chegando para a vo-
tação. Já estão a caminho. Aí a gente explica de uma vez só.
Não adianta explicar agora e depois novamente.

O SR. CLEITON ROQUE (Presidente) – Atendendo ao pedido
do líder do governo, a Sessão está suspensa por 05 minutos.

(Suspende-se esta Sessão às 13 horas e 29 minutos
e reabre-se às 13 horas e 50 minutos)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está reaber-
ta a Sessão. Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor

Secretário que proceda a leitura das matérias a serem apre-
ciadas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR 168/17 DO PODER EXECUTIVO/MEN-
SAGEM 158. Dispõe sobre a criação da Gerência de Inspeção
de Produtos e Subprodutos de Origem Animal – GIPOA no
âmbito da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do
Estado de Rondônia – IDARON.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - O Projeto
encontra-se sem parecer, solicito ao Deputado Adelino para
emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei Complementar
168/17 do Poder Executivo/Mensagem 158. Dispõe sobre a
Criação da Gerência de Inspeção de Produtos e Subprodutos
de Origem Animal - GIPOA no âmbito da Agência de Defesa
Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.

É um Projeto de suma importância para que a gente
tenha condições dos pequenos frigoríficos, hoje, também ma-
tar, aqueles que estão matando e hoje estão vendendo dentro
do Estado de Rondônia poder vender fora do Estado. Nós com
essa situação que está, a insegurança em cima dessas de-
núncias do JBS nós precisamos que os pequenos frigoríficos,
as pequenas agroindústrias ocupem o espaço.  Então, o De-
putado Laerte pode explicar melhor sobre a questão da reu-
nião de ontem, mas é um posicionamento do Governo do Es-
tado, dos 03 Deputados que aceitaram vir aqui hoje discutir
esse Projeto, embora, nós estamos já em recesso, uma Ses-
são Extraordinária, um Projeto de suma importância para a
economia do Estado de Rondônia, não é só para os proprietá-
rios não.

Então, somos de parecer favorável senhor Presidente,
pelas Comissões pertinentes.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são o parecer do Deputado Adelino Follador. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
Em 1ª discussão...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, calma aí, agora vem à dis-
cussão do Projeto.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – A gente quer..., não, esse aqui é
o 168 é o Complementar.
Por gentileza o líder do Governo, quem entende, para explicar
e conhecer esse Projeto.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhora e se-
nhores Deputados. Primeiro agradecer aqui aos nobres cole-
gas, os 03 Deputados, que estão hoje aqui nesta Sessão Ex-
traordinária para votar essas matérias, fruto de uma deman-
da, de uma demanda do setor produtivo que há anos se fazia
necessário senhor Deputado, que há anos se fazia necessário
e que ontem depois de uma reunião com vários líderes do
setor produtivo, entidades, vários Deputados, inclusive, o Pre-
sidente desta Casa, o Deputado Maurão, o Deputado Geraldo
da Rondônia, Vice-Presidente Deputado Edson Martins, Depu-
tado Cleiton Roque, não sei se mais algum Deputado partici-
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pou, e onde foi discutido a implantação do SISB, os 02 Proje-
tos se resume nisso.

O quê que é o SISB?  O SISB é o Selo de Inspeção
Nacional que vai dar, que vai oportunizar as pequenas e médi-
as empresas do setor bovino, do setor lacto e também de
agroindústrias que se adequarem à normativa do MAPA para
poder vender os seus produtos no Brasil inteiro. Hoje, o que é
que tem em Rondônia Deputado Jesuíno? Nós temos o SIF que
é fiscalizado, Deputado Hermínio, pelo Governo Federal e te-
mos aqui essas empresas lácteas, essas empresas, pequenos
e médios frigoríficos e as agroindústrias elas tem o Sistema de
Inspeção Estadual, por isso só pode vender os seus produtos
tanto carne, produtos lácteos ou de agroindústria Deputado
Jesuíno, dentro do Estado de Rondônia e isso é uma demanda
de muito tempo, devido à crise Deputado Hermínio, que se
instalou com o Grupo JBS/Friboi, na crise nacional com forte
repercussão no Brasil e sentimos já aqui em Rondônia Deputa-
do Maurão, e o Friboi, o Minerva, o Distriboi, esses grandes
frigoríficos eles tem o SIF, eles tem Deputado Jesuíno, um Mé-
dico Veterinário dentro da unidade deles que o MAPA colocou,
porque antes era o Estado que colocava, fazia parceria, mas
teve uma Ação Civil que o Estado teve que tirar. O MAPA coloca
hoje esses Veterinários, essas pequenas empresas não têm;
quando precisa de uma Inspeção Deputado Geraldo e Deputa-
do Edson, e essa Inspeção ela tem que ser meio que rotineira
e é o Estado que faz no IDARON, quando essas pequenas em-
presas, agroindústrias, laticínios e frigoríficos, demora de 90 a
120 dias para ir ao Médico Veterinário porque o IDARON só
tem 03 Médicos Veterinários que fazem isso, sobre a coorde-
nação da Dra. Carol. Então, o quê que é para instalar o SISB
aqui?  O Governo fez o Termo de Acordo com o Ministério da
Agricultura Federal, certo Deputado Jesuíno? Tem as
normativas, tem que ter o número de médicos veterinários,
enfim, tem que ter as normativas e o Governo encaminhou
esse projeto hoje aqui, atendendo essas demandas; vai ser
criado aqui Deputado Jesuíno, vai ser criado aqui nos dois pro-
jetos: 4 CDS’s, que são, um CDS, um CDS, aliás, vão ser cria-
dos um CDS somente, um CDS, que é para gerente de expan-
são em produtos, produtos de origem animal, Deputado
Hermínio e vão ser criados 4 funções gratificadas que são para
servidores de carreira; que vão ser os coordenadores de ex-
pansão, fiscalização de produtos, produtos de origem animal,
que é uma exigência do MAPA que ainda não tem, esse núcleo
está sendo criado aqui no IDARON, que é uma exigência do
MAPA. Ontem, a Secretaria de Agricultura, até que seja apro-
vado esse projeto e seja feito e que seja feito o seletivo e
depois, vai ser feito o credenciamento de médicos veterinári-
os. A Secretaria de Agricultura encaminhou ao IDARON 04, 05
médicos veterinários, se não me falha a memória 05 médicos
veterinários para poder Deputado Alex, dar o andamento nes-
se processo. Então, aqui nós estamos criando um projeto, um
projeto também seletivo para contratação, para contratação
de profissionais veterinários, Presidente Maurão, para acom-
panhar essas unidades, tantos laticínios de agroindústria, como
de frigoríficos; hoje só tem Porto Velho, só tem Porto Velho, o
Governo encaminhou aqui depois de acordado em reunião on-
tem; um vai ficar em Jaci Paraná, um vai ficar em Candeias do
Jamari, um em Nova Dimensão, um em Guajará-Mirim, dois
em Ariquemes, um em Machadinho, um em Jaru, um em Ji-
Paraná, um em Presidente Médici, um em São Miguel, um em
São Francisco, um em Rolim de Moura, um em Alta Floresta e
um em Colorado do Oeste. Eles vão ser feitos seletivo inicial-
mente e depois vai ser feito o credenciamento. Vamos lá em
Ariquemes já credenciar uma clínica veterinária, um médico

