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TAQUIGRAFIA

10ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 28 de Março de 2017

Presidência dos Srs.
 EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente
GERALDO DA RONDÔNIA - Deputado

LEBRÃO - 1º Secretario

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas e 08 minutos é aberta a Sessão)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Jean Oliveira (PMDB), Marcelino
Tenório (PRP) e Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Invocando a prote-
ção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta
a 10ª 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) - Antes por questão de or-
dem senhor Presidente, quero registrar e agradecer a pre-
sença do Vereador Pezão, Vereador Huga, todas as pessoas
que ocupam assento hoje na galeria desta Casa, dizer que
somos privilegiados com a presença de vocês.

Procede a leitura da ata.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero registrar a
presença do senhor Vereador Huga e o Vereador Pezão, do
município de Seringueiras, obrigado pela presença, registrar
e agradece a presença de todas as pessoas que compõem o
plenário, a galeria desta Casa, prestigiando os trabalhos.

Em discussão a ata que acaba de ser lida, não havendo
observação dou-a por aprovada. Solicito ao senhor Secretá-
rio que proceda a leitura do Expediente recebido.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura do Ex-
pediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 - Mensagem nº 57/2017 - Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro e por Excesso de Arre-
cadação, até o montante de R$ 6.252.735,95, em favor das
Unidades Orçamentárias: Ministério Público – MP e Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia
– FUNDIMPER”.
02 – Mensagem nº 58/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
14.573.609,80, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de
Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da
Pecuária Leiteira do Estado – PROLEITE”.
03 – Mensagem nº 59/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
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Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
11.174.408,71, em favor da Unidade Orçamentária: Secreta-
ria de Estado da Justiça – SEJUS”.
04 – Ofício nº 385/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 869/17, de autoria dos Senhores Deputados
Jesuíno Boabaid e Laerte Gomes.
05 – Ofício nº 380/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 867/17, de autoria da Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência Social.
06 – Ofícios nº 263, 328, 329, 364, 365, 366, 367, 378, 240 e
241/2017 – DITEL, encaminhando resposta aos Requerimen-
tos nº 872, 871, 870, 883, 884, 886, 881, 868, 865 e 866/17,
de autoria do Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
07 – Ofício nº 392/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3289/17, de autoria do senhor De-
putado Dr. Neidson.
08 – Ofício nº 391/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3318/17, de autoria do Senhor De-
putado Maurão de Carvalho.
09 – Ofício nº 390/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3277/17, de autoria do Senhor De-
putado Laerte Gomes.
10 – Ofício nº389/2017 – DITEL, encaminhando resposta a In-
dicação Parlamentar nº 3325/17, de autoria do Senhor Depu-
tado Aélcio da TV.
11 – Ofício nº 154/2017 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
solicitando que se digne prestar as informações que julgar
necessárias sobre o alegado na petição e teor dos documen-
tos (art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/09), objeto do Mandado de
Segurança nº 0804192-95.2016.8.22.0000.
12 – Ofício nº 2.507/2017 – SEDUC, apresentando sugestões
para as alterações preconizadas na Lei nº 3.972/2017, de 10
de janeiro de 2017, em que propõe uma 3ª (terceira) gestão
para os diretores escolares.
13 – Ofício nº 008/2017 – CÂMARA DOS DEPUTADOS/COMIS-
SÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL E DA AMAZÔNIA – CINDRA, encaminhando relatório de
atividades desta Comissão referente ao ano de 2016.
14 - Ofício nº 062/2017 – SINDICATO DOS ENGENHEIROS/
SENGE-RO, apresentando proposta de Projeto de Lei para
desvinculação da tabela de vencimentos dos Engenheiros do
DER em relação aos Engenheiros das demais Secretarias do
Estado, através da alteração da Lei Complementar nº 808/14.
15 - Requerimento do Senhor Deputado Alex Redano, justifi-
cando ausência na Sessão Ordinária do dia 22 de março de
2017.
16 – Ofício nº 0407/2017 – CAIXA, notificando o crédito de
recurso financeiro, sob bloqueio, que tem por objeto “Constru-
ção de 02 (dois) centros culturais para o festival de bois-bumbás
no município de Guajará-Mirim”.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça da ex-Deputada Estadual, nossa colega desta Casa, Depu-
tada Carmem Gon, do município de Jaru, muito obrigada pela
presença e também o Vereador Marcão, Vice-Presidente da
Câmara do município de Jaru, obrigado pela presença. Regis-
trar também a presença, aliás, Vereador Marcão, não Vice-
Presidente, mas Vereador Marcão do município de Jaru, e re-
gistra também a presença do Vereador Natan Lima, Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ariquemes, obrigado pela pre-
sença.

Passamos as Breves Comunicações, nas Breves Comu-
nicações inscrito o ilustre Deputado Anderson da Singeperon,
com a palavra por cinco minutos, sem apartes.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Sr. Presidente, cum-
primentar aqui toda a Mesa, o Presidente e todos os outros
presentes aqui, Vereadores, Prefeitos, que estão aqui assistin-
do esta Sessão. A minha comunicação hoje é que fiz uma visi-
ta nesse final de semana na cidade de Ouro Preto, onde eu fui
ali recebido pelo Prefeito Vagno que me recebeu muito bem,
também o deputado lá da região, o Marcelino Tenório que nos
recebeu ali na cidade onde lá eu pude tratar sobre o sistema
carcerário ali de Ouro Preto, e reuni ali também a categoria do
sistema penitenciário da cidade. Recebi inclusive algumas de-
núncias das condições daquela Unidade, uma Unidade antiga
bem ultrapassada que hoje, no dia que eu estive lá ela tinha
226 presos e esses presos senhor Presidente, todos mistura-
dos num local só, estão uma Unidade que comporta presos
provisórios, presos sem condenação, que é os provisórios, e
presos condenados, presos de regime diferentes, semiaberto,
aberto e até presas femininas dentro de um espaço só, o que
nos preocupa. Além de ter uma estrutura muito precária é
uma Unidade sem iluminação adequada, o que põe em risco
ali aquela população. Existe inclusive um abaixo-assinado dos
moradores da cidade para que o Estado tira aquela Unidade,
desative ela, tire e leve para um local onde a própria lei de
execução penal, a LEP ela determina que são em locais afasta-
dos da população, não em área urbanas, mas em áreas mais
rurais. E o Prefeito se propôs inclusive para a Secretaria de
Justiça doar 4 hectares para a construção de uma Unidade ali
em Ouro Preto, tirando essa Unidade que está num local ali
que é a cidade de Ouro Preto, é uma região é grande. Uma
região que atende várias cidades próximas, Urupá, entre ou-
tras cidades que estão ali por perto. E toda essa população
carcerária que ela é desafogada em Ouro Preto, fora os pre-
sos que vão pagar pena ali em Ouro Preto. Então a preocupa-
ção nossa é com a segurança, é uma Unidade que já teve
princípios de motim, de rebeliões, é uma Unidade que não
oferece segurança e o que preocupa mais ainda a população
ali que a gente pode ouvir e conversar, é que a delegacia da
Polícia Civil que é do lado, e a Unidade ela fica entre o quartel
da PM e a delegacia da Polícia Civil, vai ser retirada de lá,
porque vai inaugurar a UNISP na cidade e vai tirar a Delegacia
daquele local. E aí o presídio vai ficar ainda mais vulnerável na
questão da segurança o que está amedrontando a população.
Então a população se reuniu ali na cidade e estão preparando
várias assinaturas de um abaixo-assinado, solicitando a retira-
da daquela Unidade ali de dentro, porque é uma Unidade está
muito precária mesmo, convido qualquer um a visitar aquela
Unidade, não tem segurança naquele local, e já existe inclusi-
ve uma proposta do Prefeito Vagno de doar 4 hectares fora da
cidade para construção de uma Unidade que vai atender toda
a demanda dali da região. Existe inclusive também uma Unida-
de sendo construída em Jaru que atenderia parte dessa popu-
lação carcerária, mas é uma Unidade também pequena e só
os presos de Jaru já vai superlotar a Unidade que está sendo
construída, mas que seria um paliativo. Então nós vamos está
acionando o Governo do Estado através da Secretária de Jus-
tiça para que seja feito algum por aquela população. É uma
pauta, é um pedido da população de Ouro Preto e eu conversei
ali com o deputado Marcelino Tenório que junto com a gente
vai comprar essa briga para tirar essa Unidade dali de dentro
e ir para uma Unidade que ofereça mais segurança. Paliativa-
mente nós sabemos que o custo é muito alto e hoje eu li o blog
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do Governador falando a respeito do custo que o preso tem
para o Estado e é custo muito alto, muito caro e muitas vezes
o Governo do Estado tem que deixar de investir em áreas que
são muito importantes para o futuro nosso, que uma delas é a
educação para poder investir no Sistema Carcerário. A gente
sabe dessa dificuldade, mas a gente já tem uma população
inchada, uma população carcerária que preocupa a população
principalmente quando acontece algum fato, uma Unidade que
não tem segurança. Então a nossa fala é no sentido da gente
tirar aquilo ali. Aquela Unidade é de conhecimento do Ministé-
rio Público do Estado, do Poder Judiciário local ali que está
irregular em relação ao que a Lei, a LEP, a Lei de Execução
Penal exige. Então aquela Unidade está irregular em todos os
sentidos. È uma Unidade que vem poluindo a cidade devido o
esgoto, que é um esgoto que foi preparado para um público
carcerário e está o dobro da sua capacidade. Então aquilo já
vem causando muitas insatisfações, vem poluindo o Meio Am-
biente, então a população já está revoltada com aquele fato, e
é uma preocupação que temos de tentar resolver essa questão
e para se construir uma Unidade hoje nós sabemos que vai
gastar em média de seis a dez milhões para se fazer uma
Unidade, mas existem as questões paliativas. Hoje ali o diretor
da Unidade tem dificuldade de comprar uma lâmpada para a
Unidade, agora imagine as outras questões que envolve segu-
rança. Então paliativamente o Governo do Estado tem ser feito
algo ali para tentar até diminuir até se construir Unidade nova,
tirando ali parte dos presos, e a nossa sugestão inclusive na
inauguração do Presídio ali em Jaru é retirar os presos conde-
nados, deixando ali os presos provisórios, tira-se os condena-
dos e deixa os presos provisórios até que o Estado possa ali
atender a população com uma Unidade que ofereça mais se-
gurança, assim como aconteceu em Alvorada d’Oeste, aconte-
ceu no município de Machadinho d’Oeste, vai acontecer tam-
bém em Jaru, em Buritis e em outras cidades que receberam
presídios com mais segurança para deixar a nossa população
mais tranquila. Então é isso que eu queria deixar Presidente
como informação para a nossa população, que nós estamos
atuando nesse sentido para que a gente possa tentar muito em
breve, e até o mais rápido possível tirar aquela Unidade dali de
dentro da cidade de Ouro Preto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado deputado
Anderson, pela segunda vez aqui eu anuncio o deputado
Anderson grande líder nessa Casa, e eu falo vereador Anderson,
e é isso deputado Anderson, Vossa Excelência representa mui-
to bem o povo do Estado de Rondônia e eu acho que o verea-
dor é um representante mais legitimo do povo, lá na base, e ai
eu não sei porquê, mas o deputado Anderson é o mais novo
deputado nessa Casa que tem representado muito bem e feito
brilhantes discursos aqui, parabéns.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilustre
deputado Airton Gurgacz, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. AIRTON GURGACZ – Boa tarde senhor Presidente, boa
tarde caros colegas Deputados, o pessoal da imprensa, pesso-
al que conosco trabalham aqui nesta Casa. Quero cumprimen-
tar também o público que se faz presente na nossa galeria e
dizer senhor Presidente que nesta sexta-feira tivemos a visita
lá em Ji-Paraná e acompanhamos a visita do secretário da Avião
Civil Dr. Dário Raiz Lopes, no aeroporto José Coleto em Ji-Paraná
Estavam presente o deputado Marcos Rogério, nosso deputa-
do federal, o deputado Nilton Capixaba, a deputada federal
Marinha Raupp, também estavam presentes o nosso líder do
governo o deputado Laerte Gomes, também estava o diretor

do DER Ezequiel Neiva, também estava lá toda equipe do DE
fazendo uma visita ao aeroporto e com esse Secretário nos
garantindo aí que nos próximos anos, no final do ano ou no
segundo semestre será licitada ao aeroporto de Ji-Paraná to-
das as obras que se faz necessária. A pista tem que
desmembrar o projeto porque a pista do aeroporto, segundo
o Dr. Dário já está feita pelo próprio DER, fez toda a pista nova
e fez o pátio aonde estacionam as aeronaves. Então o proble-
ma mesmo está onde ficam os passageiros, o atendimento
aos passageiros, instalação de restaurante, lanchonete, ins-
talação das empresas aéreas, ou a empresa aérea que se faz
presente hoje lá, nós temos a Azul somente e que tem até
variados horários de voo e nós sempre nesta Casa aqui, junto
com todos os deputados aprovamos através de um pedido do
governo do Estado para dá desconto no combustível na época
para que as empresas aéreas não parassem os voos no inte-
rior do Estado. Então isso foi feito, com esta melhora a gente
espera que Ji-Paraná receba novamente o avião 1 jato, é uma
promessa da Azul de colocar um avião jato para nós para
atender a população de Ji-Paraná e no entorno ali de mais de
quinze municípios que necessitam. Então a gente espera com
muita ansiedade que realmente nesse próximo ano ou agora
na próxima etapa do segundo semestre já seja licitada as
obras e aí a gente espera que mais um ano, um ano e meio
essa obra fique completa. Então a gente fica muito feliz com
essa visita do Secretário e junto com o pessoal do DER, o DER
tem feito aí um grande trabalho. Também estivemos na sex-
ta-feira, à tarde, fomos convidados a participar de um evento,
a convite da equipe da educação de trânsito do Detran, onde
fizeram o encerramento da semana pedagógica, falando só
sobre a questão de acidentes, de acidentados dentro do mu-
nicípio de Ji-Paraná, com professores da área do município e
professores da área estadual, onde foi abordado todo o tema
transito, educação de transito, como devemos trabalhar as
crianças nas escolas, esta questão do transito. Então partici-
pamos lá da entrega deste convite maravilhoso, foram três
dias dessa grande experiência passados aos professores para
que eles possam debater junto as escolas, junto aos alunos a
questão do transito do nosso país, porque é aonde se mata
mais de cinquenta mil brasileiros e deixa mais de trezentos
mil brasileiros mutilados tosos os anos. Então é uma dificulda-
de muito grande que o nosso país enfrenta e que esta conta
quem paga somos nós, a população, o povo de Rondônia e o
povo brasileiro. A polícia rodoviária esteve também colabo-
rando, ajudando lá com uma equipe muito boa participando
deste momento onde se trabalhou esta questão ‘Acidente no
Transito de Rondônia’, e no nosso município da cidade de Ji-
paraná, então é até interessante que outros municípios, pedir
ao diretor Geral do DETRAN, que consiga também fazer esse
trabalho, buscando a diminuição do problema ‘transito’, dos
acidentes de trânsitos no nosso Estado. Também outro evento
que nós tivemos, foi um encontro nosso do PDT, onde nós
tivemos isso no sábado, onde nós tivemos mais de mil partici-
pantes. Então, nós queremos agradecer a todos os 52 municí-
pios que se fizeram presentes, já debatendo as eleições esta-
duais, eleições de deputados estaduais, federal, senador, go-
vernador e também presidente da república que, no ano que
vem nós teremos. Tivemos lá o Movimento Negro, o Movi-
mento da Mulher, o Movimento da Juventude pedetista, então
foi muito bom, um encontro assim que já começa a despertar
a nossa juventude o nosso PDT, para a eleição do ano que
vem que não vai ser uma coisa muito fácil, devido aos gran-
des escândalos que acontecem no nosso País. Também quero
aproveitar aqui para agradecer e parabenizar a equipe do São
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Domingos, da Linha 166, de Ouro Preto do Oeste, pela con-
quista da 1° Taça Inverno Regional de Ji-Paraná, com partici-
pação de 17 municípios, estava lá o nosso Prefeito de Ouro
Preto, Vagno Panisoly, prestigiando, vários vereadores, então
nós queremos parabenizar a organização do evento, parabe-
nizar o time de São domingos lá da linha 166, também para-
benizar o vice-campeão que é o time de Nova União, e dizer
que o esporte é saúde, o esporte é educação, e a gente sem-
pre vai estar junto nessa parte esportiva, ajudando, colabo-
rando e se empenhando para que Rondônia, que o nosso Esta-
do consiga melhorar na questão esportiva. Um grande abraço
a todos, e uma boa tarde.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Airton. Encerrada as Breves Comunicações, passemos a Or-
dem do Dia. Mas antes eu gostaria de pedir a Assessoria da
Casa que pudesse abrir o vidro para que pudesse sentir mais
próximos das pessoas quem vêm prestigiar os trabalhos desta
Casa.

Eu gostaria também de registrar a presença do Adelson
Marcelino e Edilson Pereira, Câmara Municipal de Alto Alegre
do Parecis; e também registrar a presença do Juarez Barce-
los, Câmara Municipal Seringueiras; registrar também a pre-
sença do Vino Luiz, Prefeito do município de Pimenteiras do
Oeste; e registrar também a presença do Vereador Adimilson
e do Vereador Euzito Leite, Câmara Municipal de Pimenteiras;
registrar também a presença do César Timóteo, da Câmara
Municipal de Alvorada d’Oeste; registrar também a presença
do seu José Giovanni, Presidente da Rádio Rede Amazônia de
Ariquemes, grande comunicador e, é um líder nessa questão
de rádio comunitária no Estado, em seu nome José Giovanni,
toda comitiva de presidentes de associações que está lhe acom-
panhando, muito obrigado pela presença; registrar a presen-
ça do Presidente da Câmara de Alto Alegre do Parecis, é o
Vereador Dena, é campeão de votos, Vereador Denler acho
que foi o Vereador mais votado do Estado de Rondônia, como
11% das votações, parabéns Dena, pela sua grande eleição lá
no município e também ao Joelson que é lá do Flor da Serra, é
isso Dena? Flor da Serra lá no Alto Alegre dos Parecis, um
distrito bem distante; e a todos os presentes, na medida em
que chegarem aqui nós vamos registrando, mas sintam-se
cumprimentados, fiquem à vontade para acompanhar os tra-
balhos desta Casa.

Passemos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretá-
rio que proceda à leitura das proposições recebidas.

O SR. LEBRÃO (1° Secretário) - Procede à leitura das pro-
posições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.  Dis-
põe sobre a implantação de medidas de informação e prote-
ção à gestante e parturiente contra violência obstétrica, no
Estado de Rondônia.
- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR.
Institui no calendário do oficial do Estado, o dia 22 de julho
como Dia da Paz e da Conciliação.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Altera a ementa e dispositivos da Lei n°2.078, de 22 de maio
de 2009, que “Dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório
de militares do Estado de Rondônia fardados”.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Altera a ementa, artigo e acrescenta dispositivo à Lei n°1.630,

de 18 de maio de 2006, que “Institui no Estado de Rondônia a
meia entrada para professores em estabelecimentos de cultu-
ra, esportes e lazer, e dá outras providências”.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON DO SINGEPERON. Susta os efeitos da Portaria nº
1254/GAB/SEJUS, de 31 de novembro de 2015, que dispõe sobre
a jornada de trabalho da Secretaria do Estado de Justiça
(SEJUS).

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Presidente?

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria de anunciar aqui a
presença do Marcão do Rondon 9, Presidente da Associação
Esportista de Ariquemes; também de Jorge Teixeira, Prefeito
Municipal; João Paciência, também o Vereador Wilson Coelho,
que está presente também; Luis Carlos também lá de Monte
Negro; também temos o Nelson da Associação Curupira de
Jorge Teixeira; também de Buritis o Vice-Prefeito Elton tam-
bém que está por aí; Zé Giovanni da Rede Amazônia, aqui
nosso amigo lá de Ariquemes, o Radialista, para nós é um
prazer tê-los aqui conosco hoje nesta Sessão. Obrigado.

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

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON DO SINGEPERON. Concede o Título Honorífico de
Cidadão do Estado de Rondônia ao senhor Josenir Lopes
Dettoni, em alusão aos relevantes serviços prestados em favor
do Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Requer nos
termos regimentais no art. 181, Inciso XII do Regimento Inter-
no, que ouvido o Plenário seja registrado nos anais desta Casa
Legislativa Moção de Louvor pela passagem da data comemo-
rativa do Dia Internacional do Optometrista, ocorrido no dia 06
de março do ano em curso.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à
Mesa na forma regimental Voto de Louvor a EUCATUR – Em-
presa União Cascavel de Transporte e Turismo pelos 53 anos
de fundação.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora Voto de Louvor para os Servidores da
Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins de Carvalho, no
município de Ji-Paraná.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora Voto de Louvor para os Servidores da
Cadeia Pública de Alta Floresta d´Oeste, município de Alta Flo-
resta d’Oeste.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer a realização de Audiência Pública no dia 06 de abril de
2017, com o objetivo e Debater sobre Autismo com o Tema:
Articulação do Poder Público Estadual e Municipal em prol do
Autista: Saúde, Educação e Assistência Social.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora informações sobre a nomeação de
Assessores na Assembleia e solicita providências.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora, que solicite do Poder Executivo, espe-
cialmente, ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Mili-
tar, as informações a serem discriminadas.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora, que seja encaminhado ao Poder Executivo do Estado
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de Rondônia, com cópias a Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia – CAERD, pedido de providências urgente, quanto ao
fornecimento adequado da água a toda coletividade, através
da Estação de Tratamento de Água - ETA, no Distrito do Iata,
em Guajará-Mirim.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Requer infor-
mações sobre a imunização e outras práticas preventivas à
febre amarela no Estado de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia com cópia ao Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Es-
tado de Rondônia – DER, a necessidade de equiparar o salário
dos motoristas de caminhões com os operadores de máquinas
pesadas.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia a Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, a necessidade de dis-
por de 02 (duas) pessoas para cuidar da água junto ao ETA –
Estação de Tratamento de Água, no Distrito de Iata, no municí-
pio de Guajará-Mirim.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual, junto ao Departamento de Estrada e Roda-
gem – DER, a necessidade de manutenção do Travessão B-40
Sul, do Distrito de Joelândia, município de Ariquemes.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de recuperação e
encascalhamento do Travessão B-80 Linha C-80 no município
de Ariquemes.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo do Estadual à necessidade de construir uma ponte
de concreto em cima do Rio Candeias, na Linha C-85 no muni-
cípio de Alto Paraíso.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, a necessidade de desativar definitivamente a
Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pinheiro, no município
de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, com cópia para a Secretária de Esta-
do de Justiça – SEJUS, a necessidade de desativar definitiva-
mente a Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins de Carva-
lho, no município de Ji-Paraná/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de construção de um Espa-
ço Físico para jogos educativos, estacionamento de bicicletas e
uma passarela a E.E.E.F.M Joaquim Xavier de Oliveira, municí-
pio de Alvorada d’Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Comandante Geral da Polícia Militar com cópia ao Se-
cretário de Estado de Segurança Pública, a necessidade de
implantar um posto da Polícia Militar, ou policiamento fixo, no
terminal de integração de ônibus no município de Porto Velho/
Ro.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, com cópia a Agência de Defesa
Sanitária Agropastoril do Estado de Rondônia – IDARON, a ne-
cessidade urgente de regularizar a prestação de serviços de
limpeza predial na ULSAV - Supervisão de Ji-Paraná.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica a necessi-
dade de reforço no patrulhamento policial no bairro Cidade
Nova, município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica a
necessidade de aquisição de uma patrulha mecanizada para
atender o município de Chupinguaia, no Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da necessidade de
abertura de 13 Km de cascalhamento dentro do assentamento
União da Vitória, distrito de União Bandeirante, município de
Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado com cópia ao
Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da necessidade de
cascalhamento 45 KM do eixo que permite ao acesso ao distri-
to União Bandeirante à BR 364.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade da pavimentação das Ruas
Washington Luiz; Sena Madureira e Café Filho, no município
de Ji-Paraná.

