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TAQUIGRAFIA

6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE
A PRIVATIZAÇAO DA CERON

Em 30 de Março de 2017

Presidência do Sr.
HERMÍNIO COELHO - Deputado

(Às 09 horas e 47 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e Senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, atendendo a requerimento do Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Hermínio Coelho, realiza Audiência
Pública objetivando debater sobre a privatização das Centrais
Elétricas de Rondônia/SA – CERON.

Convidamos para compor a Mesa, o Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Hermínio Coelho, proponente desta Audiência
Pública; estará conosco dentro de instantes, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Jesuíno Boabaid. Convidamos também, o
senhor Efraim Cruz, Diretor de Gestão da Eletrobras Distribui-
ção Rondônia; senhor Edson Rigoli, Presidente do Sindicato
dos Engenheiros do Estado de Rondônia, SENGE; senhor Inácio
Azevedo da Silva, Representante Jurídico do SINDUR; Dr.
Santana, Secretário Executivo, representando a Prefeitura do
município de Porto Velho; Secretário Executivo do Prefeito da
Capital; senhor José Ezequiel Ramos, Representante da Fede-
ração Interestadual dos Engenheiros; e o senhor Valdemir Apa-

recido Pires, Secretário de Política Sindical do SENGE, Sindi-
cato dos Engenheiros.

Queremos também, em nome da sua Excelência, De-
putado Hermínio Coelho, registrar e agradecer a presença do
Antônio Amaral, Presidente da Federação Interestadual dos
Trabalhadores da indústria nos Estados de Rondônia e Acre -
FITRAC; servidores e funcionários da Eletronorte, Eletrobras;
Olavo Nienow, que representa o Excelentíssimo Senhor De-
putado Estadual, Lazinho da Fetagro; senhores dirigentes do
SINDUR, servidores, funcionários do Sindicato; senhor Luiz
Carlos Tomás, engenheiro eletricista da Eletrobras; Ademir
Augusto Silva da Cunha, Vice-Presidente do Sindicato dos
Engenheiros e a senhora, Anadely Barofaldi, Gerente
Institucional, representando a Rovema, muito obrigado pela
presença da senhora e demais pessoas que aqui estão  conosco
para debater este assunto.

Nós vamos pular formalmente o Hino Céus de Rondônia
e já vamos partir para os debates, os trabalhos, as apresen-
tações e toda a dinâmica desta Audiência Pública fica a cargo
da sua Excelência, o senhor Deputado, Hermínio Coelho.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Invocando a pro-
teção de Deus, e em nome do povo rondoniense declaro aberta
esta Audiência Pública, objetivando debater sobre a privatização
das Centrais Elétricas de Rondônia/SA – CERON.

Bom dia a todos, agradecer a presença de todos aqui
que estão à Mesa, também os que estão no plenário, todos
que estão na galeria, por estar presente neste debate que é
tão importante, hoje que os trabalhadores e o povo de bem
desse País vive sobre ataque das nossas principais forças po-
líticas que deveriam fazer ao contrário, onde discutisse
melhorias para população, infelizmente, só se falam e só se
organizam, e as estratégias todas são contra o povo, princi-
palmente os trabalhadores. E a gente sabe que essa questão
da CERON, da privatização da CERON, é danosa a população
do nosso Estado, mas infelizmente, hoje, aqui um exemplo
aqui, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, uma ques-
tão tão importante e estamos aqui num momento só com a
nossa presença e os restantes dos Deputados, lógico que mui-
tos voltam para o interior, que as Sessões Ordinárias são nas
terças e quartas, a maioria deles descem para o interior na
quinta, mas sabendo de uma Audiência dessas, é lógico, que
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era para ter mais Deputados presentes aqui no debate. Mas
de qualquer forma, no final a gente deve encaminhar um ma-
nifesto da Assembleia Legislativa de Rondônia e, eu espero
que pelo menos a grande maioria deles assine esse manifes-
to, para a gente encaminhar para o Governo Federal, para a
Câmara Federal, enfim, encaminhar para as autoridades aí,
Rondônia se colocando, o parlamento se colocando contrário,
mais esse crime contra o Estado, mais esse absurdo contra a
população de Rondônia, e de toda a região aqui do norte, que
é entregar, que quando eles falam em privatizar todo mundo
sabe que esse povo não privatiza, eles entregam o que é da
população para grupos aí, e com certeza o que vai vir depois
são contas mais caras, que nós aqui já pagamos uma conta
muito cara, e a tendência, é lógico, que é vir mais prejuízo
ainda para a população.