veterinário, ele vai ser o responsável pela inspeção, vai ter
que prestar o serviço Deputado Ribamar, Vossa Excelência já
foi Secretário de Agricultura e se tiver qualquer erro, ele que
vai responder no Conselho Regional de Veterinária dele, que
ele é o responsável. Então, é um projeto, é um projeto que
nós estamos aproveitando aqui, é bom que se fale essa crise
do JBS, do FRIBOI, esse povo Deputado Hermínio e Vossa Ex-
celência quando fala tem razão, que vem aqui, que hoje é um
cartel, que vem aqui suga Rondônia e leva tudo embora. Nós
estamos oportunizando com o SISB e as empresas vão ter que
se adequar a normativa do Ministério da Agricultura, do MAPA,
nós estamos oportunizando os pequenos frigoríficos, os pe-
quenos laticínios, que não é só frigoríficos não Deputado Jesuíno,
não é só frigoríficos não, aqui nós temos o cartel de laticínios
também, que é a ITALAC, TRADIÇÃO que comandam, que co-
mandam o preço do leite Presidente Maurão, aqui nesse Esta-
do sabe por que eles comandam? Porque os outros muitos não
podem vender para os produtos lácteos deles lá fora, porque
não tem SIF e o SISB não existe aqui em Rondônia. Então, nós
vamos dar Deputado Cleiton, a oportunidade para esse laticí-
nio ter o SISB, para as agroindústrias, nós temos agroindústrias
aqui como a Cacaulândia Deputado Adelino, que produz aque-
le biscoito, se eles fizerem, se eles se adequarem ao SISB,
vão vender aquele biscoito de Cacaulândia no Brasil inteiro.
Olha, a oportunidade que nós estamos criando. Hoje, o produ-
tor em Rondônia, os nossos pecuaristas, o pequeno, médio e
grande Deputado Edson, ou ele vai vender hoje, ou ele vende
boi, ele vai vender para JBS, Distriboi, Tangará, Minerva e
Mafrin, não tem mais opção. Nós temos neste vácuo Deputado
Jesuíno, Vossa Excelência, que tem essa informação, nós te-
mos neste vácuo de oportunidade, com o descrédito que o JSB
Friboi tem, que hoje em dia ninguém mais quer vender boi
para eles com medo de não receber Deputado Ribamar, nós
temos condições de colocar de 12 a 15 novas indústrias
frigoríficas em Rondônia, pequeno e médio porte. Nós temos,
ontem o seu Airton que eu nem conhecia, Deputado Alex
Redano, que é lá de Ariquemes, ele quando montou a unidade
dele, a planta dele Deputado Maurão, há seis anos, ele já
montou no padrão SISB para ter o seu SISB, ele falou: estou
esperando há 6 anos para realizar o meu sonho, da minha
empresa, capacidade de matança dia do frigorífico dele que
eu nem sei o nome, 260 bois por dia. Sabe quanto ele está
matando porque não tem o SISB? 50 bois por dia, 50 vacas,
nem boi mata, 50 vacas por dia. Sabe quantos funcionários ele
gera hoje? 40. Sabe quanto ele vai gerar se a unidade dele
estiver com SISB? De 200 a 250 funcionários, movimentando e
aquecendo a economia local. Eu acho que hoje nós estamos
dando um salto, nós estamos dando um salto grandioso. O
Acre, essa semana senhores Deputados, é bom nós falarmos
aqui, baixou a pauta Presidente Maurão, em 85% para entrar
carne aqui em Rondônia. O Amazonas do mesmo jeito; o Mato
Grosso da mesma forma, o Mato Grosso está atropelando o
SISB, fazendo de qualquer jeito para quê? Para dar oportuni-
dade para que os produtores rurais, principalmente nas pe-
quenas e médias plantas, tenham oportunidade de vender para
outras unidades, para escapar do JBS Friboi, do risco de calote
que já existe. Então, eu acho que hoje, esse projeto Deputado
Jesuíno, se não se foi a contento a explicação, não sei se foi a
contento, mas é um projeto que nós vamos marcar história,
vai marcar história esta Casa, esta Assembleia numa Sessão
Extraordinária e eu já tive muitas aqui, mas, para mim a mais
importante que já teve nesse meu mandato, de matérias que
estão vindo para oportunizar o nosso setor produtivo novos
horizontes, horizontes de crescer, horizontes de nós termos
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indústrias aqui em Rondônia, forte, de rondoniense de pessoas
que vão vender os seus produtos em São Paulo, no Rio Grande
do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso, e o dinheiro Presi-
dente Maurão, vai vir para Rondônia, diferente dos grupos que
nós temos aqui, dos Grupos Italac, que é de Laticínio, do Grupo
Minerva, do Grupo Marfrig, Friboi, que tira o dinheiro daqui e
levam para Goiás, para São Paulo e para os Estados de onde
eles têm as matrizes deles. Então, eu só queria colocar senhor
Presidente, a importância dessa matéria, agradecer e parabe-
nizar a equipe do IDARON, os técnicos do IDARON Deputado
Ribamar, que trabalharam até três horas da manhã sobre a
determinação do Governador para elaborar esse Projeto, três
horas da manhã, tanto é que o Projeto chegou aqui agora.
Então, eu acho que a importância dessa matéria que a
Assembleia Legislativa está hoje votando senhores Deputados,
e nós precisávamos ter treze votos aqui. Eu queria saber, eu
queria dizer a Vossas Excelências, dos ovos também, daí você
vai falar a questão dos ovos aqui senhor Presidente, se tiver o
SISB, essas granjas, não iam prender e vão poder vender ovos,
no Brasil inteiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, olha a di-
mensão que isso representa para Rondônia. Nós, os trezes
Deputados que estamos aqui hoje, ali olha isso vai ficar sendo
gravado nos anais desta Casa, e na história. Nós, treze
Deputados que estamos aqui hoje, não é Laerte, não é Pedro,
não é Paulo, não é Chico, são os trezes, nós estamos marcan-
do história aqui hoje voando essa matéria. Era isso senhor
Presidente.