Lida as matérias, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Senhor Presidente, Questão de
Ordem.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não. Questão
de Ordem para o Deputado Ezequiel Junior.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – No último dia 06 de março, foi
celebrado, foi lembrado o Dia Mundial do Optometrista; esse
profissional técnico tão importante para a nossa sociedade e
hoje nós temos o prazer de está recebendo aqui profissionais
que representam esses técnicos aqui no Estado, nos dar a
honra da sua presença aqui o senhor Adriano Oliveira, que é
de Porto Velho, é Presidente do Conselho Regional de
Optometria aqui no Estado; também conosco o Jaime, lá de
Cacoal que é o vice-presidente; o Francisco Marinho, o Toni
Félix, ambos aqui de Porto Velho; Ademilson Valadão de São
Miguel; Carlos Borges de Ji-Paraná; Júlio César Cardoso de
Rolim de Moura; Damaris Cardoso de Pimenta Bueno; José
Roberto Franciolle de Ariquemes; Carina Lobo de Fabiana Ri-
beiro, ambas aqui de Porto Velho; Valcir Soares de Nova
Brasilândia. E hoje, esses técnicos profissionais estão enfren-
tando uma certa dificuldade Presidente, no desempenho de
suas funções que são tão importantes aqui para o nosso povo,
porque infelizmente o Ministério Público Federal está ingres-
sando com uma ação para extinguir o Conselho Regional de
Optometria do Estado de Rondônia e a população fica preocu-
pada com uma ação como essa, porque são profissionais im-
portantes, a optometria hoje ela tem um reconhecimento da
Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde, da ONU, que é a Organização das Nações
Unidas; mas infelizmente hoje o Conselho é fruto de uma ação
onde o Ministério Público quer a extinção desse Conselho aqui
no Estado de Rondônia. A optometria, que significa o seguin-
te: opto é a visão; metria é a medida. Optometria, portanto, é
a medida da visão, é a ciência responsável pelo cuidado pri-
mário da visão. Então, são profissionais que merecem todo o
nosso reconhecimento, são importantes para nossa socieda-
de e vão onde os oftalmologistas não conseguem enxergar,
até pelo número reduzido que nós temos de oftalmologistas
no Estado de Rondônia. Então, uma data importante 06 de
março e hoje nos dar a honra a presença desses técnicos aqui
e saibam que esse Conselho tem e esses profissionais têm o
apoio desse Deputado. Muito obrigado pela presença.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Ezequiel Junior, por homenagear e lembrar essa categoria que
realmente tem um grande trabalho e que merece realmente
todo o nosso reconhecimento. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON – Questão de Ordem Senhor Presidente.

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

O SR. DR. NEIDSON – Só felicitar hoje aqui o nosso Deputado,
os dois Deputados aí que estão aniversariando, ontem foi o
Deputado Jesuíno Boabaid e hoje o Deputado Ribamar Araújo,
só queremos dar as nossas felicitações por mais um ano de
vida aí.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parabéns Deputado
Jesuíno Boabaid e Deputado Ribamar Araújo, dois grandes
Deputados aqui da capital, tem com certeza representado muito
bem a capital do nosso Estado e o Estado de Rondônia. Para-
béns que Deus abençoe e ilumine Vossas Excelências, que Deus
dê muitos e muitos anos de vida Deputado Jesuíno Boabaid e
Deputado Ribamar Araújo.

Ainda na Ordem do Dia, solicito ao senhor Secretário
que proceda a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO ANDERSON DA SINGEPERON. Requer a realização de
Audiência Pública no dia 06 de abril de 2017, com o objetivo de
debater sobre Autismo com o tema: Articulação do Poder Pú-
blico Estadual e Municipal em prol do Autista: Saúde, Educa-
ção e Assistência Social.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do ilustre Deputado Anderson da Singeperon. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO ANDERSON DA SINGEPERON. Requer á Mesa Diretora
Voto de Louvor para os servidores da Cadeia Pública de Alta
Floresta d’Oeste, no município de Alta Floresta.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do Voto de Louvor do ilustre Deputado
Anderson. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO ANDERSON DA SINGEPERON. Requer á Mesa Diretora
Voto de Louvor para os servidores da Penitenciária Regional
Dr. Agenor Martins de Carvalho, no município de Ji-Paraná/RO.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Anderson da
Singeperon. Em discussão, em votação. Os Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram e os contrários se ma-
nifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO AIRTON GURGACZ. Requer a Mesa na forma Regimental
Voto de louvor a EUCATUR – Empresa União Cascavel de trans-
porte e Turismo pelos 53 anos de fundação.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Airton Gurgacz. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO ALEX REDANO. Requer, nos termos regimentais, do art.
181, inciso XII, do Regimento Interno que ouvido o plenário
seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, Moção de
Louvor pela passagem da data comemorativa do Dia Internaci-
onal do Optometrista, ocorrida no dia 06 de março do ano em
curso.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Alex Redano. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem.

O SR. ALEX REDANO – Pode discutir?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pode discutir Depu-
tado Vossa Excelência é o autor do Requerimento.

O Requerimento está aprovado. Vai ao Expediente.
Questão de ordem Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres compa-
nheiros em especial cumprimentar todos os Optometristas pre-
sentes. E falar desse Projeto de Lei na importância do reco-
nhecimento dessa profissão, e esse pedido vem de encontro a
uma visita ao meu amigo José Roberto, Ótica Precisão em
Ariquemes e relator senhores Deputados a grande luta que é a
regularização dessa profissão, infelizmente existem persegui-
ções inclusive nosso município de Ariquemes está aqui não é
segredo, nosso amigo José Roberto, foi perseguido e injusta-
mente preso por uma denúncia infundada. Então, a minha in-
tenção com essa homenagem senhores, não é uma simples
homenagem e sim o reconhecimento do trabalho que eles fa-
zem e a divulgação, porque existe essa perseguição e nós como
legisladores precisamos legislar em prol da categoria, esse é
o início, essa moção, mas pretendemos senhor Presidente,
apresentar Leis, emendas as Leis e o que for da competência
em nível estadual para ajudar nossos amigos. Estou aqui com
a lista dos presentes, gostaria da permissão para relatar o
nome dos nossos companheiros, os representantes de Porto
Velho, os Optometristas, Francisco da Costa, Toni Anderson,
José Cordeiro, Carine Lobo, Aldenizio, Adriano e Fabiana, se-
jam bem-vindos. De Ariquemes, José Roberto, Adenilson de
São Miguel, o Jaime, a Neuza de Cacoal, a Damaris e o Carlos,
de Ji-Paraná, o Adonias, senhor Júlio César, do município de
Rolim de Moura, entre outros amigos que estão presentes,
agradecemos a presença e agradecemos também o apoio dos
demais parlamentares. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, eu gostaria de com-
plementar a fala do Deputado Alex Redano, parabenizar o
Optometrista, a data deles foi agora no começo de março, isso
é, ainda está em vigência mensal a comemoração e dizer que
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o optometrista muitas vezes nos lugares, nos recantos mais
distantes a gente vai no baixo Madeira falta o atendimento
médico, falta o profissional qualificado e preparado para tal,
mas o optometrista ele faz as vezes e muito bem essa ativida-
de. Então a gente não tem como deixar de mencionar, deixar
de registrar a presença e principalmente do engajamento de-
les, e eu gostaria de cumprimentar a todos em nome do Adriano
que se faz presente, um grande colega, um grande amigo.
Parabéns a todos vocês.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR 151/17. Dá nova redação, acres-
centa e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 94, de 3
de novembro de 1993, que “Dispõe sobre o Código de Organi-
zação e Divisão Judiciária no Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Re-
dação Final do Projeto de Lei Complementar 151/17. Votação
nominal. E o painel já está aberto.

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 - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- 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 - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente só
fazer uma consideração antes da votação? Esse projeto que
nós estamos corrigindo uma coisa deputado Jesuíno, que nós
falhado nessa Casa de votar projetos que não passa em Co-
missão. Então o projeto estava errado, teve que ser corrigido o
texto adequando, e deixar um alerta a todos os deputados para
a gente evitar votar projetos antes de passar em qualquer co-
missão, porque pode inclusive está votando nem o que se sabe
que está votando. Então é um alerta que eu deixo, mas como
foi uma coisa simples, vamos votar né.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, não há necessida-
de de votar parecer, não né? É só redação final.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – É só corrigindo a
redação que ficou errada, a redação final de um projeto que
já foi aprovado. Então só corrigindo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Esse projeto foi encaminhado
pelo Tribunal de Justiça e trata-se da questão estrutural do
Tribunal de Justiça, e eles encaminharam com as devidas in-
formações, mas quem fez a formatação legislativa equivocou-
se, por isso que nós estamos votando meramente isso, uma
questão de regulamentação da parte administrativa do Tribu-
nal de Justiça.

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

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 594/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 053. Dá nova redação ao
artigo 2º, da Lei 3.136 de 03 de julho de 2013, que “Cria e
regulamenta o Fundo Especial de Regularização Fundiária Ur-
bana do Estado de Rondônia - FRFUR, institui taxa de utiliza-
ção de serviços prestados pela Coordenadoria de Regulariza-
ção Fundiária Urbana – COREFUR, que dispõe sobre a Gestão
de Recursos pertinentes a essa Coordenadoria, e dá outras
providências”.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu peço aí a lideran-
ça do Governo que faça a inversão de pauta, esse projeto o
senhor ia apresentar para a gente avaliar a situação que o
senhor nos explicou, eu queria fazer analise antes de colocar,
até pedi vista. Podia inverter? Só inversão?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu só gostaria de
pedir para registrar o voto do ilustre deputado Cleiton Roque,
na redação final do projeto anterior, que foi o Projeto de Lei
Complementar 151/17.

O SR. CLEITON ROQUE – Justamente senhor Presidente é o
que eu queria pedir a Vossa Excelência que registrasse, fizes-
se constar em Ata o eu voto favorável a matéria.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente só...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então determino
que seja registrado o voto favorável do ilustre deputado Cleiton
Roque no Projeto de Lei Complementar 151/17, a redação
final.

O SR. LAERTE GOMES – Só atendendo o pedido do deputado
Jesuíno...

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 588/17.
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, até o montante de R$ 34.628.063,91,
em favor da Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça – TJ.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de 588/17.
O Projeto já tem parecer das comissões. Em discussão. Em
votação o Projeto. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado
em primeira votação. E vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.
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O SR. LEBRÃO (1° Secretário) – PROJETO DE LEI 590/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 049. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 54.225.829,32, em favor das Unidades Or-
çamentárias: Tribunal de Contas do Estado - TCE e Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia – FDI.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Projeto de Lei 590/17. Em primeira discussão. Em vo-
tação. Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Está aprovado e vai à segunda
discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1° Secretário) – PROJETO DE LEI 597/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 056. Revoga os incisos V,
VI, X, XI, E XIII, do § 2°, do artigo 2°, da Lei n° 3.265, de 5 de
dezembro de 2013, que “Cria o Programa de Gestão financeira
às Unidades Prisionais e Centros Socioeducativos – PROGESFI
e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei
597/17 encontra-se sem parecer. O ilustre Deputado Adelino
Follador, para que possa proceder o parecer pelas Comissões
pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 597/17. Poder
Executivo/Mensagem 056. Revoga os incisos V, VI, X, XI, E
XIII, do § 2°, do artigo 2°, da Lei n° 3.265, de 5 de dezembro
de 2013, que “Cria o Programa de Gestão financeira às Unida-
des Prisionais e Centros Socioeducativos – PROGESFI e dá outras
providências”.

Somos de parecer favoráveis pelas Comissões pertinen-
tes, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto. Em discus-
são. Em votação. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado e vai
à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1° Secretário) – PROJETO DE LEI 594/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 053. Dá nova redação ao
artigo 2°, da Lei n° 3.136, de 3 de julho de 2013, que “Cria e
regulamenta o Fundo Especial de Regularização Fundiária Ur-
bana do Estado de Rondônia - FRFUR, institui taxa de utiliza-
ção de serviços prestados pela Coordenadoria de Regulariza-
ção Fundiária Urbana – COREFUR, dispõe sobre a gestão de
recursos pertinentes a essa Coordenadoria e dá outras provi-
dências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei
594/17 encontra-se sem parecer. Solicito o Deputado Laerte
Gomes para proceder o parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se da ma-
téria de autoria do Poder Executivo/Mensagem 053. Projeto de
Lei 594/17. Dá nova redação ao artigo 2°, da Lei n° 33.136, de
3 de julho de 2013, que “Cria e regulamenta o Fundo Especial

de Regularização Fundiária Urbana do Estado de Rondônia -
FRFUR, institui taxa de utilização de serviços prestados pela
Coordenadoria de Regularização Fundiária Urbana – COREFUR,
dispõe sobre a gestão de recursos pertinentes a essa
Coordenadoria e dá outras providências”.

O presente Projeto senhoras e senhores Deputados, visa
apenas alterar a vinculação do Fundo Especial de Regulariza-
ção Fundiária que já existe, Urbana no Estado de Rondônia, da
Casa Civil para a Superintendência e Desenvolvimento do Es-
tado de Rondônia da SUDER, ele está saindo da Casa Civil e o
Fundo ficará vinculado diretamente a Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, para uso exclusivo do Pro-
grama Estadual de Regularização Fundiária Urbana denomi-
nado título já, que tem atendido vários municípios do Estado
de Rondônia. O nosso parecer pela constitucionalidade, legali-
dade com redação técnica, somos de parecer favorável, se-
nhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes, líder do
Governo. Para discutir o Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Presidente eu ouvi a palavra “Ti-
tulo Já” e aí eu quero fazer uma crítica bem severa. Hoje essa
questão de “Título Já” no Estado de Rondônia foi extinta, infe-
lizmente o que está sendo entregue é por conta da gestão
anterior que fez um trabalho com alguns municípios junto com
“Terra Legal”, mas “Título Já” expedido ali pelo órgão compe-
tente que fica ali o Patrimônio, que tem um gestor, diga-se de
passagem, ele é bom para vir aqui só falar, ele é bom de fala,
mas de ação é pouco. Eu espero Deputado Laerte, que real-
mente essa mudança, essa migração aí para outra Pasta, para
outra Secretaria possa ser entregue algum título no município
de Porto Velho porque aqui, infelizmente, o Projeto parou, pa-
rou, está morto. Então, infelizmente, o Fortunato, que é o Gestor
da Pasta, é inoperante, é totalmente, não tem pessoas técni-
cas para movimentar esse Projeto grandioso, magnífico que o
Governo Confúcio Moura apresentou, que na época tinha a
Dra. Quilvia, e eu defendia o nome dela, mas após a sua reti-
rada ou sua exoneração esse título já virou “Título Morto”.
Então, era isso que eu queria falar e discutir sobre isso.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência Sr. Presidente, só
porque como citado, o Deputado colocou e ele tem toda razão,
precisa avançar, um dos motivos que o Governo faz essa mu-
dança de Secretaria é justamente para isso para
desburocratizar, tentar dar mais agilidade. Eu lembro que quan-
do Prefeito que fui Deputado Jesuíno, e a Quilvia estava na
Regularização Fundiária Urbana aqui dos municípios, nós con-
seguimos avançar e entregar títulos no município de Alvorada
d’Oeste, infelizmente, isso paralisou e justamente esse foi o
sentimento e a vontade do Governador de mudar de pasta para
podermos dar mais agilidade e desburocratizar e atender a
população que tanto espera por um título da sua casa, do seu
terreno, do seu imóvel para sentir verdadeiramente proprietá-
rio desse bem.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jesuíno,
Deputado Laerte, eu gostaria também de fazer uma fala Depu-
tado Jesuíno, nessa questão da Regularização Fundiária. Infe-
lizmente, aqui em Porto Velho não avançou muito, houveram
muitas ações também judicial em questão de litígio dessas
terras que quase tudo foi invasão no início de Porto Velho.
Gostaria até de questionar a questão da morosidade, princi-
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palmente da Justiça na questão de ações que tem de áreas de
terras que já são ocupadas há 20 anos, 15 anos e às vezes a
Justiça não dá atenção, de vez em quando às vezes até com
liminar de despejo alguma coisa assim. Então, eu acho que
também o Poder Judiciário deveria colaborar no sentido de dar
decisão final nessa questão desses processos para que pudes-
se avançar a Regularização Fundiária aqui na capital como foi
feito lá em Alvorada, como disse o Deputado Laerte, em Presi-
dente Médici e muitos outros municípios que realmente a Re-
gularização Fundiária aconteceu através do Terra Legal, Título
Já, que realmente é um Projeto espetacular, é muito bom, que
a pessoa quando recebe um documento da sua propriedade e
ele passa a ser realmente o legítimo dono. Seria essa a minha
fala. Muito obrigado.

Em votação o parecer favorável do Ilustre Deputado
Laerte Gomes. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram os contrários se manifestem. Está aprovado o
parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto.  Projeto de Lei
594/17.Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram os contrários se manifes-
tem. Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 602/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 057. Autoriza o Poder Execu-
tivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e por
excesso de arrecadação, até o montante de R$ 6.252.735,95
em favor das Unidades Orçamentárias: Ministério Público/MP e
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público
de Rondônia/FUNDIMPER.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei 602/
17 encontra-se sem parecer. Solicito do Ilustre Deputado Adelino
Follador para que possa proceder parecer pelas Comissões
pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 602/17/Mensa-
gem 057 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por superávit financeiro e por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 6.252.735,95 em favor das
Unidades Orçamentárias: Ministério Público - MP e Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia/
FUNDIMPER.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do Ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei 602/17. Em
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram os contrários se manifestem. Está aprova-
do. Vai a 2ª discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 604/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 059. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 11.174.408,71, em favor da Unidade Orça-
mentária: Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O projeto falta o
parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador, para emitir o
parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 604/17 do Poder
Executivo/Mensagem 059. Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por superávit financeiro, até o montante
de R$ 11.174.408,71, em favor da Unidade Orçamentária:
Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS.

Somos de parecer favorável Senhor Presidente, pelas
comissões pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do Deputado Adelino Follador.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, só
uma crítica. Esse recurso federal que está vindo para Secre-
taria de Justiça através desses convênios. Quero só fazer uma
observação, que nenhum valor desse aí vai ser gasto com a
capacitação dos servidores sistema prisional e socioeducativo
que a Secretaria de Justiça administra. Então, sempre o servi-
dor como eu sempre falo nas minhas falas aqui, fica em últi-
mo plano dentro da Secretaria de Justiça, esquece o coração,
o principal, é quem representa o Estado dentro desses presí-
dios e dentro dessas unidades socioeducativas do Estado. En-
tão, é muito bom o recurso, vai ajudar bastante, inclusive na
gestão dos presídios, mas estão se esquecendo dos servido-
res mais uma vez.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, só para, só para
comentar e o Deputado Anderson colocou essa questão de
capacitação dos servidores e nós entendemos a importância
Deputado Anderson, concordamos. Mas, como são recursos
federais específicos para essas áreas, foi construído o presí-
dio com capacidade para 603 vagas; outro presídio para 470
vagas, aquisição de material de consumo para Central Inte-
grada de alternativa penais; implantação do Centro de
Monitoramento Eletrônico; Aparelhamento da Unidade Femi-
nina Materno, Infantil e a Capacitação Profissional, implanta-
ção de oficina permanente – PROCAP. Então, isso é uma
reprogramação do saldo financeiro de 2016 apurado no ba-
lanço patrimonial. E nós já tivemos unidades dessas já inau-
guradas, como Machadinho, como Alvorada d’Oeste; com cer-
teza também estão contribuindo até para segurança maior
dos nossos agentes penitenciários que estavam aí. Os nossos
presídios eram em delegacias, superlotadas com capacidade,
capacidade lá em cima, sem condições nenhuma; tanto para
o presidiário e com muita pouca segurança também para os
nossos agentes. Mas, com certeza Vossa Excelência tem ra-
zão do Governo está fazendo esse curso de capacitação aos
nossos servidores da Secretaria de Justiça.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O projeto vai com emenda?

O SR. LAERTE GOMES – Não, são convênios...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O projeto é convê-
nio do Governo Federal, recurso para investimento; Governo
Federal via Caixa Econômica e com certeza muito importante
Deputado Anderson, a capacitação do Socioeducador. Mas,
esse recurso na verdade, ele é específico para investimento,
para construção. Então, com certeza o Estado através da Se-
cretaria de Justiça poderá atender uma indicação de Vossa
Excelência, para que possa ser investido também na
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capacitação dos servidores, que é importante investimento dos
recursos humano.

Então, em votação o parecer favorável do ilustre Depu-
tado Adelino Follador. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está apro-
vado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 604/
17. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 595/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 054. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir para o município de Nova Brasilândia d’Oeste,
mediante doação, edificação pertencente ao Estado de
Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei
595/17 encontra-se sem parecer. Solicito ao Deputado Adelino
Follador para que possa emitir o parecer pelas comissões per-
tinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 595/17 do Poder
Executivo/Mensagem 054. Autoriza o Poder Executivo a trans-
ferir para o município de Nova Brasilândia d’Oeste, mediante
doação, edificação pertencente ao Estado de Rondônia.