Eu vou passar a palavra agora para o nosso Ezequiel
Ramos, que é Representante da Federação Interestadual do
Sindicato dos Engenheiros.

Depois vai ficar aberto aí para quem quiser fazer a fala,
o Orlando, o Olavo, todos vocês, o Amaral, todos vocês que
queiram, qualquer um que queira se manifestar aqui que este-
ja presente, só é se inscrever aqui que estamos aí, a palavra
vai ser garantida para quem quiser se manifestar.

O SR. JOSÉ EZEQUIEL RAMOS – Excelentíssimo Senhor De-
putado Hermínio Coelho, em nome do qual cumprimento todos
os membros da Mesa; Ilustríssima Senhora Luzanira, em nome
da qual eu cumprimento todas as mulheres presentes neste
ato; e do companheiro Amaral, em nome do qual cumprimen-
to todos os demais presentes, as autoridades, neste importan-
te evento. Coube a mim, como representante da SENGE, mem-
bro da Diretoria do Sindicato dos Engenheiros de Rondônia e
empregado das Centrais Elétricas de Rondônia; ler o manifes-
to: “Rondônia é contra a privatização da CERON, Empresa res-
ponsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica e a
favor da reestruturação e modernização do setor elétrico no
Estado. As instituições da sociedade rondoniense organizada,
abaixo subscrita, na Audiência Pública realizada na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, nesta data 30.03.2017,
manifestam publicamente posição contrária à privatização da
CERON, empresa responsável pelo serviço de distribuição de
energia elétrica no Estado de Rondônia. Ao mesmo tempo,
manifestam sua preocupação com as consequências desse pro-
cesso para Rondônia, bem como a defesa de um serviço públi-
co estadual de qualidade. As experiências de privatizações do
serviço de distribuição de energia elétrica nos Estados brasi-
leiros foram extremamente negativas para a população. Como
exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, logo nos primeiros me-
ses a tarifa foi elevada em 140%, sendo que os consumidores
residenciais foram duramente prejudicados, pois tiveram o
maior aumento, além disso, mais da metade dos trabalhado-
res foram demitidos, investimentos deixaram de ser realiza-
dos contribuindo para a precarização dos serviços. No Estado
do Pará a tarifa teve um aumento de 280%; no Estado do
Maranhão o aumento foi muito mais agressivo, aonde chegou
à taxa de 400%. Além do aumento abusivo da tarifa de ener-
gia elétrica, as privatizações causam limitações na prestação
dos serviços, maior dificuldade de negociação de pagamento,
demora no atendimento, constantes interrupções e um gradativo
abandono das áreas de maior dificuldade de atendimento, prin-
cipalmente na área rural do Estado, podendo enfraquecer um
dos pilares da economia do Estado, podendo enfraquecer um
dos pilares da economia do Estado de Rondônia. O forneci-
mento de energia elétrica no Estado de Rondônia vai além de

um serviço público, é uma dívida social da União com os povos
que aqui habitam, os grandes pioneiros que desbravaram essa
região. Hoje, além de gerar energia elétrica nas Usinas Santo
Antônio e Jirau, e ela ser consumida fora do Estado, temos no
nosso passado poucos investimentos para a melhoria e
universalização, prejudicando o desenvolvimento
socioeconômico rondoniense. A privatização do serviço de dis-
tribuição de energia elétrica no Estado de Rondônia afetará
duramente os municípios do interior e localidades com maior
dificuldade de acesso, que certamente serão penalizadas e
esquecidas, passando a não receber mais os incentivos sociais
para subsidiar o fornecimento nessas localidades, programas
sociais como o ‘Luz para Todos’, serão abandonados.

Outro aspecto negativo com a privatização é o acesso
irrestrito das empresas estatais estrangeiras em nosso Esta-
do, tornando vulnerável guarnição das fronteiras, as nossas
riquezas naturais e a biodiversidade, sendo um risco iminente
à soberania nacional.

Como podemos observar, ao longo dos anos, tentou-se
fazer com que a população acreditasse que a privatização do
setor elétrico fosse benéfica, mas, as experiências nos Esta-
dos onde essa política foi implementada, os resultados mos-
traram outra realidade, a população vem pagando o preço muito
alto.