(Às 14 horas e 05 minutos o senhor
Maurão de Carvalho passa a Presidência

ao senhor Saulo Moreira)

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Peço a fala senhor Presi-
dente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Sim concedo a pala-
vra agora ao Deputado Maurão de Carvalho, para a sua mani-
festação.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Concedo ao Deputado Ge-
raldo a parte.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Quero desde já parabeni-
zar o empenho do Deputado meu colega, amigo Laerte Gomes,
eu tenho o observado e agradecer também pelo convite em
participar ali da reunião, o nosso Presidente Maurão, também
participou. Eu acredito que ficará na história esse momento,
esse dia de hoje, dia 29 de junho de 2017, história essa que
começando ontem através dessa reunião. Um ponto negativo
para Rondônia, que vinha aí acontecendo através dessa máfia,
desse comando de concorrência desleal, desonesta. Eu acredi-
to que pela minha experiência, que eu venho nesse segmento
do comércio, não do comércio de frigoríficos embutidos, mas
eu venho sofrendo também, vinha sofrendo com determinadas
concorrências desleais por poderes paralelos. E hoje através
dessa ação, dessa atitude dessa Casa, do Governo do Estado,
eu acredito que nunca mais Rondônia será a mesma, será bem
melhor para o comércio, de geração de emprego, de vias de
rendas como foi muito bem colocado através do meu colega
Deputado Laerte Gomes, que se gera imposto de renda que
fica para o nosso Estado, que anteriormente nem imposto es-
tava sendo gerado no nosso Estado. Que a partir de agora,