Somos de parecer favorável pelas comissões pertinen-
tes, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 595/
17. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 596/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 055. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir para o município de Jaru, mediante doação,
edificações pertencentes ao Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto falta o
parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador, para que possa
emitir pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 596/17/Mensa-
gem 055 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a trans-
ferir para o município de Jaru, mediante doação, edificações
pertencentes ao Estado de Rondônia.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas
Comissões Pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação Projeto de Lei 596/17.
Em discussão, em votação. Os Deputados favoráveis perma-

neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 579/17
DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Instituiu o Plano Estadual
de Combate ao Suicídio no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Falta parecer. Solici-
to Deputado Adelino Follador, para emitir parecer pelas Co-
missões Pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, questão de
ordem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu sou relator desse Projeto, e eu
queria manifestar quanto à relatoria, eu sou relator na Comis-
são de Constituição e Justiça. Então, se teria como Vossa Ex-
celência designar a minha pessoa para manifestar o Projeto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então, o Deputado
Jesuíno Boabaid, para que possa emitir o parecer pelo Projeto
de Lei 579/17, que é um Projeto de autoria do ilustre Deputado
Airton Gurgacz.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Lei 579/17. Instituiu o Plano Estadual de Combate
ao Suicídio no âmbito do Estado de Rondônia.

É um Projeto autorizativo que institui no âmbito de
Rondônia, o Plano Estadual de Preservação ao Suicídio. O De-
putado Airton, quando for o momento oportuno e dos debates
aqui, das discussões, irá manifestar quanto a necessidade até
para Rondônia, criar um Projeto dessa magnitude, então, quan-
do for nas discussões, o Deputado Airton, vai se manifestar.
Quanto a legalidade, quanto a questão de constitucionalidade,
o nosso parecer pelas Comissões Pertinentes e pela aprova-
ção do Projeto.

O SR. AIRTON GURAGACZ – Senhores Deputados, eu queria
discutir o Projeto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam com se encontram
e os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em discussão, para discutir o ilustre Deputado Airton
Gurgacz.

O SR. AIRTON GURGACZ – Eu queria pedir o apoio de toda
Casa, porque o Brasil está entre os dez países no mundo em
que mais se comete suicídio, e aqui na Região Norte especial-
mente em Rondônia, nós temos aí uma quantidade, e no mun-
do, a cada cem mil brasileiros, 11,4 se suicidam. São proble-
mas financeiros, problemas, o maior problema hoje é parte da
depressão, a depressão é que tem causado mais isso, mas aí
depois você encontra divórcio, você tem luto, a solidão, de-
semprego, mudança, tem perca de trabalho, tem uma serie
de coisas que levam o individuo a perder a sua vontade de
querer viver. Então, por isso, nós estamos criando aí, pedindo
ao Governo do Estado para que se crie essa situação através
da Secretaria de Saúde junto com os municípios que façam
um trabalho para que a gente possa diminuir essa quantidade
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de suicídios que há em Rondônia, no Brasil e no mundo, por-
que o número é grande, se suicidam hoje mais de três mil
pessoas por dia no mundo, a cada segundo uma pessoa se
suicida. Então, por isso, eu peço aos pares aprovação nesse
Projeto, porque é importante que a gente consiga trabalhar
junto com a sociedade organizada, com o governo, com todas
as entidades que possam ajudar a diminuir essa questão do
suicido no nosso Estado e na nossa região. Por isso eu peço
pela aprovação, se for discutir, é um Projeto amplo que se fala
muito, é um Projeto muito bem feito, organizado e que a gente
possa discutir, mas aí precisa de uma amplitude de tempo para
fazer essa discussão. Então, eu peço o apoio dos nobres cole-
gas para que aprovem esse Projeto nosso nesta Casa, muito
obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Entendo que é um
Projeto importante, que nós estamos votando, eu voto favorá-
vel Deputado Airton, e com certeza, acho que todos os Deputa-
dos vão está apoiando esse Projeto.

Em votação o Projeto. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 580/17
DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Institui a Semana Estadual
de Prevenção do Suicídio e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto se encon-
tra sem parecer. Deputado Jesuíno Boabaid, para emitir pare-
cer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Presidente trata-se do projeto 580/
17, autor deputado Airton Gurgacz. Institui a Semana Estadual
de Prevenção do Suicídio e dá outras providências.

Eu tenho que dá nova redação a ementa porque o proje-
to é autorizativo, então deve-se alterar a ementa que institui.
Então ‘fica autorizado ao Estado de Rondônia instituir a Sema-
na Estadual de Prevenção do Suicídio e dá outras providênci-
as’. É com emenda o projeto porque é um projeto autorizativo,
mas a ementa traz, ‘institui a Semana Estadual de Prevenção’.
Então vai ser nova leitura, ‘fica autorizado ao Estado de Rondônia
instituir a Semana Estadual de Prevenção do Suicídio e dá ou-
tras providências’. Aí sim, porque o artigo 1º diz o seguinte:
tem a seguinte leitura, ‘fica instituído a Semana Estadual de
Prevenção do Suicídio no Estado de Rondônia a ser realizada
anualmente. Então fica, tem que dá nova redação. ‘Fica autori-
zado o Estado de Rondônia a instituir a Semana Estadual de
Prevenção’, porque quando cria a obrigação pode o Governo
entender que nós estamos interferindo quanto a parte admi-
nistrativa do Executivo, e o Governo vir a vetar. Então para não
prejudicar o projeto a gente altera a ementa e o artigo primei-
ro a redação, é assim como votamos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do deputado Jesuíno Boabaid com emenda.

O SR. AIRTON GURGACZ – Só para discutir senhor Presiden-
te. Para Governo do Estado, fazer esse, tudo certinho primeiro
para fazer as campanhas, de fazer cartazes nos órgãos públi-
cos, nas empresas, fazer palestras, debates. É isso que a gen-
te pensa para que a semana que também a gente consiga atin-
gir o objetivo de fazer essa diminuição da questão do suicídio

aqui no nosso Estado e nas nossas cidades aqui e no nosso
país também.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Ainda para discutir Presidente.
Eu concordo, eu acho que essa campanha é importante, mas
uma coisa que podia diminuir muito o suicídio é contratar mais
psicólogos, dá condições da população ter acesso ao psicólo-
go que é um profissional que pode auxiliar todas as pessoas
que estão depressivas que geralmente o suicídio é em função
da depressão. Então, com certeza a sua preocupação deputa-
do Airton é válida, mas nós tínhamos que, essa campanha
teria que o Estado fazer, contratar através dos órgãos compe-
tentes e dá acesso a população a questão do profissional, o
psicólogo. O psicólogo ele tem, com certeza as pessoas que
tem dificuldade, que tem depressão eles vão e consegue su-
perar esse mal hoje que não é no Brasil, é no mundo, que é a
depressão. Então a maioria dos que são suicidas é em cima
do problema da depressão. Então é um profissional que tem
que ser mais valorizado e tem que abrir mais espaço para que
eles atendam melhor a população. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre deputado Jesuíno Boabaid, em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei 580/17, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai a
2ª discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 147/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 271. Ins-
titui a Política Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, cria o
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDPI e o
Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI e dá
outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Falta o parecer da
Comissão de Finanças, o ilustre deputado Cleiton Roque para
emitir parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE – Projeto de Lei Complementar 147/
17 do Poder Executivo/Mensagem 271. Institui a Política Esta-
dual dos Direitos da Pessoa Idosa, cria o Conselho Estadual
dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDPI e o Fundo Estadual dos
Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI e dá outras providências.

Senhor Presidente, pelas comissões pertinentes somos
de parecer favorável contra a matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre deputado Cleiton Roque, em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Com-
plementar 147/17. Votação nominal. E o painel já está aberto.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Que projeto é este senhor Presi-
dente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Com-
plementar 147. Institui a política Estadual dos direitos das pes-
soas idosas, que a Vossa Excelência já está quase chegando
lá também, junto comigo e o Lebrão, Adelino Follador.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Esse projeto Senhor Presi-
dente, na outra Sessão nós pedimos para retirar de pauta para
pegar as informações, e uma complementação que faltava neste
Projeto, não dizia, o Projeto não esclarecia onde e como iria
formar o Conselho, e agora veio os artigos complementando o
Projeto, dando um entendimento de onde e de como será for-
mado o Conselho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em votação. Vamos
votar deputados. Sugiro ao ilustre Deputado Hermínio Coelho,
que vote favorável a esta Mensagem do Poder Executivo, que
ela nos espera.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, se não
tiver 13, ah! Deu 13, pode, já deu 13 já, pode ficar tranquilo
que está aprovado, deu 13 está aprovado. Aí não funciona, aí
vai desaprovar tudo.

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 - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Junior - 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 - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 18 votos favo-
ráveis, está aprovado. Vai à segunda discussão e votação

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 153/2017
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA -  Ofício nº
006/2017. Altera dispositivos da Lei Complementar n° 568, de
29 de março de 2010, e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça do ilustre Vereador Adriano Confecções da Câmara Munici-
pal de Buritis. Muito obrigado pela presença.

O Projeto encontra-se sem parecer, solicito ao Deputa-
do Jesuíno Boabaid, para que possa proceder o parecer pelas
Comissões pertinentes. Tendo em vista que já foi distribuído
ao ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Lei Complementar 153/17. Poder Judiciário do Esta-
do de Rondônia. Ofício 006/2017. Altera dispositivos da Lei

Complementar n° 568, de 29 de março de 2010, e dá outras
providências.

O Projeto eu apresento com emenda, no artigo 2° que
diz “As despesas decorrentes da criação dos cargos serão su-
portadas pela dotação orçamentária do Tribunal de Justiça,
suplementada se necessária pelo mesmo poder, ou seja, não
será suplementada pelo Estado, ou seja, pela Fonte 100”. Eu
já tinha me reunido com o Presidente do Tribunal de Justiça,
com os demais juízes e responsáveis pelo próprio orçamento
do Tribunal e alertei quanto essa questão, que eles têm orça-
mento próprio, motivo pelo qual a gente acrescenta esse dis-
positivo, quanto suplementada se necessário pelo mesmo po-
der, fica assim a Redação, dessa forma nós votamos de pare-
cer favorável pelas Comissões pertinentes, com emenda ora
apresentada.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente só para questionar aqui
o relator desse Projeto, Deputado Jesuíno o senhor que se
aprofundou nessa matéria, esse Projeto de autoria do Poder
Judiciário, ele cria quantos cargos e qual o valor desses CDS’s,
são cargos em comissão?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Cerca de 18 cargos, anualmente
dá em torno de 3 milhões, veio com impacto orçamentário
feito por eles, conforme disciplinado pela Lei Complementar, a
Lei  101, a Lei Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, orça-
mento são deles, é isso que eu quero deixar bem claro, como
eu disse nesse momento de crise, criar cargos ou onerar o
Estado é preocupante, mas como foi organizada por eles, feito
esses estudos de orçamento deles que já está fixado através
da norma que os Poderes tem, a gente não criou nenhum óbi-
ce e com essa Emenda ainda mais colocando que qualquer
suplementação seja do próprio Poder.

Então é assim que a gente vota. São em torno de 19
cargos de comissão, comissionados que vão atuar como bem
disse o Presidente do Tribunal, na melhoria da prestação da
jurisdição, bom serviço prestado pela Justiça do Estado de
Rondônia.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Mas existe Deputado uma tabela
dentro desse Projeto, do valor fixado?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Existe se Vossa Excelência quiser
eu posso relatar.

Presidente, eu poderia, o Deputado Ezequiel está pe-
dindo a tabela de valores.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – É, porque são em torno aí de 18car-
gos pelo que o Deputado Jesuíno falou e que custarão aos
contribuintes em média de três milhões ao ano. Então, para
que nossa discussão fique mais transparente para quem está
nesta Casa e nos assistindo, seria interessante também nós
sabermos o valor de cada CDS desse criado.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Ela é alternada, ela é alternada,
são em torno realmente de 25, na verdade são 25, retificando,
o quantitativo são 25 cargos e como bem disse o salário em
média depende de quem vai exercer, a priori, eles vão utilizar
mão de obra própria dos servidores que já são estatutários e
irão pagar para eles uma gratificação, a gratificação que varia
conforme aqui de seis mil, mil e quinhentos, e nove mil, de-
pendendo do cargo, mas tem essa variação de valores confor-
me for contratado o gestor.



7 DE ABRIL DE  2017Nº 56 734Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

O primeiro ano de 2017, o impacto anual será de dois
milhões, quinhentos e vinte e nove, setecentos e treze e dezoi-
to centavos.

Em 2018: três milhões, trezentos e setenta e dois mil,
novecentos e cinquenta e noventa e um centavos.
O terceiro ano 2019: três milhões, trezentos e setenta e dois,
novecentos e cinquenta e oitenta e um centavos.

Isso com o 13º, isso pode ter uma variação para menor
dependendo de quem irá exercer esse cargo de Comissão.
Exemplo: um efetivo, um Estatutário do Tribunal de Justiça, irá
receber um menor valor pelo cargo ora discutido, apresentado
nesse Projeto, isso o que foi falado pelo Presidente e os de-
mais Magistrados que estavam lá no dia, e vocês que tiverem
alguma dúvida também pode fazer aqui a devida análise do
processo do Projeto de Lei, eles mandaram bem disciplinado
quanto às necessidades bem como as atribuições, foi bem fun-
damentado o devido Projeto de Lei. Diferente do nosso Gover-
no que, às vezes, encaminha Projetos que não tem impacto
orçamentário, que não tem as atribuições, que não tem às
vezes algumas informações necessárias para que o Parlamen-
tar possa se manifestar ou votar de forma consciente.

O Tribunal de Justiça votou, apresentou esse Projeto.
Então, é assim Deputado Ezequiel Junior, aqui está todas as
planilhas de custo bem como as atribuições e o quantitativo
dos cargos de Comissão.

O SR. LÉO MORAES – Deputado Presidente Edson Martins,
gostaria de justificar o meu voto nominal em relação à última
votação e o Voto é SIM.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Eu peço que seja
registrado o Voto SIM do Ilustre Deputado Léo Moraes, no Pro-
jeto de Lei 147/17, que foi a votação anterior.

Em discussão o parecer favorável do Deputado Jesuíno
Boabaid com Emenda. Os Deputados favoráveis permanecem
como se encontram, os contrários se manifestem. Está apro-
vado o parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei Complemen-
tar 153/17. Votação nominal o painel já está aberto.

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 - sim
- 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 - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim

- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosangela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

(Às 16 horas e 46 minutos o Sr. Edson Martins
passa a Presidência ao Sr. Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 21
votos aprovado. Vai à segunda discussão.

Próxima matéria.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Sr. Presidente só re-
gistrar a presença do Vereador de Alto Alegre dos Parecis,
Adelson, também Agente Penitenciário em Rolim de Moura.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa nos termos do § único do
artigo 199 do Regimento Interno, seja dispensado interstício
regimental para apreciação em segunda discussão e votação
dos Projetos: 579/17; 580/17; 588/17; 590/17; 594/17; 595/
17; 596/17; 597/17; 602/17; 604/17; PLC 153/17; PLC 147/
17.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o Requerimento do Deputado Lebrão. Os Depu-
tados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrá-
rios se manifestem. Aprovado.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria, se-
nhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada
a Ordem do Dia, passamos ao Grande Expediente. Com a pa-
lavra o Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, pessoal aqui presente, imprensa também. Gosta-
ria de também parabenizar aí os optometristas que estão aqui
presentes, para nós é um prazer tê-los aqui conosco, dizer
que vocês estão tendo várias conquistas, espero que tenha
mais, e contem conosco, o que estiver no nosso alcance, va-
mos estar à disposição. Obrigado. Eu quero também dizer
que nós tivemos em Buritis na sexta-feira, aliás, no sábado,
na sexta-feira tivemos no garimpo Bom Futuro, aonde tive-
mos oportunidade de discutir com aquela comunidade, tive-
mos liberando uma emenda para aquelas mulheres da Asso-
ciação lá das Mulheres que têm um convênio com a Coopera-
tiva de Garimpeiros, onde fazem um grande trabalho lá na-
quela mineração e nós liberamos uma academia para que eles
procurem ter mais saúde, fazer um trabalho de saúde mais
na área social e também liberamos então quarenta mil reais
para umas máquinas de costura, máquina de bordar para
aquelas mulheres fazer um trabalho, não só para uso próprio,
como para vender. E foi muito importante, passamos Alto Pa-
raíso, uma cidade próspera, aonde teve a Festa do Jerico,
teve um sucesso, parabenizar a Prefeita que fez um trabalho
em cima da hora, mas foi muito boa a festa, e já tinha 02 anos
que não acontecia mais a festa e agora voltou. Então, parabe-
nizar aquela população por está festejando uma festa que é a
única do Brasil, a Festa do Jerico, é a única no Brasil hoje que
é realizada em Alto Paraíso. Quero também dizer que em
Buritis, nós fizemos várias reuniões, inclusive entregando os
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equipamentos das emendas na área rural, 58 Km depois de
Buritis; tivemos várias reuniões lá também na cidade e foi muito
produtivo lá na sexta-feira. Passamos também em Monte Ne-
gro, onde teve umas festividades, participamos, reunimos com
o Prefeito, alguns vereadores e foi muito importante. Também
gostaria de registrar hoje o Dia, dia 28 de março, é o Dia do
Diagramador, é comemorado anualmente dia 28 de março no
Brasil. Esta data é destinada a homenagear as funções do
Diagramadores, revisores de textos, imagens, ou seja, profis-
sionais que exercem atividade de desempenho gráfico, sendo
responsáveis pela distribuição desses elementos gráficos den-
tro de uma página ou a folha. Diagramadores podem tratar
formatos digitais ou para conteúdos impressos também. En-
tão, é uma data importante e eu quero deixar aqui registrada,
essa data importante. Mas eu não poderia deixar de me
posicionar sobre um assunto que teve uma Audiência Pública
nesta Casa. Eu fui questionado e pediram que eu me
posicionasse porque, sempre nós estivemos nessas batalhas,
com os taxistas e aqui nesta Casa, dia 27, segunda-feira teve
uma Audiência Pública sobre a questão da implantação do UBER,
e nós queremos colocar nossa posição. Somos totalmente con-
trários e esta Casa com certeza deve dar a maioria desta Casa,
tenho certeza, que vai dar todo apoio aos taxistas, que tanto
fazem aqui em Rondônia, tanto nas lotações, como nos traba-
lhos, no deslocamento da questão urbana, fazem um grande
trabalho, tem uma tradição; são famílias que já há muitos anos
tem uma profissão, tem um trabalho. Cada Prefeitura hoje,
fiscaliza, são concessões que são dadas para esses taxistas.
Então eu quero deixar aqui registrado, que eu tenho certeza
de que a minha posição é a favor de respeitar essa categoria.
Nós não podemos deixar uma, alguém que fala que se intitula
UBER e vem aqui dizer que vai implantar um serviço que a
gente não sabe nem quem são essas pessoas que estão vindo.
Então, eu quero me posicionar a favor dos taxistas. No passa-
do houve alguma operação em nível de Estado, conseguimos
entrar em contato na época com o Governador que estava em
Portugal, não estava nem no Brasil, e nós desmobilizamos,
nós estivemos na Casa Civil, onde nos reunimos com os taxistas,
reunimos com as empresas de ônibus, e foi apaziguado aque-
le momento, aquela situação. Mas eu quero dizer que os taxistas
fazem um grande trabalho, seja ele na área urbana se deslo-
cando, e agora, se trouxer esse serviço de UBER, que até o
nome é estrangeiro, nós temos que, e desrespeitando, temos
que saber quem são essas pessoas, quem é que vai prestar
esse serviço. Dizer que é melhor a gente não sabe; quer dizer,
se tem alguma coisa que os taxistas podem melhorar, deve-
mos discutir e chamar as Prefeituras que são as donas das
concessões hoje e trazer para um debate, e melhorar os ser-
viços, se for o caso. Mas, não precisa tirar esses profissionais
e colocar outros para fazer esse serviço, sem, de repente sem
estudar e sem dar possibilidade se tiver que melhorar alguma
coisa. Então, eu quero deixar essa minha indignação, parece
que os taxistas não foram muito bem recebidos nesta Casa,
nesta Audiência Pública, e deixar aqui registrado, dizer que os
taxistas podem vir nesta Casa, serão bem recebidos em qual-
quer momento, porque eu tenho certeza de que a maioria dos
Deputados nesta Casa, ou na sua totalidade, respeitam os
taxistas no Estado de Rondônia. Então, com certeza deixar aqui
o meu manifesto nesta posição e, se pudermos fazer um apelo
aos Prefeitos, que se tiver alguma coisa que possa melhorar o
serviço, o próprio DER que tem a fiscalização do Estado, que
sentem e discutam, mas jamais tirar esses profissionais para
colocar outros para fazer um trabalho, pelo contrário, às ve-
zes eles ocupam um espaço e depois podem desenvolver um

trabalho, quem é quem garante que seja melhor? Então, com
certeza deixar a nossa posição aqui em favor dos taxistas do
Estado de Rondônia, que é uma categoria que muito fez pelo
Estado de Rondônia e continua fazendo, por isso nós estamos
aqui para defendê-los. Muito obrigado.

(Às 16 horas e 56 minutos o senhor
Maurão de Carvalho passa a Presidência

ao senhor Geraldo de Rondônia)

O SR. GERALDO DE RONDÔNIA (Presidente) - Quero cum-
primentar a Excelentíssima Vereadora Luzia Bones lá de Buritis,
diga-se de passagem, é a única Vereadora eleita na cidade,
seja bem-vinda Vereadora, companheira; Excelentíssimo Ve-
reador também, João Orlando do Partido PTN, seja bem-vindo
viu; muito obrigado pela presença, Excelentíssimo Vereador
Daniel dos Santos, Vice-presidente da Câmara Municipal de
Buritis, obrigado pela presença Daniel, seja bem-vindo, para-
béns pelo trabalho que você vem apresentando ali, naquela
região, naquela cidade. Excelentíssimo Vereador João Orlando,
Presidente da Câmara Municipal de Buritis, parabéns também
pelo seu trabalho, da forma ali que você vem conduzindo, a
harmonia entre o Executivo e o Legislativo e quero dizer tam-
bém que pode contar conosco aqui com o nosso apoio. Já te-
mos firmados ali, alguns apoios de Emendas, e iremos cum-
prir o quanto antes possível. Um abraço e muito obrigado. Quero
cumprimentar toda a plateia também. Com a palavra o Depu-
tado Jesuino Boabaid.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Presidente) -
Excelentíssimo Jesuíno Boabaid.