além de gerar imposto de renda de empregos, vai ficar no
nosso Estado, que nós estamos precisando mesmo, como foi
mencionado ontem na reunião. O Mato Grosso já está dando
o seu jeito, o Acre também, São Paulo nem se fala, Rondônia,
temos que acelerar como já estamos fazendo esse papel, de
estarmos reunidos aqui em caráter urgente para que seja
aprovado esse Projeto, para beneficiar o nosso povo. Para-
béns Deputado Laerte, e Maurão de Carvalho e Governo do
Estado, estou muito feliz e satisfeito de poder cooperar, de
poder está aqui votando. Fiquei de ontem para hoje, e ficarei
quantas vezes for necessário para beneficiar o nosso povo de
Rondônia. Muito obrigado.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecemos as
palavras do Deputado Geraldo da Rondônia, e passamos a
tribuna para o Deputado Presidente desta Casa Maurão de
Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Bom eu queria desde já
agradecer a presença de todos os Deputados que se sacrifica-
ram para hoje poder está aqui. Eu sei que a grande maioria já
tinha a sua agenda programada, alguns já estavam viajando,
como o Deputado Ezequiel Junior, Deputado Saulo, Deputado
Ribamar, parece que já estavam fora e os outros que estavam
programando já a sua agenda e tiveram que cancelar, como a
gente alterou algumas agendas nossa para que pudesse hoje
votar esse Projeto. Eu entendo que é muito importante neste
momento Deputado Adelino; principalmente nós que tivemos
aqui alguns embates com os grandes frigoríficos que é a Friboi,
e aconteceu tudo o que nós víamos prevendo, e o que nós
víamos falando. Que era o frigorífico que vinha primeiro dan-
do calote no Brasil, nos bancos e no dinheiro público e depois
o calote no produtor rural, foi o que o Friboi fez e que vinha
fazendo, quando ele não podia dar o calote diretamente, ele
dava na balança, eu sou testemunha disso, o quanto eles vi-
nham causando prejuízo. E agora com a desmoralização do
acontecimento, que aconteceu, que acabou desmoralização
mais o Friboi hoje a grande maioria não querem mais vender
para o Friboi e eu aconselho que não venda mesmo, que quem
deu calote no Brasil, deu calote nos bancos e foi para outros
Estados se instalar e se proteger e depois conseguiu enrolar
até a Justiça porque em toda a negociação que fez dando
grande calote no Brasil e ainda conseguiu se salvar do crime,
da penalidade, hoje está livre em outro país, morando nas
grandes mansões e aproveitando o dinheiro público do Brasil
que levou. E na última hora ainda armou em cima da bolsa,
sabia do que ia fazer com o Presidente Temer e ainda ganhou
dinheiro em cima da hora no Brasil mais uma vez. E isso nós
falamos, nós combatemos aqui nessa tribuna cobrando mos-
trando o que era o Friboi, o que eles vinham fazendo com
Rondônia e com o país. E agora deputado Saulo está claro
não tem mais dúvida para ninguém e eu quero deixar que
alguns produtores que ainda tem coragem de fazer uma esca-
la e vender gado, vender boi para o Friboi esse não tem medo
de perder dinheiro não, porque se tivesse medo não venderia
jamais por 30 dias para o Friboi. Então ontem teve a reunião
nossa com o Governador do Estado, articulada aqui pelo Laerte
Gomes, acho que foi muito importante, com a grande parte
dos empresários, pequenos empresários e produtores,
pecuaristas que estavam juntos, que são os pequenos frigorí-
ficos que tentavam sobreviver e o Friboi não deixava por que
eles tiravam a oportunidade deles, eu acho que agora é a
hora deles crescer e comprar o nosso gado, comprar os nos-
sos bois, por que o dinheiro dele é o mesmo do outro, do
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Friboi, a diferença é que não é do banco, a única diferença é
que não é do banco, que é do povo, que é do BNDES, essa é a
diferença, mas eles vão poder comprar. E hoje essa Sessão
convocada aqui com 13 deputados é justamente autorizando o
Governo a abrir oportunidade para que essas pessoas, os pe-
quenos empresários realmente possam competir com esses
grandes frigoríficos vendendo, exportando, importando a sua
própria carne. Então a lei que nós autorizamos hoje e a auto-
rização também dos servidores que possam fiscalizar e com
isso nós hoje estamos dando a oportunidade de gerar mais
emprego para essas pessoas e também termos condições de
deliberar para que esses pequenos empresários possam tra-
balhar com as suas empresas. E eu tenho certeza que daqui
uns dias eles vão ser médios e grandes empresários e o pro-
dutor rural vai poder vender a sua carne no preço mais justo
tendo uma competitividade do preço e concorrência da mais
justa com esses pequenos frigoríficos que estão tendo a opor-
tunidade agora de poder concorrer e poder trabalhar. Então eu
quero aqui só parabenizar todos os deputados, ao deputado
Laerte que fez para que hoje acontecesse esta Audiência Pú-
blica ligando para a grande maioria dos deputados, buscando
lá no interior para que a gente pudesse votar nessa Extraordi-
nária sem nenhum custo para os cofres públicos, custo zero. E
os deputados estão aqui votando e entendendo a importância
desse projeto para os nossos produtores rurais, não só para
os empresários, mas sim para o produtor. Deputado Ribamar,
Vossa Excelência que é produtor, deputado Adelino que é pro-
dutor rural, deputado Saulo, o deputado Laerte, eu que sou
um pequeno produtor, deputado Jesuíno que já começou com
as novilhas, deputado Léo Moraes, eu acho que aqui são to-
dos, não é Geraldo? Cleiton Roque, Geraldo, o Cleiton Roque
está projetando agora, o deputado Ribamar...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Eu só tenho terra debaixo da unha
e pouca...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Ribamar, se você olhar
99% nós somos criadores, somos pecuaristas, pequenos mais
somos. Geraldo nós ficamos felizes quando ele veio para cá
por que quando nós se apertamos nós temos como encostar,
né? Deputado quase não é apertado, então o Geraldo. Nin-
guém ainda pediu dinheiro emprestado para você não é Geral-
do? Já. Então, gente, só brincar um pouco aqui, mas é verda-
de, Deputado Ribamar. O Estado de Rondônia todos vão ga-
nhar hoje com este projeto que o Poder Legislativo aprova
dando condições aos pequenos frigoríficos poderem ter a opor-
tunidade de comprar, de exportar, de importarmos, de poder
trabalhar na verdade, como o frigorífico do seu Francisco que
abate 260 cabeças lá em Ariquemes, está abatendo 40. O Areia
Branca aqui que nós somos cliente dele, passou agora 22 dias
fechado por falta de gente, pessoas para poder estar acompa-
nhando fiscalização tanto do município como do Estado, e ago-
ra com esse projeto vai poder o Governo contratar e termos
técnicos suficientes para poder fazer a fiscalização e dar opor-
tunidade dessas pessoas aumentar o abate e podermos com-
prar a carne e atender os nossos produtores rurais que hoje
estão infelizmente cada dia baixando a sua carne e a escala
aumentando os dias para poder abater. Então parabéns a to-
dos os deputados, agradecer mesmo a todos pelo empenho
por estar aqui hoje entendendo a importância, o quanto é im-
portante este projeto para o Estado de Rondônia.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado Ribamar.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Quero cumprimentar o Vereador
Romário de Alto Paraíso que está aqui juntamente com sua
esposa na galeria, seja bem-vindo aqui o vereador e sua es-
posa. Obrigado.

(Às 14 horas e 17 minutos o senhor Saulo Moreira
passa a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Agora em
discussão o projeto. Em primeira discussão e votação o Proje-
to de Lei Complementar 168/2017. O painel está aberto.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente para discutir o Proje-
to. O nosso questionamento com relação a esse Projeto, pri-
meiro realmente é uma boa discussão, a gente sabe a proble-
mática que está hoje no País e, principalmente Rondônia que é
um dos maiores produtores de carne e derivados do boi aqui é
o nosso Estado de Rondônia. A gente sabe a importância que a
pecuária é para nosso Estado. Mas eu tenho algumas... A mi-
nha preocupação é exatamente no recesso o Projeto chegar, o
Projeto de uma importância desse tamanho não ter uma dis-
cussão maior com outro, não só no parlamento, não só com
nós aqui e o Executivo, mas também envolvendo alguns seto-
res da sociedade. Eu me preocupo todas às vezes que os par-
lamentos e, isso está provado, hoje, depois daquela operação
Carne Fraca, e depois da delação do Joesley Batista, a gente
viu como é que funciona muitas vezes esse tipo de legislação
nos parlamentos, começando pelo Congresso Nacional, a for-
ça que esses segmentos têm, muitas vezes até comprando,
até comprando medida provisória e Projeto de Leis, os esque-
mas ali que têm nos parlamentos, e aqui em Rondônia me
preocupa muito quando o Governo deu todo o tipo de abertura
e benefício para a JBS, e na época sem fazer uma discussão
maior com a sociedade, na época era tudo colocando que esse
JBS era a melhor coisa do mundo, que ia gerar milhares de
emprego, que ia fazer isso e mais aquilo, inclusive em 2010, a
JBS - (Friboi), foi um dos maiores patrocinadores, apoiadores,
e financiadores da campanha do Confúcio Moura. Dois mil e
doze, que foi uma surpresa para mim e com certeza para muita
gente, no depoimento agora que teve daquele Diretor da JBS,
na delação premiada dele onde diz, onde falou daquele esque-
ma que tinha aqui com o Edgar do Boi, onde a Friboi não era
fiscalizada que além das isenções que eles tinham e têm do
Estado ainda tinha esse privilégio de não sofrer nenhum tipo
de fiscalização. Quando chega ao ponto de Edgar do Boi que
não é servidor público, não é servidor do Estado, não era vere-
ador, não era deputado, não era secretário, não era nada esse
Edgar do Boi, ele tinha esse poder todo para manipular e co-
brar milhões do frigorífico, do grupo JBS, para que ele não
sofresse nenhum tipo de fiscalização, e nesse mesmo período
com certeza nossos pequenos frigoríficos e também pequenos
e médios empresários de Rondônia, comerciantes, até nossos
vendedores de pipocas ou quem vende melancia, abacaxi, ou
frutas, ou legumes nas calçadas sofreram todo o tipo de per-
seguição, de fiscalização e tudo mais, por isso, hoje a gente
tinha que discutir melhor, e ver melhor quando a gente vai
fazer qualquer tipo de projeto que beneficia, porque pelo que
vocês estão falando aí, seriam esses pequenos frigoríficos, mas
nós não estamos tirando nada dos grandes. Eu acredito que
essa discussão, nós tínhamos que fazer uma discussão maior
e já incluindo, inclusive cassando todos os privilégios desse
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Friboi! Eu acho que tínhamos que fazer uma legislação onde a
gente normatizasse, e colocasse regras, regras que fossem
boas realmente para o Estado, porque muitas vezes as leis que
são feitas nos parlamentos, tanto municipais, estaduais e, fe-
deral têm sido para beneficiar grupos, ou segmentos peque-
nos, não beneficia toda a sociedade. Inclusive quando se dis-
cute alguma coisa para maioria é para ferrar mais, Deputado
Léo, é o exemplo da Reforma Trabalhista, onde muitos picare-
tas que têm naquele congresso Nacional entre senadores e
deputados federais, eu não estou aqui dizendo todos, mas uma
grande parte. Os caras vêm dizendo que a Reforma, argumen-
tando que a Reforma Trabalhista vai gerar emprego e a gente
sabe que não, vai acabar de ferrar o trabalhador. A mesma
coisa é a questão, pior ainda na questão da Previdência Social,
fazer reforma. Quando se faz reforma, quando se faz qualquer
tipo de discussão para maioria, é para ferrar. E sempre o que
tem se feito nos parlamentos em todos, do menor, das Câma-
ras ao Congresso Nacional, são sempre para beneficiar... Que
a gente não tem certeza, que certeza eu tenho que não tem
alguns interesses aí que não é o interesse do Estado? Porque
na época que votaram e deram todo esse tipo de privilégio
para o Friboi, para a JBS, por que não deu já para esses pe-
quenos, por que não incluíram os pequenos? Agora, quer dizer,
só porque deu todo esse escândalo contra essa JBS, é que vai
ver a questão dos frigoríficos pequenos? Isso era para a gente
ter feito há muito tempo, mas infelizmente sempre tem acon-
tecido isso, a gente tem beneficiado os grandes. Sempre, os
parlamentos têm privilegiado os grandes e prejudicado os pe-
quenos. A prova disso está aí, há quantos anos esses peque-
nos não vêm, líder Laerte, não vêm sendo prejudicados? Aí,
agora, depois de todo esse escândalo que essa família Batista,
depois de toda essa... Quando ele vem às claras e fala todo
tipo de barbaridade que ele fez neste País, onde comprava,
comprava de fiscal, que tinha que fiscalizar o negócio deles, ao
Presidente da República, é que nós vamos nos preocupar ago-
ra com os nossos frigoríficos pequenos. Nossos frigoríficos pe-
quenos, como nas outras áreas sem ser da carne, nós tínha-
mos que sempre ter nos preocupado primeiro com eles, sem-
pre primeiro com eles. Infelizmente os pequenos nunca têm
vez, porque não têm poder de pressão, não têm poder de ban-
car a campanha da maioria dos políticos. Aí, para eles só mais
carga tributária, só é mais arrocho. Por isso, a minha preocu-
pação é essa, é daqui a pouco, lá na frente, a gente nesta
discussão de hoje, nesta votação de hoje, Deputado Laerte, a
gente não ter resolvido o problema do Estado, que é um pro-
blema muito sério, importante demais para o Estado, porque
no nosso Estado é uma das coisas que gera riqueza e emprego
e renda para este Estado é a área da carne e do leite, do
queijo, enfim, de todos os derivados da pecuária. Merece a
gente fazer um trabalho aqui para poder resolver de vez e
sempre privilegiar e ver os nossos daqui os nossos pequenos e
médios daqui, tanto os criadores, os pequenos criadores, os
grandes criadores de gado, como os frigoríficos também. Por
isso, Deputado Ribamar, a minha preocupação é essa, a gente
aprova as coisas sem ter uma discussão maior e sem ter uma
participação maior de todos, aí termina a gente cometendo,
muitas vezes, falhas. Por isso, Deputado Jesuíno, a minha pre-
ocupação aqui é isso, porque tem como e a gente era para ter
feito isso bem antes, mas agora sempre para as coisas anda-
rem tem que acontecer muita coisa ruim? Acho que era o mo-
mento de a gente, de vez, regulamentar e arrumar e sempre
para beneficiar os nossos, porque nós sempre tivemos esse
defeito. O Governo de Rondônia sempre foi assim, arrocha os
daqui, os produtores daqui, as pessoas que produzem neste