O SR. JEUSÍNO BOABAID – Sr. Presidente, a todos as pesso-
as presentes cumprimentar a todos, a todos os jornalistas, a
todos Parlamentares. Eu vim falar hoje sobre a Audiência que
ocorreu ontem do UBER, e um incidente que estão alguns sites
estão publicando, veiculando dizendo que eu destratei um ve-
reador, ou expulsei ele da plenária. Aqui é o momento da gen-
te se manifestar em defesa, até porque a maioria dos sites
ouve uma parte e não ouve a outra parte, ou faz o sensaciona-
lismo barato e perverso. Mas eu só vu me manifestar porque
ele utilizou a tribuna da Câmara para falar, então aqui é o
momento também para gente se defender e falar a verdade.
Está registrado nos Anais desta Casa, bem como filmado e
postado no Youtube, no facebook. Ocorre que na discussão do
UBER estavam taxistas, como mototaxistas, estavam diversas
autoridades e pessoas de má índole apenas estava instigando
e provocando a todo momento os taxistas com intuito de que
essa Audiência iria instalar o UBER no Estado de Rondônia, já
iria sair daqui todo mundo com UBER, foi isso mais ou menos
que eu compreendi e eu tive a ideia. Havia 4 vereadores pre-
sentes; vereador Edwilson, Ada Dantas, Joelna e da Silva e
demais pessoas. Quando começou a gerar o tumulto aqui pes-
soas ofendendo, palavras de baixo calão, todo momento que-
rendo abrir o vidro, eu mandei fechar por que não tinha nem
como a gente prosseguir a Audiência Pública. A Audiência Pú-
blica tem um Presidente, regimentalmente um parlamentar que
é o proponente e irá deliberar, irá conduzir a Audiência Públi-
ca, assim como o juiz ele é o Presidente num julgamento e
assim um vereador na Câmara de Vereadores é o Presidente
das Audiências, nada diferente, e o Presidente quem dita as
regras quem vai falar, como vai ser a dinâmica da referida
Audiência. Como o problema foi avançando e para não ter e
nem deixar que pessoas se aproveitassem desse momento para
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fazer politicagem ou fazer aquele sensacionalismo barato eu
achei por bem em acabar com a Audiência, foi quando as pes-
soas que estavam dentro dessa galeria aqui, da plenária, in-
tercedeu ‘não deputado, vamos aguardar, vamos aguardar’. E
o vereador Edwilson por 3 vezes eu quero falar. Eu falei que
não iria falar, que eu iria acabar a Audiência naquele momen-
to, ele insistiu pela segunda vez e eu falei que não, na terceira
eu falei ’vereador aqui quem manda, nesse exato momento
quem está comandando a Audiência sou eu, o senhor coman-
da e manda lá Câmara’, em uma Audiência o senhor vai co-
mandar e seu eu estiver ou ser convidado numa Audiência cer-
tamente irei respeitar o posicionamento dele como Presidente.
Eu vou chegar lá ‘eu quero falar agora’. Não deputado tem a
sua vez ‘não, eu quero falar agora’. Não, está errado. Então foi
dessa forma ele se levantou, seguiu alguns parentes que esta-
vam aqui dele também, alguns não sei se é primo, sobrinho,
não sei quem estava aqui, que estava a todo momento insti-
gando, falando uma série de coisas aqui contra a nossa pes-
soa, ai se levantou, logo que ele se levantou e foi embora os
ânimos foram acalmando, foi, até que eu decidi em dá conti-
nuidade a referida Audiência Pública e assim todos que estive-
ram presentes de forma ordeira, pacífica eu dei a palavra para
todos os vereadores, deputados, sindicalistas, representantes
dos taxistas, do UBER e finalizamos a Audiência Pública. E aí
vem, isso deve ser pago, não é? Acredito que... eu humilhei,
que eu oprimi. Então nessa fala se ele quis criar um sensacio-
nalismo foi até o tiro saiu pela culatra, porque todo mundo até
que entrou em contato comigo falou: deputado em nenhum
momento eu vi isso. O que eu vi foi o seu posicionamento como
deputado ali presidindo e aplicando o que tem que ser aplica-
do. Se existia ali pessoas que estavam no intuito de tentar
denegrir a minha imagem ou obstruir, ou fazer qualquer coisa
não conseguiu. Agora eu vejo ai os vereadores que tem total
autonomia de poder se manifestar, usar a tribuna da Câmara
também lá para se manifestar, isso a gente está, isso é a de-
mocracia, falar pode falar, agora que fale a verdade, porque
eu jamais irei desrespeitar qualquer pessoa seja  qualquer uma,
não é porque é autoridade ou qualquer um, qualquer um que
for que estive numa Audiência ou em qualquer ligar estará
sendo respeitado, agora se falta com o respeito conosco não
tenha dúvida, se for necessário iria mandar prender sim, irei
mandar prender sim, o cara vir dentro de um local, ofender a
honra, a dignidade de uma pessoa é crime, é crime, irei cha-
mar a polícia se necessário, se for necessário quando a pessoa
tiver causando aqui tumulto ou querer causar baderna, não
vou permitir. E quando eu estiver Audiência Pública, certamen-
te a minha postura é essa, mais de 50 Audiências Públicas,
mais de 20 audiências de Instrução Legislativas, e sempre dentro
dessa regra. Então, contra a esse episódio que ficou aqui, que
a imprensa, alguns sites relatando, a verdade é essa, não te-
nho nada contra o Vereador, por mim, eu sempre digo, viva a
vida dele, eu vivo a minha e, se ele como defensor da classe
ele deveria ter paciência, respeito e entender que num mo-
mento oportuno ele também iria falar desde que a Audiência
prosseguisse. Quero falar quanto a questão da figura da figura
‘A’ a parte, tivemos reunidos na Comissão de Habitação, com o
magistrado do cartório a pedido do Iran Marques, que é
Corregedor, quando ao contrato que já está na iminência de
ser finalizado. Contrato este que estão aplicando, estão ten-
tando aplicar a todo o momento normas que prejudicam parte
da sociedade que vive na figura ‘A’ a parte, o que nós estamos
tentando e, é um entendimento do inclusive do Corregedor,
Desembargador Iran Marques, é que se aplique a Lei da épo-
ca, Lei Complementar n°41, e demais normas da época. Já

estivemos reunidos, inclusive o Deputado Ribamar está pre-
sente também nessas reuniões, e certamente a gente não vai
permitir que nenhuma pessoa seja prejudicada, vai ter outras
audiências e, com a SPU, e se for necessário iremos à Brasília
para tratar com o representante maior da SPU, Superinten-
dente, para que se aplique o que está disposto da época, não
essa Lei que ora vigora que irá trazer prejuízo sim à varias
pessoas. Hoje nós tivemos reunidos com Comandante da Po-
lícia Militar, Coronel Ênedy, na oportunidade discutimos algu-
mas questões quanto à regulamentação da jornada de traba-
lho, o Coronel Ênedy esteve aqui, fez a sua explanação quanto
ao anteprojeto que já está tramitando, pediu 30 dias para que
seja encaminhado a esta Casa, o Projeto que vai de forma
definitiva regulamentar em lei a jornada de trabalho dos mili-
tares. Lembrando que será para os para os policiais e bom-
beiros militares. Hoje os militares não têm uma norma, ‘nor-
ma’, lei que regula a jornada de trabalho, é conforme a deter-
minação do superior hierárquico, o Comando está aplicando
como bem disse ele, as escalas de serviços quando da
aplicabilidade do Plano de Policiamento da Capital, ora susta-
do por um Decreto Legislativo de minha autoria, aprovado por
esta Casa, e que não está trazendo prejuízo aos militares,
mas não tem ainda a figura da hora extra ou pagamento da
hora extra. A gente está tentando também aprovar a ativida-
de delegada, hoje é 28 de março e a MENP que é a Mesa de
Negociação, pediu o prazo até ao final de março para delibe-
rar o quantitativo de aprovados que serão chamados para
Polícia, Bombeiro Militar e Polícia Civil. Então eu peço ao se-
nhor Jorge Braga, que se reúna e que delibere logo quando
vai se chamado, se não vai ser chamado, o que não pode é
ficar postergando empurrado com barriga e a sociedade hoje,
assistindo de camarote a violência crescer, o vagabundo que
pode se falar assim, o meliante, o marginal, o infrator a cada
dia ganhar mais força, ou seja, a atuação dele está a todo o
momento crescendo e o Poder do Estado em, na ordem de
prevenção ou da reprimenda, não está conseguindo conter.
Então a gente pede à Mesa de Negociação senhor Jorge Braga,
Helena e às demais autoridades que deliberem o mais rápido
possível ainda em março, essa ação do quantitativo dos apro-
vados. Era isso que eu queria falar, presidente, dentro do meu
prazo, amanha é quarta-feira, a gente discute mais ações.
Obrigado.

O SR. GERALDO DA Rondônia (Presidente) - Com a pala-
vra O Deputado Alex Redano. A sessão está suspensa por in-
conveniência técnica.

(Ás 17 horas e 09 minutos suspende-se esta Sessão
e reabre-se às 17 horas e 25 minutos)

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Está reaberta a Sessão.
Concedo a palavra no Grande Expediente ao Deputado

Laerte Gomes, 20 minutos com direito a apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Não vai ser necessário senhor Presi-
dente os 20 minutos. Sr. Presidente, senhora e senhores De-
putados, o que me traz a esta Tribuna hoje senhor Presiden-
te, não é falar de ações, não é falar do nosso mandato, mas é
falar de um caso triste que aconteceu com uma servidora do
município de Alvorada d’Oeste, servidora municipal,
concursada, que quando fui Prefeito, tive a honra de ser Pre-
feito daquela cidade ela trabalhou conosco, uma servidora
exemplar, uma servidora que cumpria com suas obrigações e
o mais importante senhor Presidente, senhora e Senhores
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Deputados,  que gostava do que fazia, fazia com amor, fazia
com amor o seu concurso, honrava o seu concurso. O nome
dela Edna Maria Alves da Silva, a Edna, que infelizmente, infe-
lizmente no último sábado veio a perder a vida, veio a falecer
com cinquenta anos de idade. Uma mulher, mãe de dois filhos
que criou com muita dificuldade, mas com muita honra, com
muita honradez, com muito caráter, com muito amor, a Edna,
infelizmente nos deixou, e eu estive no velório dela senhor
Presidente, é o que me traz aqui a esta Casa além de pedir
aqui a Vossa Excelência que transmita os pêsames à família
em nome da Assembleia Legislativa. O que me traz a esta
Casa é que no último domingo, eu estive no seu velório no
Centro da Terceira Idade, no município de Alvorada d’Oeste e
lotados, muitas pessoas porque a Edna era uma pessoa muito
carismática e conversei com os seus filhos e eles revoltados,
revoltados nos cobrava uma atitude, uma atitude diante do
atendimento que teve no HEURO de Cacoal. Nós temos aqui
nesta Casa, Deputado Anderson, sempre falado das ações que
tem acontecido no João Paulo, no hospital de Base, no hospital
Dr. Neidson, Regional de Cacoal que tem avançado. Vossa Ex-
celência, é médico, sabe do que eu estou falando, que têm
avançado na qualidade de tratamento dos nossos cidadãos
rondonienses, o governo tem investido, temos excelentes pro-
fissionais. Mas, me parece Deputado Léo Moraes, que o HEURO
de Cacoal destoa, está destoando, o hospital de São Francisco
Deputado Lebrão, que tem, que presta um atendimento de
qualidade na BR 429. Mas, me parece e faço aqui essa crítica,
mesmo como líder do Governo Deputado Aélcio, eu não podia
deixar de vir aqui, ouvindo o drama dos filhos e ouvindo um
pedido daqueles filhos que perderam sua mãe, que sua mãe
estava no caixão; parece que o hospital HEURO de Cacoal des-
toa das demais unidades Deputado Adelino, hospitalares do
Estado de Rondônia, Deputado Só Na Bença; a reclamação do
HEURO e não é só deste caso, desse caso da Edna que veio a
perder a vida, ficou uma semana no hospital, podia ter sido
transferida para Porto Velho, talvez fosse o momento dela e
Deus falasse ‘agora é o momento dela’, Deputado Aélcio, e
podia ir para Porto Velho, para São Paulo, para qualquer lugar
do mundo, não salvaria a vida, mas, poderia ter uma chance
se tivesse um atendimento mais digno, de qualidade, tivesse
mais responsabilidade da direção do hospital HEURO de Cacoal,
que falam que ninguém consegue falar com eles. Eu até trou-
xe aqui senhor Presidente e eu não gostaria de expressar, até
pela, pelo envolvimento pessoal, pela amizade que eu tinha
com a Edna e tenho com os filhos dela, com a família dela e aí
pode ter uma conotação pessoal. Eu gostaria senhor Presiden-
te, se o senhor me permitisse, que eu pudesse ler esse relato
dos filhos dela e Vossa Excelência transcrevesse isso aqui, aqui
na Casa. “Olá, Laerte, minha mãe, Edna Maria Alves da Silva,
deu entrada no hospital HEURO em Cacoal, no dia 15 de mar-
ço, por volta das 21 horas com hemorragia “subaracnóidea,
aneurisma”. O Dr. Neidson aqui transcreveu bem. Já
diagnosticada através de tomografia computadorizada. Che-
gando no hospital, ela foi deixada em uma cadeira de rodas
em condições desumanas, uma vez que a dor de cabeça era
insuportável e mesmo deitada, ela mal conseguia se mexer de
tanta dor. Para não passar a noite em cima de uma cadeira de
rodas, após horas a acompanhante conseguiu uma maca de
transportes e para ela não ficar deitada diretamente na lata,
foi colocado um lençol que nós mesmo levamos. O medica-
mento prescrito pelo neurologista que a diagnosticou, é tramal,
que foi o único que amenizou a dor que ela sentia, foi retirado
no hospital em Cacoal, no HEURO”. Nós vamos aqui colocar
HEURO e Hospital Regional, que é bem diferente; no HEURO.

Foi feito um pedido de uma arteriografia para fazer a
embolização do aneurisma pelo mesmo neurologista que a di-
agnosticou o hospital e os médicos simplesmente ignoraram.
Nem um novo exame foi feito até o dia, desde o dia 15 ao dia
20 deste mês. E quando foi feito, fizemos no particular, pois o
hospital não tinha o equipamento e mesmo assim, só foi feito
novo exame após muita insistência da família, passando dias e
dias pedindo para que novos exames fossem feitos. Ela preci-
sava de uma cirurgia, o HEURO não fazia cirurgia e mesmo
assim eles não transferiram ela para o hospital de Base em
Porto Velho. Se eles não faziam a cirurgia, então porque não
transferiram logo, caso passasse mal, como aconteceu, pode-
ria pelo menos ser atendida de maneira efetiva. Minha mãe
passou mal no dia 22 à noite, exatamente uma semana que
ela estava lá, teve rebaixamento total dos sentidos chegando a
glasgow 3 que é o mais baixo. Durante todo tempo que ela
esteve internada no HEURO em Cacoal, só falamos com o neu-
rologista uma única vez, isso no dia seguinte que ela passou
mal e mesmo assim, ele não soube dizer o que havia ocorrido
e nem o porquê ela teve esse problema. Minha mãe foi dada
como morta no dia 25, sábado. Tentamos contato com a dire-
ção e com os responsáveis pelo hospital, em momento algum
fomos atendidos, não fomos atendidos nem pelo diretor e nem
pelo vice-diretor (que ganham até um bom salário para cum-
prirem suas obrigações, que recebem para isso) e a única
resposta que tivemos, foi que eles só iriam nos atender na
segunda-feira, dia 27. Ora, vou colocar outro (palavras mi-
nhas: a mulher morreu no dia 25, os filhos desesperados que-
riam falar com a direção do hospital ou o diretor; quando o
diretor não pode porque é final de semana Deputado Dr.
Neidson, o vice-diretor tem que estar lá ou vice e versa, tem
que haver um revezamento, mas não estavam lá, nenhum dos
dois e nem atendiam telefone, nem atendiam telefone). E quan-
do você, e eu fui Prefeito, eu sei muito bem o que é isso,
Deputado Dr. Neidson, é médico, o Deputado Adelino, foi Pre-
feito, o Deputado Lebrão, já passou pela prefeitura, a filha
dele é Prefeita, sabe que diretor de hospital tem que estar
com o celular ligado vinte e quatro horas por dia e atender que
é obrigação dele, porque ele ganha o salário para isso, se não
quiser Deputado Lazinho, pede as contas e vai fazer outra coi-
sa da vida, mas não pode ter a irresponsabilidade, nem o dire-
tor e nem o vice-diretor de não atender telefone. Durante o
final de semana o hospital não tem direção, mas a função
gratificada, o CDS, a portaria deles está na conta todo final do
mês. Bom Deputado Laerte, isso foi mais ou menos o que acon-
teceu com a minha mãe em Cacoal, para a gente não resolve
porque ela já foi, mas quem sabe se você, ou vocês ou nós, ou
o governo, fizerem alguma coisa, isso não se repita com outra
família, só nós sabemos o quanto estamos sofrendo pela per-
da da nossa mãe. Minha mãe gostava muito de você, você
ajudava muito nossa família, deu oportunidade para o meu
pai, para minha irmã e meu primeiro emprego foi você quem
deu, espero que você fale ou faça algo pela memória dela,
obrigada por todos. Assinatura Silfanis e família da Edna.

Então, senhor Presidente, é um relato de um filho que
perdeu a mãe com cinquenta anos, melhor fase da vida, uma
mulher que criou os filhos que tinham concursos, se não me
falha a memória Vereador Cezinha, que é de Alvorada, quero
cumprimentar que está aqui, a Edna, de zeladora ou meren-
deira, zeladora da ação social, mas que mesmo assim formou
os filhos e estava estudando, estudou também, mesmo assim,
o marido separou, foi embora o Cícero, e ela continuou com os
filhos e continua a luta dela com salário Deputado Lebrão, de
zeladora concursada na prefeitura no município de Alvorada
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d’Oeste, que é um salário relativamente pelo cargo, não é um
salário alto, como a direção do hospital do Heuro e o diretor do
hospital do Heuro no município de Cacoal. E a gente percebe
aqui Deputado Dr. Neidson, me perdoe, mas eu sou leigo na
aérea de saúde, mas a gente que já foi gestor tem um pouquinho
de experiência, tem um pouquinho de experiência. Eu tive a
oportunidade, a oportunidade Deputado Ezequiel, e Deputado
Ribamar, de ficar vinte dias dentro do João Paulo, todo dia indo
lá, todo dia, todo dia, eu estava no João Paulo, que meu pai foi
tratado no João Paulo, todo dia Deputado Anderson, e o meu
pai, o quarto que eu estava com o meu pai, eu sempre gostava
de manhã quando meu pai estava lá, todo dia passavam qua-
tro ou cinco médicos com especialidade no João Paulo, para
ver o paciente, para conversar com os pacientes, era com o
meu pai, era com o da cama ao lado, todos os leitos, os médi-
cos passavam. O problema do meu pai, era veia, era médico,
mas a especialidade do médico é cirurgião vascular, todo dia
passava lá, o chefe da equipe cirurgião vascular, com uma equi-
pe de quatro, cinco profissionais olhando, conversando com o
paciente, debatendo o problema do paciente, e aqui ele fala
que o problema da Edna, no hospital Heuro de Cacoal, uma
semana só viram neurologista uma vez, nem exame pediu, e
não quiseram trazer para Porto Velho. Nós estivemos nós esti-
vemos na Secretaria de Saúde, até conversamos com o secre-
tário que se colocou à disposição com o Maiorquim, até de
arrumar um avião para buscar ela, mas diz que Cacoal estava
atendendo e não liberaram. Então, eu queria deixar aqui se-
nhor Presidente, primeiro, eu acho que em nome desta Casa
aqui, os nossos sentimentos e nosso voto de pesar pela perda
de uma vida, pela perda de uma vida, de uma mulher guerreia,
batalhadora, mãe de família que criou e educou os seus filhos
com dificuldade, mas com muito caráter, com muita honradez,
com muita honestidade. Eu queria deixar esse voto de senti-
mento aqui. Segundo que talvez se nós tivéssemos pessoas
comprometidas, tivesse pessoas que realmente tivesse o sen-
timento de coração de cuidar da vida humana, da vida do se-
melhante na direção do hospital HEURO de Cacoal talvez, não
vou dizer porque eu sou cristão deputado Só Na Bença e creio
muito em Deus e talvez era o momento dela, Deus falou ‘agora
é o seu momento, vem aqui para perto de mim’. Mas, talvez
pelos nossos olhos humanos deputado Lazinho, ela poderia está
no meio de nós, criando seus filhos, cuidando dos seus netos,
ela poderia sim pelos olhos humanos nossos, se nós tivésse-
mos deputado Adelino alguém com responsabilidade no cargo
que está ocupando na direção daquele hospital HEURO do mu-
nicípio de Cacoal que é uma reclamação atrás da outra; é de
funcionários, é do povo que está reclamando. E olha o contra-
senso que eu vou mais uma vez frisar aqui nesta tribuna dessa
Casa para não dizer que eu estou criticando aqui o sistema de
saúde. Não, eu não estou fazendo isso, eu estou colocando
aqui um caso real que aconteceu que infelizmente levou uma
pessoa simples, sem recursos a morte por uma Unidade do
Estado que não pode, não podem de forma nenhuma tirar o
belo trabalho que vem sendo feito nas outras Unidades de Saúde
porque eu também vivenciei esse lado dentro do João Paulo
quando aqueles profissionais Dr. Neidson, aqueles profissio-
nais que diziam que o meu pai tinha 5, 10% de vida que o meu
pai saiu andando de lá. Talvez se eu tivesse levado nos melho-
res Hospitais do Brasil, não estaria vivo, mas ali no João Paulo
saiu com vida dali. No hospital de Base não é diferente, no
hospital deputado Só Na Bença, Regional de Cacoal todos que-
rem que estão doentes entrar no Regional de Cacoal, certa-
mente porque é bem atendido, certamente porque é bem tra-
tado, com respeito, com dignidade. Não é diferente deputado

Lebrão, em São Francisco também da mesma forma, em
Buritis, em Extrema, mas infelizmente esse caso pontual do
hospital HEURO de Cacoal, está destoando das demais Unida-
des Hospitalares do sistema SUS do Governo do Estado de
Rondônia. Então isso quer dizer o que? Que é falta de gestão,
falta de direcionamento porque a política de saúde da nossa
Secretaria de Estado, do Secretário Pimentel, do nosso Se-
cretário Maiorquim é uma só para todas as Unidades Dr.
Neidson. Então certamente está faltando gestão e eu estou
aqui, aí sim como Parlamentar desta Casa cobrando resulta-
dos, cobrando uma atitude do Secretário Estadual de Saúde
sobre a questão do HEURO do funcionamento do hospital
HEURO do município de Cacoal.