Estado e abre para os que vêm de fora. Sempre foi assim. Eu
lembro que, visitando o frigorífico lá em Rolim de Moura, Moura,
do lado do frigorífico de Rolim de Moura, Deputado Laerte,
meu companheiro líder, Deputado Edson Martins, eu visitando
lá o frigorífico, do lado do frigorífico tem uma madeireira e
essa madeireira tem lá um depósito maior do que esse plená-
rio, lotado de pallet, parece que é pallet, é aquele, um negó-
cio lá de madeira para embalar carne, parece que é isso,
pallet, se eu não me engano, o nome. É do lado do frigorífico
a madeireira, lá em Rolim de Moura. E sabe de onde o frigorí-
fico estava importando, buscando esse tipo de mercadoria,
esse pallet? De são Paulo, de São Paulo! Porque o vizinho, a
madeireira vizinha do lado, quem conhece Rolim sabe lá, a
madeireira é do lado, eu não sei se ainda está aberta, já deve
até ter fechado, era proibido, o frigorífico não podia comprar
o pallet da madeireira vizinha. Tinha que buscar em São Pau-
lo, três mil quilômetros de distância. Este é o Estado, é assim
que funciona a política neste Brasil, por quê? Porque o Gover-
no do Estado, através dessa SEDAM, o nosso governo nunca
representou bem os nossos, nunca representou. Por quê? Já
viu que absurdo! Porque dizendo que aquela madeira que ti-
nha sido feito aquele material lá era madeira que não tinha
um selo, autorização do Ibama, de não sei o que para derru-
bar. É cada tipo de absurdo que tem! Aí, tanto na questão...
Rondônia tem três potenciais: nós temos potencial do miné-
rio, nós somos ricos, temos muito tipo de minério; na madei-
ra, na questão da madeira e na questão da carne. Mas nós
não sabemos, nós nunca soubemos resolver essa questão. A
madeira, quando é tirada, é tirada, muitas vezes, de forma
ilegal, que não deixa riqueza para o Estado, muitas vezes tem
que ser escondido, porque as madeireiras não podem traba-
lhar de forma sossegada. A questão da mineração, da mesma
forma, não pode garimpar no rio Madeira, mas todo dia tem
garimpeiro tirando ouro do rio Madeira todo o dia, mas por-
que é que eles não querem regulamentar? Porque sempre
tem gente lá pegando dinheiro lá e se legalizasse tudo e
normatizasse tudo acabava esses esquemas de fiscal ficar
pegando dinheiro para as pessoas ficarem trabalhando na ile-
galidade. Por isso Deputado, a minha preocupação, hoje, o
Governo depende do meu voto, tem 13 votos, só tem 13 Depu-
tados no Plenário e no caso se eu votasse contra prejudica o
Projeto. Pelo Governo eu votava contra com certeza, porque
esse Chefe da Casa Civil ele está passando dos limites, ele se
acha, ele se acha muito mais do que a Rainha da Inglaterra, e
pior que ele está muito truculento, ele não aceita ideia, não
aceita opinião, não aceita crítica, a gente tem que chegar per-
to dele e dizer: “que o Confúcio é o homem mais bonito e
mais lindo e mais gostosão do mundo” porque senão ele já
vem chamando a gente de mentiroso, chamando... Ontem,
ontem aqui em respeito aos Deputados e aos outros Poderes
que estavam aqui atrás eu até me contive um pouco, eu até
me contive um pouco, mas se nós tivéssemos num boteco ou
numa esquina ou em qualquer outro lugar eu não sei, pelo
menos um monte de palavrão e besteira eu tinha falado para
aquele Emerson Castro. Dizer para o Emerson Castro que ele
tem que respeitar esta Casa, o Governo tem maioria absoluta
aqui na Casa eu nunca questionei isso, é um direito que tem,
mas o meu direito de criticar, de denunciar isso ele não pode
tirar e muitas vezes não é a primeira vez Deputado Jesuíno
que eu vou salvar Projetos do Governo aqui, não é a primeira
vez. Ontem mesmo eu votei um Projeto aqui, eu digo, eu vou
votar contra.  Mas, se prejudicar se depender do meu voto eu
modifico o voto, eu não quero prejudicar. Não é que eu con-
corde, mas eu votaria para não prejudicar o Projeto, graças
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aos Deputados aqui, graças a vocês, que muitas vezes vocês
tem derrubado Veto aqui nosso, eu peço e vocês atendem, aí
num pedido aqui de vários Deputados para a gente votar o
Projeto a gente vai votar e entendendo Deputado Adelino, que
esse Projeto realmente seja bom para o Estado e qualquer
coisa que tiver que melhorar a gente vai adequando porque
nós temos que resolver isso, nós temos que dar condições
para que esses setores que produzem muito para esse Estado
trabalhar com dignidade, trabalhar com respeito e em condi-
ções de disputar com qualquer um. Está na hora, isso foi bom,
está na hora da gente tirar, se não foi eliminada de vez essa
Friboi de Rondônia, nós temos que trabalhar para eliminar e
fazer esses pequenos e médios empresários de Rondônia que
é desta área crescerem nesse Estado, sim, cumprindo as suas
obrigações sociais, tributárias e enriquecendo e produzindo
para o nosso Estado.  Era isso.

O SR. LAERTE GOMES – Só para... Senhor Presidente, só
para comentar aqui e acrescentar Deputado Hermínio Coelho,
Vossa Excelência tem, eu vou ser bem breve que os Deputados
também tem; mas eu respeito Deputado Hermínio, eu respeito
muito Vossa Excelência eu tenho uma admiração por Vossa
Excelência, Vossa Excelência sabe disso, ontem o ocorrido nesta
Casa, ontem na reunião Vossa Excelência está correto no que
falou aqui, Vossa Excelência está na sua Casa, e na sua Casa é
um ditado antigo: quem manda é você. Foi desrespeitoso o
Chefe da Casa Civil com Vossa Excelência, foi sim, eu falei
para ele isso hoje cedo que desrespeitou Vossa Excelência aqui
na Assembleia e ninguém pode tirar ou tolir os direitos de
Deputado nenhum aqui nesta Casa, aqui quem tem Poder, Pre-
sidente, são os Parlamentares. Nós podemos discutir, nós po-
demos divergir, Deputado Léo e Deputado Jesuíno, mas entre
nós, agora quem vem aqui nesta Casa tem que respeitar os
Deputados aqui nesta Casa, quer ter uma discussão, quer ter
um confronto de ideias tenha em outro lugar, aqui tem que ter
respeito e eu me solidarizo com Vossa Excelência está Deputa-
do Hermínio, já disse isso hoje para o Chefe da Casa civil que
ele errou, hoje na parte da manhã.