O Sr. Só na Bença – Quero aqui senhor Presidente agrade-
cer e parabenizar pelo discurso do nosso grande amigo,
companheiro Laerte e dizer deputado Laerte, que quando esta
paciente estava num corredor no hospital HEURO me ligaram,
eu liguei para a Viviane para que eles pudessem tirar ela de lá
daquele lugar e levar para um lugar adequado, e me
retornaram dizendo que estavam levando ela lá para o quarto
certo onde ela deveria ficar que é na sala do HEURO. E o que
acontece? Quando senhor Presidente, o deputado Só Na Bença
nas nossas comissões deputado Neidson, já quanto tempo eu
já eu venho falando, reclamando e anunciando para esta Casa
de Leis o que acontece dentro daquele HEURO, eu sei o que
acontece ali. Por que tem vezes deputado Laerte que saio dali
sabe que horas? Uma hora da manhã, uma hora meia da manhã
eu estou dentro daquele Hospital. Não faz dias que eu tive que
fazer até aquilo que muitas vezes eu não gosto de fazer, ir
pressionar. Tive que fazer, armar um barraco ali na frente
daquele Hospital para salvar uma vida também ali deputado,
e de repente o Pimentel me ligou e disse ‘deputado a Isabel,
que é a responsável por esse Hospital, disse que esse pacien-
te não precisa vir para Porto Velho’. Eu falei ‘Secretário me
mande urgentemente o avião aqui em Cacoal para levar esse
paciente, que esse paciente está morrendo a míngua dentro
desse Hospital’. Foi quando de repente mandaram o avião lá,
trouxe o paciente para cá e o paciente hoje está bem. Então
deputado Laerte, senhores deputados quando o deputado Só
Na Bença faz uma reclamação eu quero que vocês me ouçam,
me ouve! Não é muitas vezes querer defender porque eu faço
parte do Governo, mas eu sei o que está passando dentro
daquele hospital Heuro de Cacoal. O médico neuro, ficou das
20 horas até às 01:30 da manhã dentro do Hospital, e fez todo
um pedido de UTI em Porto Velho e eles diziam que não tinha
vaga, que não tinha vaga, mas quando eu agi com muita for-
ça, e como eu fui agir mesmo, de repente eles ligaram ‘Depu-
tado, fica tranquilo que ele está saindo daqui’, e trouxeram o
paciente. É o caso dessa senhora, eu liguei para Viviane, falei
dessa paciente, liguei para a família, falei com a família, ago-
ra, Deputado Laerte, eu fiquei muito triste quando eu cheguei
em Urupá, no sábado, que recebi a noticia que ela tinha fale-
cido, eu fiquei de uma forma muito triste, porque eu sabia que
realmente tinha como fazer a uma cirurgia nessa senhora, e
ela estar juntamente conosco. Então, eu quero fazer um ape-
lo para a Comissão de Saúde, que nos ouça, no momento que
eu vim à frente dizer o que está acontecendo para nos acom-
panhar, não é somente nós ficarmos conversando e conver-
sando e deixar as coisas acontecerem. E depois daquilo me
parece que foram 03 vítimas, 03 pessoas que faleceram na-
quele dia que trouxeram aquele paciente, ficou mais três lá
que chegou depois, eu fiquei sabendo que faleceram. Então
isso, senhores deputados, nós temos que sentar e com o Se-
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cretário de Saúde para que ele possa fazer aquilo que é ne-
cessário, inclusive nós estivemos aqui na Comissão de Saúde
na semana passada, estivemos aqui na Audiência Pública, o
Maiorquim estava presente, está aqui o Dr. Neidson, também
estava presente, onde eu pedi o esclarecimento para
Maiorquim, e o Maiorquim disse que ia ver o que ia fazer. E
continua essa barbaridade dentro daquele hospital. Então nós
aqui eu agradeço pela oportunidade e lhe parabenizo Deputa-
do Laerte, por esse discurso e que nós aqui precisamos real-
mente chamar os Secretários de saúde para poder tomar essa
providência naquele lugar.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado, Deputado Só na Bença.
Concluindo, senhor Presidente, concluindo Deputado Lebrão, a
rede social, Presidente Lebrão, a rede social ela é fantástica
porque você vai interagindo. Me passa agora, a Cláudia, que
trabalha conosco no nosso gabinete, me passa que ela falou,
ela conversou com a diretora, não sabia nem o nome, nem sei
quem é, e muito menos quem indicou, só peço ao Governador
do Estado, o nosso Governador Confúcio Moura, o qual nós
temos aqui alegria de estar aqui apoiando o seu governo, nes-
te momento sendo líder aqui junto com todos os colegas e
contribuído para o seu governo, que se for indicação política
que eu acredito que não seja pelo que estou sabendo, essa
diretora do Heuro, que mude urgentemente, que mude e colo-
que pessoas com competência, porque gente unidade de saú-
de não é brincadeira, unidade de saúde é responsabilidade,
não se pode errar, se errar acontece o que aconteceu. Nós
estamos falando de vida, perde-se vida, e ela disse aqui minha
secretária que falou com ela, que estava conversando com a
diretora e teve que desligar o telefome, a Edna, o Heuro levou
ela para fazer um exame fora, Deputado Ezequiel, largou ela
lá, e ela doente, com esse aneurisma, começo, pressão, não
sei como é que funciona isso, teve que voltar de táxi, teve que
voltar de táxi para a Unidade Hospitalar do Heuro. Foram co-
brar, é uma vergonha, eu tenho vergonha Deputado Lazinho,
de como Deputado está falando isso aqui, tenho vergonha. Por
que se na época que eu fosse Prefeito, se acontecesse isso eu
pegava o carro do gabinete Deputado Adelino, iria buscar. Ela
voltou de táxi depois que foi fazer esse exame, a ambulância
levou largou ela lá, ela teve que voltar de táxi, aí foi cobrado
dessa diretora o porquê que largou ela lá e ela teve que voltar
de táxi, disse que não veio porque não tinha ambulância, esta-
va faltando ambulância, ora gente pega o carro e vai buscar.
Ter pelo menos amor ao próximo, amor ao semelhante, isso
não se pode fazer, nós estamos falando de uma unidade hos-
pitalar do Governo do Estado, mais uma vez para finalizar eu
vou falar, que está destoando de todas as outras unidades que
o Estado tem, que nós cansamos de elogiar aqui mesmo nesta
Casa. Deputado Dr. Neidson.

O Sr. Dr. Neidson – Só para complementar a fala do Deputa-
do Só na Bença, o Excelentíssimo Deputado sabe que a Comis-
são de Saúde nunca se omitiu em atender nenhuma das de-
núncias colocadas, inclusive, do qual o senhor era o Presiden-
te, e isso já foi cobrado, até ao Dr. Maiorquim, como foi dito
aqui, também, nessa audiência que nós tivemos aqui na
Assembleia Legislativa, nesse plenário. Estaremos aí nos des-
locando também ao município de Cacoal, para ver realmente
de perto, e não só chegar lá e perguntar dos representantes
ali, dos funcionários, mas sim da população, qual é a real situ-
ação que tem lá, inclusive, hoje eu sou Vice-Presidente da
Comissão de Saúde, o Presidente é o Deputado Luizinho Goebel,
mas que a Comissão de saúde nunca se omitiu em nenhuma

das denúncias colocadas aqui e que foi escutada sim a sua
denúncia, inclusive o senhor é membro da Comissão de Saúde
também que pode sim muito bem tomar as devidas providên-
cias. Só para colocar e vamos colocar aí para fazer visita no
hospital de Cacoal para fazermos o nosso papel que é o
fiscalizador e cobrar do Governo as melhorais. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, para encerrar então,
eu queria mais uma vez deixar aqui as palavras e não foram
minhas, foram da família, do filho dela. Dizer, para concluir
que o Deputado Só Na Bença disse, quando viram o tamanho
do problema que eles causaram aí eles queriam trazer para
Porto Velho, mas não tinha mais jeito, aí já era tarde. Então, a
Edna infelizmente, infelizmente, infelizmente, morreu por des-
caso, descaso, descaso da direção do hospital de Cacoal Heuro,
infelizmente.

Deputado Léo, com a palavra.

O Sr. Léo Moraes – Deputado Laerte eu queria prestar a
minha solidariedade ao seu sentimento neste momento, quan-
do a gente discute política acima desses valores e princípios
republicanos nós estamos trabalhando sobre o sentimento e
as necessidades humanas e tem sido muito difícil o problema
da saúde em todo o Brasil. Eu manifesto condolências à família
da Edna e também entendo e considero a fala do Deputado Só
Na Bença, que é conhecedor dessas necessidades, acompa-
nha o dia a dia, acompanha o desespero de todas as famílias,
afinal faz um grande trabalho na área da Saúde o Deputado
Só Na Bença. E eu quero me colocar à disposição o que puder
trabalhar, colaborar, fazer uma pressão saudável e positiva para
melhorar os índices e principalmente entender que estamos
acolhendo e tratando seres humanos eu estou à disposição.
Ao passo que cumprimento o Vereador Roni de Buritis, que
está aqui conosco que faz um grande trabalho também na área
da saúde e que sofre diariamente esses prejuízos de toda a
sociedade acarretados pela falta de atendimento, muitas ve-
zes despreparo, falta de efetivo e falta de instrumentação.
Então, eu queria me deixar aqui à disposição para o que for
feito daqui em diante em relação à saúde, o Deputado Dr.
Neidson que muito bem conduz a Comissão de Saúde que tam-
bém tem propriedade, que já fez milhares de atendimentos,
muitos desses milhares voluntários, que eu estou aqui à dispo-
sição para contribuir e colaborar com todos vocês. Muito obri-
gado e mande condolências à família da Edna.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado Deputado Léo e para fina-
lizar dizer Deputado Léo que essa é daquelas mortes que a
gente lamenta muito porque tinha equipamentos, tinha estru-
tura, tinha o recurso para salvar a vida, faltou foi à competên-
cia da gestora, faltou foi a responsabilidade daqueles que es-
tavam à frente daquela Unidade de tomar decisão na hora
certa.

Deputado Adelino, com a palavra.

O Sr. Adelino Follador – Parabenizar o Deputado Laerte por
está trazendo um problema parece simples, mas tão grave,
porque uma vida não tem valor, não tem limites, com certeza,
registrar aqui como Vossa Excelência falou o João Paulo II em
termo de equipe, falta estrutura, mas equipe Deputado Dr.
Neidson é muito boa, muitas pessoas que... Eu conheço gente
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que se internou no particular que tinha condições acabou sain-
do e foi para o João Paulo porque os melhores profissionais
estão lá. Eu quero também aqui aproveitar o Vereador está
aqui presente, nós fizemos hoje uma Indicação e eu vou ama-
nhã conversar pessoalmente com o Secretário de Saúde sobre
lá em Buritis sobre um Raio-X, hoje estão reformando o hospi-
tal lá, hospital muito bom, o Deputado Lebrão conhece lá, e
nós precisamos de Raio-X porque o paciente muitas vezes aci-
dentado vai por dentro do hospital, vai dar os primeiros socor-
ros depois tem que colocar na viatura para fazer Raio-X fora
do hospital. Então, já nessa reforma adaptar e colocar o Raio-
X lá para evitar esse transtorno dos pacientes. Eu vi lá, fui
sábado lá e vi, conversei com o Diretor do Hospital não tem
condições de continuar essa situação. Então, amanhã já mar-
quei Audiência com o Secretário e já fizemos uma Indicação
que ele providencie em último caso, até uma Emenda, se for
preciso, para colocar lá para comprar esse Raio-X e colocar
dentro do hospital, porque é terceirizado, é lá fora aí você tem
que carregar na ambulância, o Deputado Dr. Neidson sabe como
é que é, leva, descarrega, dá o primeiro socorro depois carre-
ga. Mas eu quero parabenizar o Pimentel pelo trabalho, mas
essa questão é muito séria, o Deputado Só Na Bença também
que é daquela região está trazendo essa preocupação e Depu-
tado Laerte o que Vossa Excelência está falando aqui eu tenho
certeza que o Pimentel, junto com o Governador vão tomar
providências e vão com certeza mudar essa situação de não
acontecer mais. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, finalizando, e dizendo
que nós não estamos aqui tecendo críticas a condução da Saú-
de do Estado, estamos aqui alertando para um caso pontual de
uma unidade pontual que é o Heuro de Cacoal e gostaria de
finalizar, finalizar as minhas palavras agradecer os apartes,
finalizar minhas palavras aqui senhor Presidente, senhora e
senhores Deputados, que tudo isso que aconteceu, esse deba-
te, durante esses 30 minutos que nós falamos aqui, seja em
memória da nossa amiga Edna, para que não possamos  no
futuro nenhum outro colega aqui vir falar em nome de outras
“Ednas” que podem perder a vida por descaso, nós não quere-
mos isso senhor Presidente. Que fique gravado nos anais des-
ta Casa essas palavras nossa e dos nossos colegas em memó-
ria a essa grande mulher, guerreira, mas que infelizmente nos
deixou.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns Deputado Laerte.
Fazer um registro aqui da Vereadora Luiza, do Roni do hospi-
tal, mais uma vez agradecer a presença de Vossas Excelências
e dizer que nós estamos muitos honrados com as presenças
dos senhores aqui.

Ainda no Grande Expediente com a palavra o Deputado
Alex Redano, vinte minutos com direito a apartes. Deputado
Léo Moraes, vinte minutos com direito a apartes. Então está
encerrado o Grande Expediente. Passamos as Comunicações
de Lideranças. Não há oradores inscritos. Encerrada as Comu-
nicações de Lideranças. Passamos as Comunicações Parlamen-
tares, também não há oradores inscritos. E nada mais haven-
do a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de encerrar
a Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em seguida,
afim, de apreciarmos as seguintes matérias aprovadas no pri-
meiro Expediente da Sessão.

Está encerrada à Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17h57min)

11ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 29 de Março de 2017

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

LAERTE GOMES - Deputado

Secretariado pelos Srs.
CLEITON ROQUE - Deputado
AÉLCIO DA TV - Deputado

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

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

DEPUTADOS AUSENTES: Hermínio Coelho (PDT), Lebrão
(PMDB), Luizinho Goebel (PV) e Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus, e em nome do povo rondoniense declaro aberta a 11ª
Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa 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. CLEITON ROQUE (Secretário ad Hoc) – Procede a
leitura da Ata.

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

Registrar a presença do vereador senhor Samir Ali, vice-
Presidente da Câmara Municipal de Vilhena, e também do
Adimilson, Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste; tam-
bém do Vereador Brás da 95, Câmara Municipal de São Fran-
cisco do Guaporé, e Vereador Milton de Jesus, Presidente da
Câmara do município de São Francisco, obrigado pelas pre-
senças.

Solicito ao senhor Secretário que proceda leitura do
Expediente Recebido.

O SR. AIRTON GURGACZ – Queria registrar também aqui
senhor Presidente a presença do Chico, Francisco, lá da Eucatur
de São Miguel, nos prestigiando aqui com os Vereadores lá da
Câmara de Vereadores.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado pela
presença Francisco, em nome do Deputado Airton Gurgacz.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad Hoc) – Procede a
leitura do Expediente Recebido.
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EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 060/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir,
mediante doação, para o município de Nova Brasilândia D’Oeste,
imóvel pertencente ao Estado de Rondônia”.
02 – Ofício nº 373/2017 – Ministério Público do Estado, enca-
minhando Projeto de Lei Complementar que “Regulamenta fé-
rias, licença-prêmio, recesso e plantões no âmbito do Ministé-
rio Público do Estado de Rondônia”.
03 – Ofício nº 0208/2017 – Tribunal de Contas do Estado, en-
caminhando Projeto de Lei que “Institui o Programa de Apo-
sentadoria Incentivada – PAI, destinado aos servidores do qua-
dro efetivo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá
outras providências”.
04 – Ofício nº 174/2017 – Tribunal de Justiça do Estado, infor-
mando que “Julgou prejudicado o pedido formulado na ação
pela perda do objeto e, consequentemente, extinto o feito sem
resolução do mérito, nos termos do voto do relator à unanimi-
dade”, objeto da ADIN nº 0800522-49.2016.8.22.0000.
05 – Ofício nº 0201/2017 – Tribunal de Contas do Estado, en-
caminhando resposta ao Requerimento nº 877/17, de autoria
do Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
06–Ofício nº 109/2017 – SESDEC/POLITEC, encaminhando res-
posta a Indicação Parlamentar nº 3386/17, de autoria do Se-
nhor Deputado Anderson do Singeperon.
07 – Ofício nº 021/2017 – Partido Verde, indicando o Senhor
Deputado Anderson do Singeperon, como líder do Partido nes-
ta Casa de Leis.
08 – Ofício nº 332/2017 – DETRAN, encaminhando cópia dos
convênios celebrados no 1º (primeiro) semestre de 2016, efe-
tivados por este Departamento Estadual de Trânsito.
09 – Fax nº 620/2017 – Supremo Tribunal Federal, comuni-
cando da concessão da medida cautelar para suspensão par-
cial da Emenda Constitucional nº 80, de 22 de agosto de 2010.
10 – Ofício nº 0200/2017 – Tribunal de Contas do Estado, en-
caminhando Relatório de Atividades de Contas referentes ao
exercício de 2016.
11 – Documento s/n – Empresa Pax Real, encaminhando su-
gestão para criação de Lei Estadual para funcionamento dos
serviços funerários do Estado.
Lido senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
recebido, passamos as Breves Comunicações. Com palavra o
ilustre Deputado Ezequiel Junior.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR - Senhor Presidente, senhores depu-
tados, povo do Estado de Rondônia aqui presente aqui nesta
Casa, e nos assistindo também através da internet. Na sema-
na passada a Polícia Rodoviária Federal, publicou aqui no Es-
tado um balanço da indústria vergonhosa da multa na BR-364,
a Rodovia da Morte, essa rodovia da vergonha que ceifa tantas
vidas de pais de famílias, de homens de mulheres trabalhado-
ras e até crianças. Segundo o balanço apresentado pela Polí-
cia Rodoviária, nos primeiros meses, isso até semana passada
foram multados 1.966 motoristas na BR-364, por
descumprimento a essa lei ridícula Deputado Lazinho, a Lei do
Farol Baixo, 156 foram multados por abordagem, 1.810 sem
abordagem, na tocais que são programadas para pegar os
desavisados, ou seja, a Polícia Rodoviária arrecadou nesse
período em menos de 90 dias, no Estado de Rondônia,
R$255.894,00, somente com aplicação das multas pelo
descumprimento da Lei do Farol Baixo. Se esta Rodovia tivesse
sem buracos, se o capim não tivesse cobrindo as placas, por-

que o DNIT não cuida, se não tivéssemos uma rodovia duplicada,
uma rodovia pelo menos sem buraco, eu não falaria nada,
agora esse tipo de dado aqui, o Governo, a Polícia Rodoviária,
DNIT, os órgãos responsáveis por essa fiscalização diante do
estado que se encontra a BR-364, deveriam ter vergonha de
estar publicando isso. Essa indústria da multa, essa Lei que o
Congresso aprovou, que nada mais serve do que para meter a
mão no bolso do motorista, na mão do bolso do povo brasilei-
ro. Mais de 255 mil arrecadados só com esse tipo de infração,
isso em menos de 90 dias, isso é vergonhoso Deputado Airton,
porque toda a semana nós estamos nas estradas aí, e é co-
mum a gente testemunhar acidentes, prejuízos que os moto-
ristas levam por conta de bater nessa buraqueira na Rodovia
BR-364, anteontem à noite chegando aqui na Capital, tem uma
fileira de portes aqui chegando em Porto Velho, não tem uma
lâmpada acesa, a BR nas trevas, isso é uma vergonha, aí a
Polícia Rodoviária vai lá e a caneta deles nunca acaba a tinta,
quando tem um acidente ao invés de ajudar no trafego, vão é
multar quem está tentando desviar do acidente, que eu pre-
senciei isso há algumas semanas atrás aqui na BR-364. Então
minha fala hoje é o objetivo nesse sentido, Deputado Adelino,
de protestar, contra essa indústria da multa na BR-364, isso é
uma vergonha o que estão fazendo com o povo rondoniense.
A Rodovia está aí parecendo o solo da lua de tanta cratera, e a
caneta funcionando e multando o povo e vidas se perdendo
nessa rodovia vergonhosa que é a BR-364. Eu quero apelar
mais uma vez, para que a bancada federal do nosso Estado
seja mais dura com o Governo, lutem, continuem lutando com
mais forças, pela duplicação dessa Rodovia. É uma vergonha o
que está acontecendo nesse momento no Estado de Rondônia,
R$ 255.894 mil, Deputado Cleiton Roque, só com a multa do
Farol Baixo, imaginem com as outras infrações.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente, permita fazer uma Ques-
tão de Ordem, eu seu que no primeiro Expediente não tem,
mas é um tema extremamente importante, o Deputado Ezequiel
Junior está muito feliz com esse seu posicionamento e eu te-
nho certeza que isso reflete o posicionamento quase que
unanime desta Casa aqui, além de ser de toda a população
rondoniense, entendeu? Que nas Câmaras de vereadores, eu
recebi essa semana Deputado Ezequiel, pedido para que nós
também possamos fazer coro a esse clamor da população e
do Estado que realmente está nessa linha do seu discurso,
concordo plenamente, em gênero e grau e aí forçar a bancada
federal a uma posição relacionada a questão da BR-364. Se-
mana passada nós tivemos aqui no evento, na Audiência Públi-
ca que tratou o tema da Reforma da Previdência, a presença
de vários parlamentares federais, dentre eles o líder da ban-
cada, o Deputado Nilton Capixaba, que faz realmente um grande
trabalho à frente da bancada e, ele me disse aqui na sala que
a proposta da bancada federal, a emenda de bancada para o
próximo ano é o recurso para duplicação, pelo menos uma
parte da BR-364 ali, entre Pimenta Bueno e Ariquemes que é o
trecho mais crítico, que seria eles colocarem o recurso de
emenda de bancada para trabalhar essa duplicação. Então eu
parabenizo Vossa Excelência pela coragem, e pela forma fir-
me que a Vossa Excelência está abordando esse assunto, De-
putado Ezequiel.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Portanto, Presidente, para finalizar
a minha fala nesta manhã, eu quero deixar registrado aqui em
nome do povo desse Estado, em nome dos motoristas que
utilizam essa Rodovia, os nossos protestos, os nossos repúdi-
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os à indústria da multa e a situação vergonhosa como se en-
contra a BR-364.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Concedo uma Ques-
tão de Ordem, Deputado Ezequiel, eu quero te parabenizar,
realmente é muito pertinente a sua fala. Infelizmente, nós te-
mos que ter hoje todo cuidado e até digo isso para os nossos
colegas Deputados nesta Casa, e que orientem os outros, por-
que nós não podemos mais viajar para o interior à noite. Nessa
BR, principalmente de Ariquemes para lá, não dá mais para
viajar à noite. A gente não sabe o que é mais perigoso, se são
os buracos ou se é a quantidade de multa da indústria de mul-
ta, igual Vossa Excelência tem falado aí, eu acho que as multas
dizem que é para as pessoas terem cuidado. Agora, e os bura-
cos, como nós vamos fazer para livrar? O mato dentro da pis-
ta... Então realmente é uma incerteza, se a gente consegue
hoje sair para ir para o interior e chegar lá no final da viagem
inteiro ou sem quebrar o carro de tanto buraco que tem. En-
tão, Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que nós te-
mos que encaminhar, se for possível, se Vossa Excelência qui-
ser, encaminhar um Requerimento, um pedido, eu tenho certe-
za que todos os parlamentares desta Casa vão assinar, que a
bancada federal realmente se una e trabalhe para que a gente
possa recuperar nossa BR que realmente está intrafegável.
Parabéns.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Obrigado, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presença
do Vereador Pezão da Linha 26 e o Vereador Huga, do municí-
pio de Seringueiras. E também do Vereador Roberto Cavalcan-
te, da Câmara Municipal de Pimenteiras. Muito obrigado pelas
presenças.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilustre
Deputado Alex Redano, por 05 minutos sem apartes.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres compa-
nheiros, público presente. Eu venho falar, senhor Presidente,
de uma realidade que Vossa Excelência conhece muito bem,
que é do distrito de Jacinópolis. Nessa segunda-feira estive lá,
estou inclusive destinando algumas emendas parlamentares
para Jacinópolis, mas eu venho alertar aos senhores, de um
possível confronto e derramamento de sangue. Infelizmente,
hoje, Jacinópolis se encontra um barril de pólvora que pode
explodir a qualquer momento. Nós que conhecemos a realida-
de de Jacinópolis, sabemos que Jacinópolis foi a localidade mais
violenta do nosso País, e de alguns anos para cá, graças a
Deus, a paz está reinando. Mas o que acontece lá, senhores?
Existe uma disputa muito antiga, uma disputa judicial, a ques-
tão da Fazenda Schumann. São mais de, eram mais de 20 mil
hectares, foi feito um acordo, foi doada uma parte onde se
encontra a cidade, a vila de Jacinópolis, e hoje tem mais de
400 famílias que estão nessa questão judicial. E elas não sabi-
am desse processo, inclusive não foram notificadas e já saiu
agora a reintegração de posse, e essas famílias não são inva-
soras. É diferente do que já houve no passado, que nós sabe-
mos que a LCP – Liga dos Camponeses Pobres e outras entida-
des, realmente tomaram posse da região e onde teve muitas
brigas, muito derramamento de sangue. Então nós fizemos uma
grande reunião, praticamente parou a cidade porque essas 400
famílias são os comerciantes, são os moradores da vila e já
tem a reintegração de posse, Jacinópolis. Acontecendo isso,
senhores, abala toda economia da região, são 400 famílias
que vão ficar desalojadas. E tomei a iniciativa, levei o repre-

sentante do Incra nessa reunião, o Comandante do Batalhão
de Buritis, que pertence a Jacinópolis, e o que está acontecen-
do também é um grande encontro de desinformações. Algu-
mas pessoas estão aproveitando o caos para tirar proveito
financeiro. Alguns advogados, não sabemos os nomes, inclu-
sive cabe denúncia à OAB e à própria Polícia porque é crime,
estão indo de sítio em sítio, já falando que na outra semana já
vinham as pás carregadeiras, os tratores, os caminhões, que
iam levar tudo e que precisavam contratar naquele momento
um advogado. Isso aconteceu, pessoas desesperadas, vários
já contrataram vários advogados, mas a situação lá tem que
ser analisada também não só sob o prisma judicial e também
sobre a questão social. Na reunião, o próprio Comandante, e
nós alertamos também que uma desapropriação não vem as-
sim, o trator vai tirando, as pessoas precisam ser primeira-
mente notificadas, serão feitas reuniões. E ali eu levei o meu
jurídico, e acontece, Presidente Edson, que não teve o devido
processo legal, na minha questão do entendimento, porquê?
A demanda foi contra três pessoas, essas três pessoas elas já
faleceram. Então o processo correu durante esses 15 anos a
revelia. Então agora, eles não atinham nem noção que existia
uma lide na terra deles, grande maioria das pessoas lá tem
financiamento no banco, propriedades, nas fazendas,
benfeitorias nas fazendas, nos sítios e são todos pequenos
sitiantes, sítios de 10 alqueires, 15 alqueires, 07 alqueires e é
o que movimenta a cidade. Então o pedido deles é um pedido
de socorro. Semana que vem vão estar numa Comissão aqui
e eles gostariam muito do envolvimento dos demais Deputa-
dos para poder ajudar a fazer esse movimento, nós sabemos
que já está no âmbito judicial, já é a reintegração de posse,
mas eu acredito que a união dos parlamentares pode sim aju-
dar aquela região tão carente de Jacinópolis. No mais senhor
Presidente, muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Alex, eu
só gostaria de parabenizar por sua atitude em defesa da po-
pulação lá de Jacinópolis. Algumas pessoas lá de Jacinópolis
também me ligaram, me procuraram e absurdo que eu acho
Deputado Airton, Deputado Lazinho, que uma terra de mata,
pura mata, uma terra praticamente devoluta que deveria ser
do Estado ou União, uma pessoa tem documento Deputado
Lazinho para ir lá se titular dono, entrar com ação para desa-
propriar. Quer dizer, ele é dono da terra, para que o Juiz vai
dar uma liminar de desocupação de uma população que na
terra trabalhou, Deputado Aélcio, produzindo, tirando o sus-
tento da sua família, ajudando na economia do Estado, produ-
zindo alimentos para as mesas das pessoas e essa pessoa
não tem direito de ter um documento de propriedade dessa
terra que, às vezes, já está 15, 20 anos trabalhando lá na sua
terra e produzindo. Agora, essa Fazenda Schumann, uma pes-
soa que já não existe mais, que apossou da terra, na época
de mata, e tem documento para conseguir uma liminar para
desocupar uma área que está trabalhando e produzindo. Isso
é uma coisa absurda, eu acho que nós temos Deputado Adelino,
realmente que tomar providências, dar total apoio a popula-
ção de Jacinópolis que estão realmente vivendo o momento
de muita apreensão quanto essa situação e com certeza me
ligaram, e eu me coloquei à disposição e jamais vou apoiar
um tipo de desocupação de uma área que está produzindo,
pessoas tirando o sustento, isso eu acho que realmente é um
erro, é um absurdo, a Justiça não deveria conceder uma liminar
que venha incomodar as pessoas que estão lá trabalhando e
produzindo. Deputado Edson Martins, como todos os demais
Deputados aqui eu tenho certeza, Deputado Adelino, Deputa-
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do Alex, que esteve lá essa semana nós vamos estar unidos
aqui em defesa da população de Jacinópolis.

Ainda nas Breves Comunicações com a palavra o ilustre
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente em exercí-
cio, Deputado Edson Martins; Deputados aqui presentes, im-
prensa, pessoal aqui presente. Com certeza endossar as pala-
vras do Deputado Alex. A preocupação é muito grande lá em
Jacinópolis e eu já passei para eles que tem de se organiza-
rem melhor e ter um advogado, porque ali tem que ser uma
briga jurídica porque já tem uma decisão judicial. Então, nos
colocamos a disposição e se formar essa Comissão Deputado
Alex, conte comigo, com certeza é muito importante está acom-
panhando e com certeza a Polícia Militar também tem antes de
fazer essa operação, embora que é ordem judicial, consulte
para não acontecer coisa pior, que é uma situação muito
trágica.

Senhor Presidente, eu venho hoje a esta Tribuna dizer
que nós temos aqui uma situação que é da carne hoje no Bra-
sil e muitas coisas estão se revertendo e aos poucos está me-
lhorando essa situação que aconteceu dessa operação que hou-
ve. Eu gostaria de deixar aqui um apelo a bancada federal, um
apelo ao governo federal que passe a indicar esses fiscais,
esses representantes do Ministério da Agricultura nos Esta-
dos, não mais politicamente, que sirva de exemplo, que essa
operação como prejuízo que deu e ainda está dando e vai dar
muitos anos ainda, que sirva de exemplo para que todos os
representantes dos Estados, no Ministério da Agricultura, dei-
xem de ser indicados politicamente, que seja indicado tecnica-
mente, que sejam fiscais de nome, fiscais que se destacam e
fiscais de carreira, que eles consigam transmitir uma seguran-
ça maior na questão da inspeção sanitária. Nós vimos o que
aconteceu com um simples boato de algumas coisas que está
acontecendo na questão de inspeção. Então, é um assunto, o
Ministério da agricultura, é um órgão tão importante para eco-
nomia do país que a gente não tinha noção, que sirva de exem-
plo agora para que nunca mais seja indicado politicamente.
Aqui em Rondônia mesmo, já houve prisões no passado, re-
presentantes do Ministério da Agricultura foram presos. En-
tão, que eles aproveitem esse momento para que não indi-
quem mais politicamente, que sejam pessoas de carreira, isso
deixar bem claro que eu tenho certeza que vai transmitir uma
segurança maior, não só aqui em Rondônia, mas em nível de
Brasil em nível até mundial, porque a nossa carne, o nosso
gado, o nosso frango tudo vai também para o exterior, expor-
tado. O outro assunto que eu gostaria, que eu gostaria não, eu
estou falando hoje de uma empresa dos Correios, uma em-
presa que desde criança eu aprendi a respeitar, uma empresa
com uma idoneidade que ninguém conseguia questionar, o
Correios muitos anos, até poucos anos, era uma das empre-
sas com mais credibilidade, aonde todos mandavam suas cor-
respondências, suas mercadorias e entregavam em casa e os
Correios tinha uma credibilidade muito alta. Mas, também por
indicações políticas agora está num desastre, está com preju-
ízo e estão falando de privatizar e eles acabaram com a em-
presa para poder privatizar. Eu lamento muito esses funcioná-
rios hoje que deram a vida, que trabalharam a vida toda para
defender, fazer o trabalho, fizeram os seus trabalhos e essas
indicações. Primeiro era indicação do PT, depois era do PMDB,
hoje é do PSD, aí eu estou aqui com documento onde fala,
onde a pessoa não tem critério nenhum, nomeação de Presi-
dência ocorre sem comprovação de requisito nenhum; o re-
quisito é porque é amigo de fulano, isso já se faz muitos anos,

agora nos últimos anos e destruiu a empresa. Lá onde come-
çou o mensalão, foi lá nos Correios Deputado Ribamar, onde
apareceu o cara pegando dinheiro, vocês lembram na televi-
são as imagens dessa pessoa onde começou descobrindo; aí
veio aquela questão do mensalão e descobriu tudo aquilo que
foi descoberto. E de lá do mensalão veio o Lava Jato e agora
nós vimos aí no Rio de Janeiro 05 Conselheiros do Tribunal de
Contas preso hoje; o Presidente da Assembleia, o Presidente
do TSE levado coercivamente para depor, 06 ex-conselheiros
presos. Então, 1% de toda a propina era para eles. Então,
esse país tem jeito sim; mas nós temos, o Congresso Nacional
jamais fazer alguma coisa para atrapalhar esse trabalho que
está sendo feito, esse efeito cascata que têm que chegar onde
precisa chegar para que coloque esse Brasil a limpo, o povo
não aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Ontem
estive no INCRA aqui em Porto Velho e por acaso chega um
amigo meu, que não vou falar o nome porque vai ser prejudi-
cado com certeza e aí, eu precisava pegar um documento no
INCRA. Mas, eu não tive jeito, eu tive que dar mil reais e esse
documento já está aqui no meu bolso. Então, nós temos que
trabalhar, investigar, tem corrupção por todo canto, a gente
fica indignado e aí o documento estava pronto, mas tinha que
esperar 20 dias, aí com mil reais já apareceu o documento na
hora. Nós precisamos Deputado Ribamar, que esse país, cada
cidadão, ele não pode deixar de se indignar não, ele tem que
estar atento a essas coisas, e nós precisamos fazer dentro da
nossa capacidade, nós precisamos parar de atrapalhar o cor-
reio que é era um órgão, que era uma empresa que era res-
peitada e foi destruída, agora você vê aqui porque nomearam
um monte de gente, agora tem que fazer admissão só porque
é amigo dos políticos. Então, nós temos que ter responsabili-
dade, nós temos aí à questão do Ministério de Agricultura,
essa situação que acontece tudo porque tem gerência política
onde não pode ter. Deputado Ribamar com a palavra.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Deputado Adelino, ouvindo o seu
discurso, me traz várias tristezas, mas a maior delas é que se
depois de todos esses escândalos, depois de tanto ladrão na
cadeia, depois de tanta corrupção vindo à tona, se houvesse
uma eleição agora os mesmos bandidos seriam reeleitos, vol-
tariam novamente para os seus cargos, isso significa, parece
que a coisa não tem jeito. Eu estava comentando aqui com o
Deputado Aélcio, que é muito difícil um brasileiro que não tem
a oportunidade de roubar, ele não roubar, parece que são uma
raridade aqueles que têm a oportunidade e dizem assim ‘eu
não aceito isso’, e graças a Deus, eu posso me incluir, eu acre-
dito entre esses brasileiros. E peço antes de tudo a Deus que
me dê forças para não ser mais um a pregar a ética e a
moralidade, e amanhã a população, meus amigos, as autori-
dades me pegarem no contrapé e dizer, é mais um safado que
pregava ética e moralidade e não era nada daquilo que ele
pregava. E peço mais a Deus que antes disso acontecer, me
mate, porque eu sou um homem de vergonha e jamais eu
aceitaria ser desmoralizado como esses cachorros estão des-
moralizados, como esses quatros conselheiros do Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro e mais o Presidente da Assembleia
do Rio de Janeiro, um levado coercitivamente para fazer depo-
imento, quatros conselheiros presos e o Presidente do Tribu-
nal de Contas também, isso é uma vergonha, infelizmente nós
vivemos anestesiados nesse país, nós já nos adaptamos, já
nos acostumamos tanto a esse tipo de coisa que a gente não
sente mais, perdemos o poder de indignação. E nós temos
Deputado Adelino, que reconhecer que é muito difícil a situa-
ção de quem não aceita corrupção nesse país, porque ele está
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condenado à insignificância, está condenado a nada, porque o
sucesso só vem para quem é corrupto. Eu estava discutindo
nesse instante ali com um popular aqui, um funcionário da
Assembleia, ele dizendo para ser eleito a alguma coisa nesse
país tem que ter dinheiro, porque o povo só vota em quem tem
dinheiro, e o dinheiro na maioria das vezes vem da corrupção,
vem da safadeza, a Lava Jato e outras investigações aí está
mostrando tudo isso. Então, nós precisamos Deputado Adelino,
em toda fala nossa protestar contra o que está errado, mas
protestar contra aqueles que votam errado nos bandidos, por-
que enquanto o povo não deixar de votar em bandido, nós não
vamos mudar essa situação. Agora está vindo mais uma aber-
ração que o Congresso Nacional provavelmente vai aprovar, é
essa lista fechada, talvez, eu seja um dos beneficiados com
essa lista fechada, mas eu não aceito porque vai tirar a chance
de pessoas que não tem dinheiro, pessoas que não são apadri-
nhados pelas cúpulas partidárias de conquistar um mandato
eletivo. Agora que acabou a chance.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quanto que vai custar a pessoa
para entrar na lista? Quanto ele vai pagar?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exatamente com a corrupção
que existe nos partidos, com a corrupção que existe entre os
dirigentes partidários, agora que a política, agora que nós só
vamos ser representados pelos bandidos, que são os bandidos
que vão comprar o mandato e caro mais uma vez. Então meus
amigos, fica aqui o meu protesto, e só quem pode evitar, está
tudo preparado no Congresso Nacional para essa lista fechada
passar, só quem podia dar jeito nisso era o povo protestando,
o povo indo para as urnas, porque o Congresso Nacional mui-
tas vezes tem medo da pressão popular. Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero parabenizar Deputado,
desculpa Presidente por estar me alongando. Parabenizar o
Deputado Ribamar, pelo pronunciamento e reforçar que com
certeza nós não podemos deixar de nos indignar. Eu falo que
hoje muitas pessoas, eu tenho trinta e cinco anos de vida pú-
blica, graças a Deus não tenho nada que me desabone negati-
vamente até hoje, mas sempre procurando fazer a melhor
maneira possível, sempre pedindo a Deus que ilumine a gente
para poder, e dizer que tem muita gente boa que nessa carrei-
ra deputado Ribamar, quando muitas vezes quando a pessoa
está no Executivo, pessoas boas que chegam em você, Adelino
aproveita que você pode não ter outra oportunidade, isso pes-
soas da sociedade. Então parece que as pessoas estão sendo
normal roubar, está normal criar o jeitinho brasileiro, normal
tem que ser honesto. Eu quero voltar também aqui rapidinho
dizer mostrar aqui a questão dos Correios, o Correio passou
de três bilhões em 2006 para 7.5 bilhões em 2015, com isso as
despesas de pessoal subiram 49% para 62%, e os gastos e aí
a produção diminuiu, cento e sete mil para cento e dezoito,
mas o total, aí a arrecadação caiu de 6.6 para 8.2 bilhões,
então quer dizer, a eficiência quanto mais colocou gente indicada
politicamente mais prejuízo deu, então o que está acontecen-
do? Aumentou o pessoal, colocou. Então é falta de gestão, pro-
vou aqui, e hoje tem déficit aí de dois bilhões por mês ali, e o
Correio estão dizendo que tem que fechar as agências, tem
que melhorar a gestão. Então isso foi porque tem indicações e
aqui está bem claro aqui, sem comprovar requisito nenhum, a
pessoa tem que ser filho, parente de fulano, amigo de cicrano
e já assume o cargo sem saber se tem perfil para aquele car-
go. Então deixar aqui o meu alerta tanto no Ministério da Agri-
cultura que não seja mais, que sejam disputados os cargos por

carreira e jamais seja indicação política, porque olha o preju-
ízo que o país está tendo, olha o prejuízo que Rondônia está
tendo e nós não podemos correr mais risco de ter outras ope-
rações no futuro por falta de desleixo, por falta de pessoas
que não são da área poder fiscalizar e fiscalizar mal. São
essas as minhas palavras, muito obrigado, desculpa Presi-
dente por ter me prolongado, mas o assunto era muito impor-
tante. Obrigado.

(Ás 10 horas e 19 minutos o Sr. Edson Martins
passa a presidência ao Sr. Maurão de Carvalho).

O SR. LÉO MORAES - Esta é a palavra do deputado Adelino
Follador, em nome do Presidente Maurão cumprimentar, re-
gistrar a presença do Diretor Adjunto da Polícia Civil o Dr. Reis,
Presidente da Associação dos Delegados de Polícia, Dr. Rena-
to e também o Dr. Raimundo, Delegado que muita nos honra
com a presença de vocês e de todas as pessoas que aqui
estão, sejam bem-vindos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com a pa-
lavra o deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Presidente Maurão,
cumprimento todos os deputados desta Casa, todos os funci-
onários, todos colaboradores que trabalham conosco, público
presente. Sr. Presidente eu venho a essa tribuna primeiro para
mais uma vez e eu vou ficar fazendo isso toda semana, todas
as semanas até que o problema seja solucionado, é com rela-
ção à energia, a Eletrobras, o fornecimento de energia no
Estado de Rondônia. É inconcebível, é uma vergonha você ter
a produção agrícola principalmente no que se refere ao leite
ser perdida, ser estragado, ser jogado fora todo semana, todo
santo dia em regiões do Estado. Essa semana mais uma vez
lá na região central do Estado, municípios com linhas inteiras
por 48, 50, 60 horas sem energia. A produção colocada em
tanques em resfriamento sendo deteriorada, eu aconselhei e
vou dizer isso aqui em público, aos produtores juntar o leite e
levar dentro da CERON e dá um banho na CERON de leite
podre. Por que não tem mais cabimento você imaginar a ca-
deia produtiva sofrendo dessa forma. Uma vergonha ainda
saber que nós somos um dos maiores produtores de energia
do Estado e no Estado de Rondônia tem municípios com mo-
tor, ainda funcionando com motor. O consórcio não tem o ca-
bimento, o desprendimento e a responsabilidade e a vergo-
nha de vir pedir para esta Casa aprovar um projeto de expan-
são de turbinas sendo que o Estado de Rondônia não se bene-
ficia com nada. As empresas não cumprem com o Estado aquilo
que foi combinado no que se refere as compensações. E o
Estado de Rondônia continua sofrendo, eu vejo indignação dos
deputados reclamando da BR 364, a energia rural está dessa
forma, os produtores Presidente, perdendo leite todos os dias.
A linha 615 lá no município de Jaru, a linha 617, as linhas onde
têm a maior produtividade perdendo e jogando leite todo dia
fora. É vergonhoso você ver uma empresa arrecadar da for-
ma que arrecada, e tem uma resolução que dentro dela de
que eles tem até 48 horas para restabelecer energia, 48 ho-
ras já acabou tudo o que tinha produzido. O produtor levanta
03 horas da manhã para tirar leite, bota no tanque para não
perder o leite, o leite perde no tanque. Então deixo aqui mais
uma vez, peço que registrem isso, toda semana vou estar
fazendo isso até que se corrija. E estamos preparando um
projeto de lei aqui trazendo penalidade para que a empresa
cumpra com o Estado, aquilo que o Estado tem direito e pro-
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dutor tem direito, não pode continuar com essa legislação frou-
xa, com regulamentação própria dela, sem atender a necessi-
dade que o Estado tem.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de Ordem Presidente,
Deputado Lazinho, Presidente da Comissão, para nós é um
prazer, parabenizar pelo seu pronunciamento. O senhor está
falando uma coisa muito séria, ali naquela região, Jorge
Teixeira, Alto Paraíso, Cacaulândia, toda aquela região ali, e
agora quando liga reclamando para poder ligar, eles falam que
agora não é mais emergência, que não pode, que eles não
atendem mais na área rural, que não é mais emergência. En-
tão quer dizer que o povo da área rural é considerado o quê?
Área urbana é considerada emergência, tem um prazo e ago-
ra a área rural não tem, aí perde o produto, tem uma lei inclu-
sive até pela defesa do consumidor, nós vamos ter que chamar
o PROCON, eu vou ver se consigo chamar o PROCON do Esta-
do na Comissão, hoje, nós temos uma reunião hoje à tarde,
convidar os deputados para estarem presentes, vamos ver se
a gente faz uma convocação para o PROCON, para ele atuar,
porque vai ter uma lei federal e o PROCON vai atuar, e que
esses produtores procurem o PROCON, e acionar essa empre-
sa para ela pagar os prejuízos, porque aí ela vai se preocupar
mais. Mas eu quero só registrar isso, quando você liga lá re-
clamando, eles falam que não é emergência e não dão nem
previsão de quando vão ligar a energia na área rural.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Deputado Adelino,
hoje você tem que ligar no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro vem
falar com o município para que o município solucione e como
Vossa Excelência disse, não é mais emergência quando se aca-
ba energia no Brasil, é uma vergonha. Outro ponto que eu
queria citar aqui uma nova indústria que tem no Estado de
Rondônia, eu fico triste, mas essa é a realidade do nosso Esta-
do quando se refere Deputado Jesuíno, a indústria do despejo,
a indústria da reintegração de posse do Estado. O Deputado
Alex Redano estava falando aqui da área de Jacinópolis, mas
reintegração de posse no Estado, na zona rural de famílias
que há 10, 15 anos que habitam aquela propriedade, está vi-
rando praxe, é muito cômodo, têm liminares sendo dadas com
contrato de compra e venda sem nem reconhecimento de fir-
ma, sem nem reconhecimento de firma sem nem reconheci-
mento de firma, eu não sei que é que está ganhado com essa
indústria, o que acontece no Estado de Rondônia? Isso é na
região de Machadinho, na região de Ariquemes, na região de
Theobroma, essa semana mesmo o Assentamento Canaã, o
Acampamento Canaã, 12 anos vive lá em cima. O proprietário
nunca se preocupou com documento da terra e nem cumprir
as resoluções das CATP’s, quando ela foi concedia lá nos anos
70, você vai lá no Cone Sul, antes de entrar a produção de
soja, a grande produção no Estado, aquelas terras no Cone
Sul eram abandonadas pelos supostos donos, depois de 10,
15 anos que as famílias estão em cima, vem uma liminar de
despejo, bota todo mundo na rua. Então é uma fábrica de
liminares, é uma fábrica de despejos que tem no Estado, rural
e urbano, virou praxe, não dá para saber agora quem está
certo, quem está errado, uma coisa é certa, as CATP’s tem
que ser respeitada quando trata das clausulas resolutivas de-
las, 45 processos de reintegração de posse feita pelo INCRA e
está em Brasília para ser julgadas, porque o INCRA detectou
que as áreas não tinham a época em que foi feita há 08, 10, 12
anos atrás, não cumpriram a função social da propriedade. Os
documentos vindos está lá escrito o que tem que ser feito,
Zoca, é só cumprir o que está nas cláusulas, porém quando