E sobre só essa questão das pequenas indústrias, dos
pequenos laticínios, dos pequenos frigoríficos, todos já tem o
CONDER, tem os benefícios também Deputado, Deputado
Hermínio, e nós vamos está aqui hoje, só para deixar Vossa
Excelência bem a par, é importante eu sei que isso é uma
verdade, se votou muita coisa aqui que prejudicou, produtor,
população, isso é um fato ao longo dos anos, mas esse Projeto
nós estamos aqui hoje implantando o SISB, o SISB que é esse
Sistema que vai dar condições dessas empresas que já tem
benefício fiscal também, vai dar condições delas querendo ou
não aderir ao SISB para vender os seus produtos para o Brasil
inteiro. Então, eu acho que é um momento importante, por
isso que eu reafirmo aqui o momento desses 13 Parlamenta-
res que votaram é um momento importante para o Estado de
Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só Presidente, só para acrescen-
tar o seguinte, parabenizar Deputado Hermínio, sempre Vossa
Excelência, eu fiz, na hora que eu pedi para ele: Deputado,
vamos participar dessa discussão, vai ter que ser amplamente
discutido, o Deputado Laerte teve que explicar para a gente
porque numa Sessão extraordinária a gente vir, aprovar um
Projeto que nós tivemos um tempo ordinário para ser votado.
Então, deveria ser um Projeto de suma importância para o
Estado de Rondônia, bem como mostra sua postura como Par-

lamentar, independente da sua posição, da nossa posição que
nós temos de dependência Vossa Excelência vota como bem
disse Vossa Excelência de uma forma pensando no Estado,
pensando, pedindo mesmo, acreditando que esse Projeto vai
dar condições de melhorar a questão da exportação de carne,
melhorar a condição desse frigorífico de menor potencial. En-
tão assim, sinceramente eu admiro a sua postura, já era des-
de o início quando Vossa Excelência era Deputado, como Pre-
sidente da Associação, pela sua foram de agir, pela sua forma
de pensar que não age de uma forma mesquinha, de uma
forma que nesse momento aproveitando como do seu voto,
pode aqui: “olha, aqui é o meu Poder”. Agora vou dizer uma
coisa aos Nobres Parlamentares, é incabível, inaceitável, como
sempre digo, qualquer um que seja vir aqui dentro da nossa
Casa gritar e falar com qualquer um Parlamentar que seja, eu
não estava Deputado Hermínio, porque se tivesse, a situação
poderia tomar um caminho mais complicado com o Emerson
Castro, que eu tenho muito respeito. E outra coisa que eu que-
ro mandar um recado; fiquei sabendo, fiquei sabendo que o
ajudante de obra do Governador, o Major Gualberto, Coronel
Gualberto, barrou um deputado nosso. Eu espero que isso seja,
foi um erro, foi um erro. Porque se não foi, eu vou requisitar
se for necessário, até convocar na Comissão de Segurança
Pública, o coronel, quem que seja, um funcionário não saber
da lista de Deputados e barrar um deputado, só por barrar por
questões pessoais, viu deputado, o senhor como Líder, leve
essa mensagem para o Governo, não vamos aceitar esse tipo
de constrangimento perante esse Poder e ao Poder Legislativo,
fiscal do Executivo. Era isso que eu queria falar também e
parabenizar Vossa Excelência por mobilizar, de uma forma cons-
ciente, colocar esse projeto para gente, apresentou de uma
forma muito transparente, viu Deputado Laerte, também pa-
rabenizo Vossa Excelência e novamente a todos os deputados
que se encontram aqui presentes nesse recinto. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, uma breve fala. Antes
da minha fala, eu gostaria de registrar e agradecer a presença
do Alexandre Roupa Branca, conhecido histórico na política,
empresário no município de Ouro Preto do Oeste. Muito obri-
gado aí pela sua presença. Presidente, eu também gostaria de
deixar registrado nos Anais desta Casa, nesta tarde a impor-
tância desses dois projetos. Eu acho que todos os Deputados
deixaram de viajar, outros que viajaram, voltaram, o colega
Ezequiel que já estava lá no município de Machadinho; mas,
eu acho que são dois projetos que eu tenho certeza que vai
ficar na história desta Casa, nesta tarde, esses projetos pela
importância; da implantação do SISB no nosso Estado e tam-
bém da condição que é a contratação emergencial dos veteri-
nários que vão fazer o serviço de vigilância sanitária e também
de inspeção que é muito importante. E dizer, que de repente
num momento de crise pode ser a oportunidade dos empresá-
rios, os verdadeiros rondonienses, aqueles que sempre acre-
ditaram em Rondônia, que são os pequenos empresários na
indústria de frigoríficos e também na indústria láctea desse
Estado, de ter a oportunidade de ser reconhecido o trabalho, a
luta deles e que eles possam ter oportunidade. É uma pena,
eu lamento muito que essa empresa, JBS fez um mal tão gran-
de para o nosso país e para o Estado de Rondônia que não tem
condições de ser punida imediatamente deveria ser tomada
todas essas plantas de frigorífico onde construíram com recur-
so público, investimento público e projeto com altos valores e
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hoje aí parado para construir um monopólio dentro do Estado,
pararam, fecharam esses frigoríficos. É bom que a Justiça ti-
vesse condições de retomar de imediato esse frigorífico e pas-
sasse para as pessoas que realmente gostam e amam esse
Estado, os empresários que às vezes trabalham até mesmo
sem condições. Agradeço aqui Presidente Maurão. Registrado
esse reconhecimento a cada um que estão votando nesta tar-
de, esses dois projetos tão importantes. Muito obrigado líder
Laerte, que também já vai descer para o interior. Eu também
pretendo descer, viajar agora à tarde, deixo aqui as minhas
palavras. Muito obrigado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - ausente
- Deputado Airton Gurgacz - ausente
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - ausente
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputado Dr. Neidson - ausente
- Deputado Edson Martins - sim
- 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 - ausente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Leo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
obrigado. Com 13 votos favoráveis, está aprovado em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 168/17.
Vai à segunda.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, só uma Questão
de Ordem. Só para reforçar o convite a todos os parlamenta-
res. Nesta segunda-feira, dia 03 de julho, às 19:30 horas na
quadra municipal Dona Ica, em Monte Negro, estaremos discu-
tindo sobre a Segurança Pública da região, da RO – 421; com-
preende os municípios de Ariquemes, Monte Negro, Campo Novo
e Buritis. O índice de violência na região Senhor Presidente,
está muito acima dos outros municípios. Estão tendo verdadei-
ros arrastões, principalmente na área rural, roubando camio-
netas, roubando móveis, até roupa. Então, eu venho aqui re-
forçar o convite aos parlamentares que puderem participar,
será de grande, de grande ajuda. Foi confirmada já a presen-
ça do Coronel Caetano, chefe da SESDEC; confirmada do Eliseu
Muller da Polícia Civil e a PM será representada pelo Vice-Co-
mandante. Então, estão todos convidados, o Deputado Adelino
que marcou presença, o Deputado Geraldo, todos convidados
e o Deputado Maurão também convidado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Está bom, obrigado.
Próxima matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI 718/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 159. Dis-
põe sobre contratação de servidores por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional inte-
resse Público da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia – IDARON.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto
está sem parecer. Deputado Adelino, para emitir o parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, solicito ao
relator que acate a emenda, a emenda seja juntada ao
projeto.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 718/17 DO Po-
der Executivo/Mensagem 159. Dispõe sobre contratação de
servidores por tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de   excepcional interesse Público da Agência
de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia –
IDARON.