chega em juízo é uma liminar atrás da outra, eu estou vendo o
Estado adormecido com relação a isso, não estou falando de
movimento nesse momento, estou falando de famílias jogadas
na estrada, na beira de estrada, estou falando de tratores que
entram na propriedades e ainda graças a Deus que o Governo
do Estado tem trabalhado de uma forma mais humanizada,
mas mesmo assim casa destruídas, eu não estou falando de
barracos, estou falando de casa, estou falando de proprieda-
des com produção de 10, 12 anos, eu não estou falando dos
barracos de lona. Eu tenho um vídeo, eu ia até trazer para cá,
não consegui ainda editar. Esse vídeo mostrou o Assentamen-
to Canaã, por exemplo, onde as famílias estão lá já há anos
vivendo naquela propriedade, o Reis deve conhecer aquela re-
gião, um dos assentamentos da região mais produtivos de quem
naquela região, que as famílias moram lá, ônibus, energia, as
propriedades todas estruturadas, agora a liminar de despejo,
são 186 famílias que vivem lá há mais de 10 anos e o Juiz deu
um prazo para o Incra e o Terra Legal, Juiz de Ariquemes, eu
não me lembro agora o nome dele, deu um prazo para o Terra
Legal e o Incra resolverem a situação, porque se em 90 dias
não resolver, essas famílias, o governo terá que cumprir a rein-
tegração de posse, terá que retirar aquelas famílias. Então, eu
não estou falando aqui quem é o culpado ou quem está... Só
sei de uma coisa, a distribuição de terra, quando foi feita a
distribuição de terra, quando foi, as CATP’s foram concedidas
no Congresso Nacional, no Senado Federal, tinha que cumprir
cláusulas resolutivas e que não foram cumpridas e, na hora do
despejo, não é analisado pela Justiça. Precisa ser analisado
isso. Então, só vai trazer mais desgraça para o nosso Estado,
só vai trazer problemas porque são famílias que vão estar jo-
gadas na rua sem saber para onde ir. Então era isso, senhor
Presidente. E, por último, só lembrando, pedir para o DER,
vamos fazer aqui uma Indicação e eu estarei indo lá hoje a
tarde, fazer uma visita, entregar uns equipamentos no municí-
pio de Nova Mamoré, onde a ligação, a Linha T que liga, uma
RO que liga Nova Mamoré a Nova Dimensão, 60 quilômetros
está se gastando quase duas horas para se fazer esse percur-
so, Deputado Dr. Neidson, e não tem mais condições de
trafegabilidade, segundo informações. Eu estou indo agora in
loco, estou indo ao DER agora, as 11:30 horas também, con-
versar com o Diretor do DER, para que faça pelo menos um
paliativo neste momento, naquela RO que está intransitável na
região que liga Nova Mamoré a Nova Dimensão. Era isso que
eu tinha, senhor Presidente. Muito obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado. Eu vou pedir para... Nós temos um projeto aqui
para votar e aí têm dois Deputados para poder falar, o Deputa-
do Léo e o Deputado Jesuíno, pedir, se os Deputados concor-
dam em abrir mão, a gente vota esse projeto, que têm alguns
Deputados que não vão poder permanecer no plenário e nós
precisávamos votar esse projeto que está na pauta.

Quero fazer o registro aqui dos Vereadores do municí-
pio de Cacoal, nossos amigos, Vereador Corazinho, Corazinho
que... Vereador por vários mandatos, amigo nosso e que
prestigia também nesse plenário. Vereador também, Rogerinho
e também prestigia aqui, que está sempre ali, o homem do
chapéu, o Zebin, que também nos prestigia, Vereador já tam-
bém 2º, 3º mandato e mais o Vereador Pedro Rabelo, que é o
Vereador amigo nosso aí, filho do Jabes Rabelo, que foi Depu-
tado Federal, amigo de muitos anos, da cidade de Cacoal. Tam-
bém fazer o registro aqui do Vereador que acompanha, Wilson
Tim, que é da cidade de Cacoal também. Está a Câmara Muni-
cipal aqui, daqui a pouco, Vereador, nós estamos acabando de
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aprovar alguns projetos que estão na pauta desde ontem e,
logo depois, vou atender lá no gabinete. Já registrado aqui as
presenças do Delegado Reis, Renato e do Dr. Raimundo.
Raimundo que é amigo nosso também, foi de Cacoal, Ministro
Andreazza ainda quando Prefeito da cidade de Ministro
Andreazza. Obrigado pelas vossas presenças, todos que fa-
zem parte desse plenário.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
matérias a serem apreciadas. Solicito aos Deputados que es-
tejam nos gabinetes, que possam vir ao plenário, Deputado
líder, Deputado Laerte, para que ele possa acionar os Deputa-
dos, nós precisamos de 13 votos para a votação desse projeto.
O vice-líder, Deputado Cleiton Roque para possa acionar os
Deputados, o líder, para que a gente possa votar dois Projetos
que precisam de 13 votos.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – Procede a leitu-
ra das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Requer à Mesa Diretora, que seja soli-
citado ao Governo do Estado de Rondônia através da Secreta-
ria de Estado da Saúde – SESAU, pedido de informações sobre
a relação de emendas parlamentares individuais dos Deputa-
dos estaduais, federais e senadores que foram disponibilizadas
para a SESAU, nos anos de 2014, 2015 e 2016.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer
aprovação de Voto de Louvor aos Oficiais de Justiça do Estado
de Rondônia (relação em anexo).
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Requer a
realização de Sessão Solene para a entrega de Voto de Louvor
em homenagem ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
– SAMU, pelos relevantes trabalhos prestados no Estado de
Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governo do Estado, com cópia ao DER a necessidade urgente
da construção de uma ponte no Rio Canaã na RO-010, entre os
municípios de Cacaulândia e Monte Negro/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governo do Estado, com cópia a SESAU a necessidade urgente
da instalação de um Aparelho de Raio X no Hospital Regional
do município de Buritis/RO.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO COLETIVA. Revoga o § 7º do artigo
129 do Regimento Interno.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual que interceda junto ao Poder
Executivo Municipal de Porto Velho, a necessidade de recupe-
ração das estradas que dão acesso à Vila do Teotônio que
estão em precárias condições, no município de Porto Velho/
RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual que interceda junto ao Poder
Executivo Municipal de Porto Velho, a necessidade de serem
realizadas obras de drenagem e asfaltamento no bairro Igarapé,
no município de Porto Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual que interceda junto ao Poder
Executivo Municipal de Porto Velho, sobre a necessidade de
serem realizadas obras de estruturação e construção de ciclovia
e calçadas no Bairro Nova Esperança, no município de Porto
Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, a necessidade de retirar da Zona Urbana a
Casa de Detenção do município de Ouro Preto do Oeste/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperar a ponte de madeira sobre o rio Antônio João, loca-
lizada na RO 491, próximo ao município de Primavera de
Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperar a ponte de madeira sobre o rio Arara, localizada na
RO 494, (Kapa 24), próximo ao município de Primavera de
Rondônia.
- INDCIAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperar a ponte de madeira sobre o rio Igarapé do Inferno,
localizada na RO 482, no município de Pimenta Bueno.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES.
Acrescenta dispositivos ao Regimento Interno.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dis-
põe sobre o uso de Dispositivo de Segurança Preventiva – DSP
(botão do pânico) para mulheres vítimas de violência domés-
tica e, monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) do
agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher,
seus familiares e/ou testemunhas em todo o Território de
Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperar a ponte de madeira sobre o rio Ouro, localizada na
RO 495, Linha 85, Distrito de Boa Esperança, no município de
Chupinguaia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperar a ponte de madeira sobre o rio Arara, localizada na
RO 495, Linha 45, próximo ao município de Parecis.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
recuperar a ponte de madeira sobre o rio Pimenta Bueno,
localizada na Linha 105, próximo ao Distrito de Novo Plano no
município de Chupinguaia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de recuperação da
estrada que passa pelo assentamento da antiga fazenda San-
ta Elina (assentamento Zé Bentão, Maranatá I e II), no trecho
que interliga o município de Chupinguaia ao município
Corumbiara.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Go-
vernador do Estado de Rondônia, através do Departamento
de Estradas e Rodagens – DER a necessidade de
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encascalhamento e patrolamento de 22 KM da Estrada do
Teotônio, do Km 18 da BR 364, sentido Rio Branco.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Gover-
nador do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas e Rodagens – DER a necessidade de encascalhamento
e patrolamento de 20 Km do Ramal São Domingos, no Km 5,5
da BR 319 no município de Porto Velho, cruzando a Ponte do
Rio Madeira do lado esquerdo da Rodovia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, a necessidade de realizar reforma geral
na E.E.E.F.M Prof. João Bento da Costa, no município de Porto
Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a instalação de um escritório da EMATER
no distrito de Nova Dimensão.

Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Solicito ao
senhor Secretário que proceda a leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Requer a realização de
Sessão Solene para entrega de Voto de Louvor em homena-
gem ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU,
pelos relevantes trabalhos prestados no Estado de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o requerimento do Deputado Luizinho Goebel.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) –REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer aprovação de
voto de Louvor aos Oficiais de Justiça do Estado de Rondônia
(relação em anexo).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Requeri-
mento do Deputado Hermínio Coelho. Os Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) –REQUERIMEN-
TO DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL. Requer a Mesa Diretora, seja solicitado ao Governo
do Estado de Rondônia através da Secretaria de Estado da
Saúde – SESAU, pedido de informação sobre a relação de
emendas parlamentares individuais dos Deputados estaduais,
federais e senadores que foram disponibilizadas para a SESAU,
nos anos de 2014, 2015 e 2016.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Só corrigin-
do aí Secretário, isso aí é informação, não precisa que seja
votado.

Próxima matéria.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR 148/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSA-
GEM 028. Institui o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados –
FRBL, dispõe sobre seus objetivos, constituição e gestão e dá
outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – o Projeto
de Lei Complementar 148/17 encontra-se sem parecer. Solici-
to ao Deputado Léo Moraes, para emitir parecer pelas Comis-
sões Pertinentes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, demais pares De-
putados Estaduais. Este Projeto de Lei Complementar 148/17.
Institui o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados – FRBL,
dispõe sobre seus objetivos, constituição e gestão e dá outras
providências.

Nós já fizemos consultas, já discutimos, estudamos, vi-
mos casos análogos a exemplo de Santa Catarina e Mato Grosso,
do que se trata? É um fundo, um recurso para que possam
reaver com maior qualidade e efetividade o patrimônio
dilapidado do erário, dinheiro público através de improbidade
e outros tantos crimes, isso é, vai capacitar, vai qualificar e vai
aparelhar o próprio poder para que faça a sua atividade e o
seu designo, o seu mister. Dentro desse Projeto senhor Presi-
dente, eu apresento uma emenda aqui e com apoio dos Depu-
tados também da Comissão de Constituição e Justiça, para
que 10% desse fundo seja destinado 5% ao Fundo da Polícia
Militar a FUMRESPOM e 5% ao FUNRESPOL que é o fundo tam-
bém da Polícia Civil, afinal fazem essa atividade no dia a dia,
por exemplo, Delegacia do Consumidor, a Delegacia do Meio
Ambiente que tem a Polícia Ambiental e que trabalham justa-
mente com esse intuito e com essa finalidade,senhor Presi-
dente. Então, a nossa emenda, é nesse sentido. Artigo 5º - os
recursos arrecadados pelo FRBL, serão aplicados no § 1º, já
está disposto no Projeto original. No § 2º - será destinado o
percentual de 5% (cinco por cento) dos valores depositados
diretamente no Fundo Especiais da Polícia Militar para os fins
de capacitação e aparelhamento. E § 3º - Será destinado o
percentual de 5% (cinco por cento) dos valores depositados
diretamente ao Fundo Especial de Reequipamento da Polícia
Civil – FUNRESPOL, para os fins de capacitação e aparelha-
mento, senhor Presidente. Nós pelas Comissões Pertinentes,
pela Comissão de Constituição e Justiça, somos favoráveis ao
referido Projeto com a devida emenda. Muito obrigado, se-
nhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda para
discutir o Projeto Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Tem o inciso II, a situação de
empréstimos, eu não. A questão desse fundo sendo criado,
questão de transação penal e uma série de coisa, mas, tem
uma situação de empréstimo aí e outras coisas Deputado Léo
Moraes, o senhor que foi o relator. Tem um dispositivo lá que o
Deputado Adelino, fez uma análise junto comigo, a questão de
empréstimo, que empréstimo é esse? Empréstimos; tem aí no
dispositivo do inciso II, dê uma lida aí no artigo aí que fala
sobre de onde sairá esse fundo, os recursos, de transação e a
questão de decisão do Judiciário.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, com certeza acho
que para se formar recurso.

O SR. LÉO MORAES – Ler todo o Projeto aqui Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Minha preocupação é saber de
onde vai recolher o recurso para criar esse fundo?

O SR. LÉO MORAES – Fica instituído no âmbito de Rondônia
FRBL. Art. 2º - O FRBL destina-se a ressarcir a coletividade por
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danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos
bens e direitos de valor artísticos, histórico, ético, turístico e
paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao
patrimônio público.

Constituem receitas do Fundo:
I – As compensações, as indenizações e as multas,

estabelecidas em TAC, todo mundo que deve de alguma ma-
neira ao erário, celebrados pelo MPRO, Ministério Público que
já é parte autor e responsável, não é isso? Ou resultantes de
condenações em ação civis públicas que tenham por objetivo
compensar, reparar, conservar ou prevenir danos aos bens,
valores e aos interesses descritos no artigo anterior. Isto é, já
é autoridade responsável para tutelar essa discussão.

II – Reparação pecuniária por dano moral coletivo de-
corrente de ação judicial; também da mesma matéria.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, mas antes esse recuso
estava indo para onde? E hoje vai para esse fundo...

O SR. LÉO MORAES – Então, agora que vai, na verdade.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Para o Fundo, mas antes ia
para onde? Para o Tesouro?

O SR. LEÓ MORAES – Quero crê que ia para o Tesouro a
fundo perdido que era mal empenhado para fazer a fiscaliza-
ção da sociedade.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O grande problema hoje Depu-
tado Léo, eu concordo, eu acho que todo mundo precisa de
dinheiro, é que quando deixa de recolher no tesouro, diminui o
repasse para os municípios, diminui para a saúde. Esses fun-
dos nos preocupam muito, mas tem que ver, eu acho que todos
100% desses recursos jogado nesse fundo, vai ser muito di-
nheiro, vai ser muito dinheiro, o Judiciário já tem uma Lei que
recolhe uma parte, não sei se tem aquele Fundo da Justiça que
já recolhe, e a nossa preocupação também, toda vez que a
gente tira dinheiro, cria o Fundo, deixa de recolher no Tesouro,
deixa de ir os 25% para os municípios, empobrece cada vez
mais os municípios. Nós temos que ver, mas se for 100% des-
ses recursos, eu acho que tinha de estudar melhor essa lei
porquê de repente uma porcentagem fosse para esse Fundo,
porque nós precisamos cuidar, a gente não sabe esse montan-
te quanto é...

O SR. LÉO MORAES – Deputado, tranquilamente o senhor é
da comissão, esse projeto inclusive com essa emenda está
passível de discussão, o senhor pode pedir vistas, faça a devi-
da retirada, fique à vontade...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não poderia deixar para votar,
não, mas que Vossa Excelência está dando o relatório o senhor
não poderia deixar na próxima reunião para a gente discutir
um pouco melhor, ou pode?

O SR. LÉO MORAES – Eu já apresentei o relatório, estar sus-
cetível a discussão, é um projeto. Eu não posso abrir em discu-
tir boa fiscalização dos entes públicos, e eu vou fazer sempre
isso quando puder justamente porque eu também cobro desse
Poder, em que sentido? Ora nós estamos ficando cada vez mais

atrás, por que? Porque eles investem em tecnologia, investe
em know now, investe em pessoal e capacita as pessoas. Qui-
sera eu que acontece cada vez mais no Executivo e também
no Legislativo e é nosso papel contribuir para isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente eu gostaria, de-
putado Maurão. Eu gostaria se fosse possível pedir vistas para
que a gente analise melhor, porque a gente sabe que tem
esse Fundo na Justiça e a gente tem que ver o montante que
significa isso. Eu acho que a preocupação do deputado Léo
Moraes é válida para a gente...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Adelino não quer suspender por um período e Vossa Excelên-
cia dá uma olhada?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não, se...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Só o depu-
tado Ribamar que tem um compromisso agora, e é para até...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas esse projeto não é tão
urgente assim, não é?

O SR. LÉO MORAES – Como o poder é discricionário senhor
deputado, então o senhor faça o que bem entender de pedir
vista ou não e vai ser respeitado porque afinal o nosso plená-
rio é soberano.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu acho que poderíamos ana-
lisar com mais calma porque a gente não sabe aí o montante
que significa, o que está se referindo aqui as multas que está
recolhendo, outras, está sendo muito abrangente esse proje-
to, de repente a gente pode até consertar e para que não seja
vetado lá na frente. Então eu acho Presidente, ao meu ver eu
acho que, também o deputado Jesuíno questionou umas coi-
sas, eu também tenho umas dúvidas, como a gente não ana-
lisou, esse pudesse deixar pedido de vista e a gente analisa
com mais calma. Na próxima sessão com certeza na terça-
feira eu...

O SR. LÉO MORAES – Até se for o caso já que nós estamos
aqui para trabalhar e durante todo o tempo, poderia chamar
os envolvidos nesse projeto para fazer a explanação a respei-
to dessa matéria.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então aproveitando a sua su-
gestão nós temos a Comissão de Redação e Justiça,
terça-feira de manhã, que a Casa mande lá, e já convidam as
pessoas para fazerem a explanação maior lá na comissão,
para a tarde nós votamos aqui. Uma sugestão então, se puder
liberar.

O SR. LÉO MORAES – Ótimo, pode ser deliberado senhor
Presidente esse projeto dentro da Comissão de Constituição e
Justiça na próxima terça-feira. O senhor Presidente falou a
respeito da urgência dessa matéria e foi colocada em pauta,
então pode pedir a também a retirada para ser discutido lá na
Comissão de Constituição e Justiça.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Fechado,
tranquilo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente se fosse interesse
até porque a gente tem interesse. O deputado Léo colocou a
emenda junto conosco do Fundo da Polícia Militar, do Fundo da
Polícia Civil, o problema maior está no inciso III - que os recur-
sos provenientes de empréstimos, repasses, doações, subven-
ções, auxílios, contribuições, legado ou quaisquer outras trans-
ferências a qualquer título, de pessoas físicas. É só isso.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado já foi pedido vista,
vamos discutir...

O SR. JESUÍNO BOABAID – É só para explicar para depois
não ter uma conotação que a gente está...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado Adelino tem razão,
Vossa Excelência tem razão, eu acho que tem que discutir
melhor e toca o barco. Só isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É, mas, deputado tem razão
que é muito abrangente isso aqui, a gente tem que analisar
com certeza.

O SR. LAERTE GOMES – Quem pediu vistas Excelência? Depu-
tado Adelino. Está certo. São seis dias à vista, não é Presiden-
te? Próxima terça-feira.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Não querem
que a gente suspenda para voltar a tirar dúvida do projeto e a
gente poder votar daqui a pouco se houver um entendimento?
Não, eu chamo se for preciso agora. Vamos fazer o seguinte:
vamos se o deputado Léo e o deputado Adelino concordarem a
gente tira esse projeto, suspende ele aqui para a gente poder
tirar essa dúvida, se tiver entendimento de tirar a dúvida líder,
aí enquanto isso a gente dá segmento na sessão, que temos
aqui dois deputados ainda inscritos.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, só uma Questão de
Ordem? A vista pode continuar, e ele a qualquer momento ele
pode trazer para a sessão novamente para votar. Então en-
quanto tiver durando a sessão, o deputado Adelino entender,
se ele entender que pode trazer, ele traz, se não, vota-se na
próxima terça-feira, mas o deputado Adelino entender que pode
trazer, ele pode trazer a qualquer momento, ele pode retirar o
pedido de vistas dele a qualquer momento.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Então eu
vou suspender, se tiver um entendimento a gente já volta e
votamos.

O SR. LÉO MORAES – Se não houver o entendimento esse
projeto conforme deliberado vai voltar para a Comissão de
Constituição e Justiça para que a gente, já foi deliberado, o
deputado Adelino, foi exatamente isso. É uma questão muito
clara, para não descumprir o que foi dialogado aqui. Não, o
Deputado pediu a retirada para que se discuta na CCJ. Então
vai, de repente fazer uma suspensão agora da sessão para

que se discuta. Caso contrário, ele volta lá para a CCJ para ser
discutido.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Combina-
do, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES - Deputado Adelino, só para, que eu
estava conversando com o Deputado Geraldo e Deputado
Anderson. O Deputado Adelino pediu vista ou pediu a retirada
de pauta? Ele pediu vista do processo. O processo está com
vista? Está na pauta...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu estou
pedindo ao Deputado Adelino... Deputado Adelino, Vossa Ex-
celência concorda, a gente poder... Porque ele pode voltar a
hora que quiser, é um direito do Deputado Adelino. Aí nós va-
mos ver se há um entendimento, se tiver a gente volta e vota.
Se não fica para terça.

O SR. LÉO MORAES – Então vai suspender a sessão para
discutir isso?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está
suspensa.

(Suspende-se esta Sessão às 11 horas e 03 minutos
e reabre-se às 11 horas e 20 minutos)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a Ses-
são. Convoco todos os Deputados a estarem no plenário para
nós darmos andamento a esta Sessão.
Com a palavra o Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, nós levan-
tamos aí, sanamos as dúvidas sobre esse Projeto, que não é
os 100% e sim 40% dos valores depositados, que terá a fina-
lidade, e seriam 10% os valores depositados diretamente no
Fundo Especial de Modernização da Procuradoria do Estado,
estava sendo alterado, tem uma emenda do Deputado Léo
Moraes, onde vai alterar. E também a minha observação e a
minha preocupação, como eu tenho certeza que é de muitos
Deputados aqui, é nós criarmos Fundos que hoje tem mais de
R$ 140 milhões de recursos nos Fundos e, às vezes, não anda.
Então nós temos que nos preocupar e também porque quando
a gente vota na questão de tirar dinheiro do tesouro, nós
estamos também tirando dinheiro dos municípios, dos 25%,
estamos tirando. Mas esse aqui já era um recurso, só está
mudando a questão já discutida com o Ministério Público tam-
bém, então eu vou abrir mão da vista para que seja votado,
mas com certeza, daqui para frente nós Deputados temos que
ficar atentos porque nós temos o Pró-Leite, nós temos muitos
programas aí que não está funcionando. Foram criados com o
intuito, maior boa intenção, mas não está tirando o pé do chão.
Então, a gente tira o dinheiro do tesouro, vai lá para esse
Fundo, então quero deixar esse alerta para nós analisarmos.
Mas, agora, houve entendimento junto com o Deputado Jesuíno
também, que tinha umas dúvidas, junto com o Deputado Léo
Moraes, que também é o relator desse projeto, ele vai, já
relatou com a emenda, então eu estou dispensando para que
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seja votado. Eu acho que nesse projeto, eu já sanei as
dúvidas.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino, pela retirada de vista. Antes de consultar o plenário,
favoravelmente ou não o voto do nobre Relator, eu gostaria
que o Deputado Léo Moraes colocasse novamente, repetisse a
emenda que colocou nesse referido projeto.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, só uma Questão de Ordem.
Eu quero registrar a presença do Vereador Nenão de Alta Flo-
resta e o Vereador Marcos da Hora, lá de Candeias. Um grande
abraço.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, é a que foi mencio-
nada no artigo 5º, onde os recursos arrecadados pelo FRBL
serão aplicados:

§ 2º - Destinado o percentual de 5% dos valores deposi-
tados diretamente ao Fundo Especial Reequipamento da Polí-
cia Militar.

§ 3º - Será destinado o percentual de 5% dos valores
depositados diretamente ao Fundo Especial de Reequipamento
da Polícia Civil – FUNRESPOL, para fins de capacitação e apa-
relhamento.

E o outro que eu já tinha comentado, que é dentro do
artigo 5º do inciso IV, ‘investimentos necessários à moderniza-
ção tecnológica, à capacitação e ao aparelhamento finalístico
do Ministério Público e dos órgãos estaduais do Poder Executi-
vo, incumbidos da fiscalização dos bens, como a Polícia Civil,
Polícia Militar e demais setores da Segurança Pública e tam-
bém os interesses e valores mencionados no artigo 2º desta
Lei Complementar’.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só... FUMRESPOM, que é da Polí-
cia Militar, e FUNRESPOL 5%, viu Manvailer?

O SR. LÉO MORAES – FUMRESPOM e FUNRESPOL. Fundo de
Reequipamento e Aparelhamento da Polícia Militar –
FUMRESPOM e o FUNRESPOL da Polícia Civil.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Certo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Esses 10% são retira-
dos, que era retirado da Procuradoria Geral...

O SR. LÉO MORAES – 50% dos valores desse Fundo, que já e
existe em tantos outros Estados, é para quê? Para otimizar a
atividade de fiscalização e controle à dilapidação do erário pú-
blico, isto é, a improbidade, as multas, a todas os excessos
cometidos contra a ordem da administração, isto é, dinheiro
público. Então, 50% fica no Estado, 40% Ministério Público e
10% deles; 5% Polícia Civil e 5% Polícia Militar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Os Deputados que são favoráveis ao parecer do nobre Deputa-
do Léo Moraes, com emenda, permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Está aprovado o parecer do Deputa-
do Léo Moraes.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Com-
plementar 148/17, com emenda. Votação nominal, painel aber-
to. Os Deputados que registram presença hoje na sessão, que
estão nos seus gabinetes ou nas dependências da Casa, vir ao
plenário que estamos em votação nominal.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com a palavra o no-
bre Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, só queria comentar, para-
benizar o Deputado Léo Moraes, Deputado Adelino Follador a
todos que tiveram o bom senso. A gente também, é bom dis-
cutir, é bom deliberar até para sanar as dúvidas que no pri-
meiro momento eu criei uma ideia de 100% do Fundo ia para
esses Fundos e não é, é 50. Então 50% vai ficar dividido, 40%
para o Ministério Público, 5% para o Fundo da Polícia Militar e
5% para o Fundo da Polícia Civil. Então é importante até para
estruturar as devidas Instituições, motivo pelo qual chegamos
a um entendimento e a Casa agora vota de forma tranquila e
certamente esses recursos serão bem destinados e serão bem
manuseados até porque o órgão fiscalizador é o Ministério
Público faz parte desse assento na...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Tempo, senhor De-
putado.

O SR. JESUÍNO BOABAD – Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Obrigado
por ter cumprido o tempo estipulado pela Mesa.

Vamos proclamar o resultado.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Vamos proclamar o
resultado da votação em primeiro turno. Com 18 votos sim,
está aprovado com emenda do nobre do deputado Léo Moraes.
Vai à segunda votação.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Sr. Presidente, só re-
gistrar a presença do Vereador Marcos da Hora, do Candeias
do Jamari.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrando aqui,
Deputado Anderson a presença do Vereador Marcos do muni-
cípio de Candeias do Jamari.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Requer nos termos do
parágrafo único do artigo 199, do Regimento Interno, seja dis-
pensado interstício regimental para apreciação em segunda
discussão e votação do Projeto de Lei Complementar 148/17,
de autoria do Deputado Ezequiel Junior.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão, antes
de colocar em discussão o Deputado Saulo Moreira solicitou e
pediu à Mesa que fosse contabilizado o seu voto a favor da
matéria, voto ‘sim’, a matéria foi aprovada por 18 votos.

Em discussão e votação o Requerimento do nobre De-
putado Ezequiel Junior, 2º Vice-Presidente da Assembleia
Legislativa. Os Deputados que são favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o Reque-
rimento.

Gostaria de cumprimentar aqui o Excelentíssimo Senhor
Vereador Cícero Sampaio Leite, o Espetinho, lá do município
de São Filipe em nome do Deputado Cleiton Roque e do Depu-
tado Só Na Bença. Cumprimentar também o Vereador Edmar
da 10, Vereador Bicudo, e o Vereador Francisco Teixeira, da
Câmara Municipal de São Filipe, também em nome dos Depu-
tados Cleiton Roque e Só Na Bença.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – Esgotadas as
matérias da Ordem do dia, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos ao Grande Expediente. Não há oradores ins-
critos. Encerrado o Grande Expediente, passamos às Comuni-
cações de Lideranças. Não há oradores inscritos. Encerradas
as Comunicações de Lideranças, passemos às Comunicações
Parlamentares. Não há oradores inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida, com a finalidade de apreciar
em segunda votação as matérias aprovadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 31 minutos)

14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 28 de Março de 2017

Presidência do Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

Secretariado pelo Sr.
ADELINO FOLLADOR - Deputado

(Às 17 horas e 59 minutos é aberta a Sessão)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Hermínio Coelho (PDT), Jean Olivei-
ra (PMDB), Luizinho Goebel (PV) e Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Havendo número legal, sob a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a 14ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 9ª Legislatura. Solicito ao senhor Secretário a
proceder a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – Peço a
dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, senhor Presi-
dente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Está dispensada a leitura da
Ata da Sessão anterior e determino a sua publicação no Diário
Oficial da Assembleia Legislativa. Passamos ao Grande Expe-
diente. Solicito ao senhor Secretário a proceder a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR 147/17 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 271. Institui a Política Estadual dos Direitos da Pes-
soa Idosa, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa
Idosa – CEDPI e o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
– FEDIPI e dá outras providências.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação o Projeto de Lei Complementar 147/17 do Poder Execu-
tivo/Mensagem 271. A votação é nominal e o painel já está
aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
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- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- 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 - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputada Rosangela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Com 16 votos está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, Questão de Ordem. Eu
só gostaria de registrar a presença da Vereadora Branca, do
município de Corumbiara; do Vereador Emerson e o Vereador
José Viola. Todos do município de Corumbiara aqui presente.
Muito obrigado. Também o Ênio Milani, que está por aqui, tam-
bém o Prefeito Ribamar lá de Colorado. Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR 153/17 DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA – Oficio n° 006/2017. Altera dispositi-
vos da Lei Complementar nº 568, de 29 de março de 2010, e
dá outras providências.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Segunda discussão e votação
o Projeto de Lei Complementar 153/17 do Poder Judiciário -
Ofício nº 006/17. O voto é nominal e o painel já está aberto.

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 - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- 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 - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosangela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Com 18 votos favoráveis está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) - PROJE-
TO DE LEI 579/17 DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Institui o
Plano Estadual de Combate ao Suicídio no âmbito do Estado
de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Projeto de Lei 579/17 do
Deputado Airton Gurgacz, segunda discussão e votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 580/17 DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ.  Institui a
Semana Estadual de Prevenção do Suicídio e dá outras provi-
dências.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em 2ª discussão e votação o
Projeto de Lei 580/17. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 588/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 047. Au-
toriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Su-
perávit Financeiro, até o montante de R$ 34.628.063,91, em
favor da Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça – TJ.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em 2ª discussão e votação o
Projeto de Lei 588/17. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 590/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 049.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro, até o montante de R$ 54.225.829,32 em
favor das Unidades Orçamentárias: Tribunal de Contas do Es-
tado – TCE e Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tri-
bunal de Contas do Estado de Rondônia – FDI.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em 2ª discussão e votação o
Projeto de Lei 590/17. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário
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O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 594/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 053. Dá
nova redação ao artigo 2º, da Lei nº 3.136 de 3 de julho de
2013, que “cria e regulamenta o Fundo Especial de Regulari-
zação Fundiária Urbana do Estado de Rondônia – FRFUR, ins-
titui taxa de utilização de serviços prestados pela Coordenadoria
de Regularização Fundiária Urbana – COREFUR, dispõe sobre
a gestão de recursos pertinentes a essa Coordenadoria e dá
outras providências”.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação Projeto de Lei 594/17. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 595/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 054.
Autoriza o Poder Executivo a transferir para o município de
Nova Brasilândia d’Oeste, mediante doação, edificação per-
tencente ao Estado de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação Projeto de Lei 595/17. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 596/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 055.
Autoriza o Poder Executivo a transferir para o município de
Jaru, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado de
Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação Projeto de Lei 596/17. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 597/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 056.
Revoga os incisos V, VI, X, XI e XIII, do § 2º, do artigo 2º, da
Lei nº 3.265, de 5 de dezembro de 2013, que “Cria o Programa
de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Centros
Socioeducativos – PROGESFI e dá outras providencias”.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação Projeto de Lei 597/17. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 602/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 057. Au-
toriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por supe-
rávit financeiro e por excesso de arrecadação, até o montante
de R$6.252.735,95, em favor das Unidades Orçamentárias:

Ministério Público/MP e Fundo de Desenvolvimento Institucional
do Ministério Público de Rondônia/FUNDIMPER.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação Projeto de Lei 602/17. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – PROJE-
TO DE LEI 604/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 059.
Autoriza O Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro, até o montante de R$ 11.174.408,71, em
favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Jus-
tiça – SEJUS.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Em segunda discussão e vo-
tação Projeto de Lei 604/17. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Secretário ad hoc) – Esgota-
das as matérias, senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) Encerrada a Ordem do Dia. E
nada mais havendo a tratar invocando a proteção de Deus e
antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordinária para
o dia 29 de março, no horário regimental, ou seja, as 09h00.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18h10min).

 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISALTURA

Em 29 de Março de 2017

Presidência do Sr.
LAERTE GOMES - Deputado

Secretariado pelo Sr.
AÉLCIO DA TV - Deputado

(Às 11 horas e 32 minutos é aberta a Sessão)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Hermínio Coelho (PDT), Jean Olivei-
ra (PMDB), Lebrão (PMDB), Luizinho Goebel (PV), Marcelino
Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PMDB) e Rosângela
Donadon (PMDB).
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Havendo número legal
sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense de-
claro aberta a 15ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 9ª Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário proceder a leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – Solicito a dis-
pensa da leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está dispensada a lei-
tura da Ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário da Assembleia Legislativa.

Passamos a Ordem do Dia.Solicito ao senhor Secretário
proceder a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR 148/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSA-
GEM 028. Institui o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados –
FRBL, dispõe sobre seus objetivos, constituição e gestão e dá
outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação a matéria do Poder Executivo. Projeto de Lei
Complementar 148/17.

Votação nominal o painel está aberto.
Gostaria de cumprimentar aqui o Sr. Vereador Ronei

Rodrigues, vice-Presidente da Câmara Municipal de Theobroma
e o Sr. Vereador José Júlio Mota, Zé Mota, da Câmara Munici-
pal de Theobroma, em nome do Deputado Lazinho da Fetagro,
Deputado Marcelino Tenório e Deputado Ezequiel Junior.

Só salientar aqui o trabalho que o Deputado Léo Moraes,
fez nesse Projeto, na condução para aprovação desse Projeto.
Parabenizá-lo também Deputado Léo Moraes, pela Emenda que
Vossa Excelência colocou preocupado com a Segurança Públi-
ca do Estado, onde colocou recurso no Fundo, tanto para o
Fundo da Polícia Militar como para o Fundo da Polícia Civil.

Deputado Saulo Moreira, como Vossa Excelência me co-
municou na 1ª votação desse Projeto que Vossa Excelência
pediu para anunciar, para declarar o seu “voto sim” o seu voto
foi declarado na 1ª Sessão na 1ª votação do referido Projeto
como voto a favor da referida matéria conforme Vossa Exce-
lência solicitou a esta Presidência.

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 - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Léo Moraes - sim

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosangela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Vamos proclamar o
resultado da votação na referida matéria.

Projeto Lei Complementar 148/17 com Emenda que foi
aprovado por 17 votos a favor e nenhum voto contra. Total:
17 votos. Vai à publicação. Matéria aprovada vai ao Expedien-
te, publicação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – Esgotadas as
matérias, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar esta Sessão convoco Sessão Ordi-
nária para o dia 04 de abril, no horário regimental, às 15h00.
Esta sessão está encerrada.

(Encerra-se esta Sessão às 11h37min)

E R R A T A

Na publicação do D O -e- ALE/RO nº 55, página 718, de
6 de abril de 2017 (DEPARTAMENTO LEGISLATIVO),

onde se lê:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 690, de 5 de abril de 2017.

leia-se:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 693, de 5 de abril de 2017.

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0918/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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 HUZIEL TRAJANO DINIZ, matrícula nº. 100010000,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa
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Legislativa, lotado no Departamento Legislativo, para respon-
der pelo Cargo em Comissão de Secretário Legislativo, código
RDS – 2, no período de 01 a 30 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
   Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 140/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04(quatro) diárias no período de 10 a 13/04/2017,
aos servidores relacionados, que se deslocarão a cidade de
Brasília - DF, para participarem de treinamento sobre o Portal
Modelo e SAPL, com vista a tornarem-se multiplicadores dos
sistemas, com o objetivo de dar suporte à equipe ILB/Interlegis,
conforme Processo nº. 00004839/2017-28.

Matricula: 200162833
Nome: Antonilson Da Silva Moura
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dept. Informática

Matricula: 200162834
Nome: Jamilton da Silva Costa
Cargo: Diretor de Depart.
Lotação: Dept. Informática

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 141/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 06 a 08/04/2017, aos
servidores relacionados, que irão visitar in loco as associações
que já receberam implementos agrícolas (caminhão, tanques
de leite, etc..) e acompanhar as que serão contempladas, nos

municípios de Buritis e Campo Novo de Rondônia - RO, confor-
me Processo nº. 00004841/2017-31.

Matricula: 200161061
Nome: Rosa Soares Sales
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Matricula: 200161121
Nome: Hoton Figueira da Mata
Cargo: Secretario Executivo
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 142/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 06 a 09/04/2017,
aos servidores relacionados, para realizar serviços fiscalizan-
do a Divulgação de Material Institucional desta Casa de Leis
nos municípios de Ariquemes, Machadinho do Oeste, Colorado
do Oeste, Pimenta Bueno e Vilhena - RO, conforme Processo
nº. 00004884/2017-94.

Matricula: 200163598
Nome: Elienio De Nazaré Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep.Com.Social

Matricula: 200161376
Nome: Nilton Vernal Salina
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 143/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias, no período de 06 a 08/04/2017, ao
servidor relacionado, conforme Processo nº. 00004834/2017-
21.

Matricula: 200163596
Nome: Alberto Andrade do Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep. Policia. Legislat.

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 144/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias, no período de 06 a 08/04/2017, aos
servidores relacionados, que estarão se deslocando aos muni-
cípios de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Costa Marques - RO,
para realizarem serviços jornalísticos/fotográficos ao senhor
Presidente desta Casa de Leis, conforme Processo nº.00004834/
2017-21.

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

Matricula: 200163565
Nome: Eranildo Costa Luna
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 145/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S OL V E

Conceder 03 (três) diárias, no período de 06 a 08/04/2017, ao
servidor relacionado, para realizar assessoramento ao senhor

Presidente desta Casa de Leis, com serviços de cobertura
jornalística nos municípios de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e
Costa Marques - RO, conforme Processo nº.00004834/2017-
21.

Matricula: 200163398
Nome: Leonardo Araújo de Freitas
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 146/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias, no período de 06 a 08/04/2017, ao
servidor relacionado, que estará se deslocando aos municípi-
os de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Costa Marques - RO, para
realizar serviços de motorista conduzindo o veiculo oficial da
presidência, transportando o Senhor Presidente desta Casa
de Leis, conforme Processo nº.00004834/2017-21

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

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 147/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 06 a 08/04/2017, a
servidora relacionada para realizar serviços de
Assessoramento ao senhor Presidente desta Casa de Leis, que
estará participando de reuniões e solenidades nos municípios
de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Costa Marques - RO, confor-
me Processo nº.00004834/2017-21.
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Matricula: 200163061
Nome: Irma Fogaça Barbosa
Cargo: Chefe de Gabinete
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

 ATO Nº 148/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 06 a 08/04/2017, ao
servidor relacionado para realizar serviços de motorista que
irá conduzir o veiculo oficial com a Chefe de Gabinete da Pre-
sidência aos municípios de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Cos-
ta Marques - RO, conforme Processo nº.00004834/2017-21.

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

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 149/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 06 a 08/04/2017, ao
servidor relacionado para realizar serviços de motorista que
irá conduzir o veiculo transportado o Diretor Administrativo da
Escola do Legislativo aos municípios de Guajará-Mirim e Nova
Mamoré - RO, conforme Processo nº.00004888/2017-00.

Matricula: 200161607
Nome: Israel Silva de Melo
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dept. Logística

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

 ATO Nº 150/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 06 a 08/04/2017, ao
servidor relacionado para deslocar-se aos municípios de
Guajará-Mirim e Nova Mamoré - RO, com objetivo de convidar
e mobilizar Vereadores, Diretores Legislativos, Diretores de TI
e Prefeitos municipais, para o Encontro Estadual Interlegis -
Nova Legislatura, onde serão realizadas as oficinas de
tecnologia e revisão dos marcos jurídicos municipais, que acon-
tecerá no município de Ji-Paraná, conforme Processo
nº.00004888/2017-00.

Matricula: 200163146
Nome: Isaque Lima Machado
Cargo: Diretor Administrativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 151/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04(quatro) diárias no período de 10 a 13/04/2017,
ao servidor relacionado, que se deslocará a cidade de Brasília
- DF, para participar de treinamento sobre o Portal Modelo e
SAPL, com vista a tornar - se multiplicador dos sistemas, com
o objetivo de dar suporte à equipe ILB/Interlegis e aos Verea-
dores e Prefeitos durante o encontro a ser realizado no muni-
cípio de Ji-Paraná, conforme Processo nº. 00004886/2017-97.

Matricula: 100007626
Nome: Carlos A Martins Manvailer
Cargo: Consultor Legislativo
Lotação: Gab. Sec. Legislat.

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral
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