Somos de parecer favorável, senhor Presidente, pelas
Comissões Pertinentes acatando a emenda. Somos de pare-
cer favorável com emenda então, Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são o parecer do Deputado Adelino, acatando a emenda. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 718/
17 com emenda. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Não há
mais matérias Presidente. Desculpa Presidente.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regi-
mento Interno, que seja dispensando o interstício regimental
para apreciação em segunda discussão e votação do Projeto
PL 168/17, PL 718/17 são os dois Projetos Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Não há
mais matérias, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada
a Ordem do Dia. E nada mais havendo mais havendo a tratar
invocando a proteção de Deus, e antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em seguida a
fim de apreciarmos as seguintes matérias. Em segunda dis-
cussão e votação Projeto de Lei Complementar 168/17, Proje-
to de Lei 718/17.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 14 horas e 47 minutos).
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Extrato PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°. 024/2016

Processo Administrativo nº. 002462/2016-69

Contratante:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada:  LÉLIA MARIA CORREIA TELES

DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
PRORROGAÇÃO do Contrato nº 024/2016, referente à locação
de um imóvel urbano situado à Rua Duque de Caxias nº. 96-B
bairro Arigolândia, Porto Velho-RO, onde funcionam o Depar-
tamento Médico e Odontológico

DO PRAZO:  Fica estabelecido para o presente TERMO ADITIVO
o prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de agosto de
2017, ultimando-se em 31 de julho de 2018.

DO VALOR:  O valor global do presente termo aditivo é de R$
69.782,04 (sessenta e nove mil setecentos e oitenta e dois
reais e quatro centavos), considerando o valor mensal do alu-
guel em R$ 5.815,17 (cinco mil oitocentos e quinze reais e
dezessete centavos).
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  As despesas decorrentes
do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte pro-
gramação: Natureza da Despesa:   339036 - Programa de Tra-
balho:- 01122102020620000 - Evento: 400091  - UO: 1001 -
Nota de Empenho: 2017NE00952 emitida em 12/07/2017.

Parágrafo Primeiro. Para atender a despesa do corrente ano
foi emitida nota de empenho n. 2017NE00952 no valor de R$
29.075,85 (vinte e nove mil e setenta e cinco reais e oitenta e
cinco centavos), referente aos meses de agosto a dezembro
de 2017.

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o
presente Termo Aditivo, às fls. 27 (vinte e sete) do Livro de
Registro de Termos Aditivos do ano de 2017 desta Advocacia
Geral, o qual depois de lido e achado conforme vai devida-
mente assinado pelas partes aditantes e com visto do Advoga-
do Geral da Assembleia Legislativa.

Porto Velho, 17 de julho de 2017.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Deputado Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral

Contratada:  Lélia Maria Correa Teles
             CPF nº. 106.887.812-68

Visto:
Celso Ceccatto

     Advogado-Geral– ALE/RO

ATO Nº1619/2017-SRH/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,
resolve:

D E S I G N A R

A servidora KATIA MARIA TAVARES DAS NEVES, matrícula
100003228, Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa,  como Gestor do con-
trato nº 10/2016/ALE/RO, Processo Administrativo nº 14393/
2015,  no periodo  de 12 a 30 de julho de 2017.

Porto Velho, 18 de julho de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO          ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                            SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1617/2017-SRH/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,
resolve:

D E S I G N A R

A servidora MARIA DANIELE TEMES DA SILVA SALES, ma-
trícula 200163003,  ocupante do Cargo de Assistente Tecnico,
como Gestor do Processo Administrativo nº 1793/2017-53,
acontar  de 18 de julho de 2017.

Porto Velho, 18 de julho de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO          ARILDO LOPES DA SILVA
      PRESIDENTE                          SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 1618/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
dos Artigos 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

P R O R R O G A R

Por 30(trinta) dias, a Comissão Especial para realizar estudos
na legislação vigente e levantamentos pertinentes, para
realização do Concurso Público de Provas e Títulos, visando
atender a demanda de todos os cargos administrativos e órgão
jurídico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
instituída pelo ATO Nº 1399/2017-SRH/P/ALE, publicado no

ADVOCACIA GERAL SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA GERAL

Diário Oficial da ALE-RO nº 96 de 14 de junho de 2017. Composta
pelos servidores, a contar de 19 de julho de 2017.

Presidente: RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS
Membros: ROSEMEIRE DA SILVA ARAUJO

LEME BENTO LEMOS
JULIO JUHASC

Secretário:    RUBENS LUZ SILVA.

 Porto Velho, 19 de julho de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL
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