Sendo assim, convidamos você cidadão e cidadã
rondoniense, que utilizam o serviço público de energia elétri-
ca, a contribuir com essa luta, contra a privatização do serviço
de distribuição de energia elétrica estadual e a favor de um
serviço público de qualidade e modicidade tarifária, expres-
sando seu repúdio a essa equivocada política do governo fede-
ral de entrega do patrimônio público e do serviço estratégico
para a ocupação e desenvolvimento do nosso Estado.

Em que pese o posicionamento inicial dos que subscre-
vem esse documento, ser terminantemente contra a
privatização, a situação histórica do sistema elétrico em
Rondônia impõe medidas para sua efetiva reestruturação e
modernização.

Assim, entendemos que ações legais e políticas devem
ser levadas a efeito para assegurar que haja tempo suficiente
para que os maiores interessados, ou seja, a população
rondoniense possa apresentar propostas consistentes para a
resolução da questão.

Nesse sentido, se encontra em curso no Estado de
Rondônia o processo de privatização, e para o qual pedimos o
apoio de todos, no sentido de avaliar com elementos técnicos,
econômicos e socioambientais, os prós e contras dos seguin-
tes cenários para o setor elétrico no Estado: o setor estatizado
com duas alternativas, mantendo sua ligação com o Sistema
Eletrobras ou criando um ente federal que assuma a gestão da
empresa, assegurando o empoderamento regional.

É fundamental que reunamos esforços no meio político,
acadêmico, entidades de classe e na sociedade em geral para
que possamos dar rumos adequados para o setor elétrico no
Estado de Rondônia e assim, possamos assegurar para a po-
pulação as condições dignas de cidadania que é merecedora.
Porto Velho, 30 de março de 2017".

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, compa-
nheiro Ezequiel. O Manifesto aqui já está assinado por mim e a
gente vai passar depois para os Deputados para que assinem
também o Manifesto.

Dizer também que foram convidados todos os Deputa-
dos Federais e Senadores também para esta Audiência.
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Passar a palavra agora para o nosso Presidente do Sin-
dicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia – SENGE, Edson
Rigoli.

O SR. EDSON RIGOLI – Em nome da Diretoria do Sindicato dos
Engenheiros do SENGE/RO cumprimento com bom dia o nobre
Deputado Hermínio Coelho, proponente desta Audiência Públi-
ca na forma ágil que nos atendeu e em nome dele cumprimen-
to também os demais Deputados e autoridades presentes.

Em nome do Diretor de Operações da Eletrobras/CERON/
RO, Sr. Efrain Pereira, cumprimento a Companhia; em nome
do nosso Diretor da SENGE, Engenheiro Ezequiel Ramos em
seu nome cumprimento todos os Engenheiros, Engenheiras,
Tecnólogos e Tecnológas filiadas ao SENGE e aos servidores
da CERON que são servidores da CERON.

Em nome do Sr. Inácio Azevedo representante do SINDUR,
cumprimento os representantes Sindicais presentes e os de-
mais servidores da CERON aqui presentes também.

Um bom dia a população presente que entendeu o cha-
mamento e veio discutir algo tão importante nesse momento.

Primeiramente cabe ressaltar algumas informações que
nos posicionam em relação à importância da CERON no desen-
volvimento e na história de Rondônia. A CERON estará comple-
tando ano que vem 50 anos de atuação no Estado, talvez, mui-
tos não saibam, mas, a CERON foi criada ainda no ex-territó-
rio, era o Serviço de Abastecimento de Água, Luz e Força do
Território Federal de Rondônia, ou seja, todo o crescimento do
Estado foi amparado pela CERON.

Atualmente a Empresa é de Economia Mista constituída
sob forma de Sociedade Anônima e tem objetivo de explorar
no Estado de Rondônia a concessão dos Serviços Públicos de
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétri-
ca. E em 1997 aconteceu a sua federalização.  Para termos um
embasamento para discussão o Deputado Hermínio, inclusive,
nos questionou, quando estivemos aqui na Assembleia e ou-
tros Deputados questionam a grandiosidade dos números da
CERON em relação ao nosso Estado é algo que tem que ser
levado para a população até mesmo para ser discutido que a
empresa traga isso claramente para a gente demonstrar que
esse patrimônio não pode ser doado, esse patrimônio é públi-
co, é nosso, os que estão aqui presentes, e esse patrimônio
tem que ser respeitado. Alguns dados, como esses dados são
públicos constam, inclusive, no próprio site da companhia, nós
temos hoje 6.000 km de rede de baixa tensão; 45.000 km de
rede de média tensão; 2.300 km de linhas e redes de alta
tensão; no total, são mais de 53.000 km de redes de linhas de
transmissão, patrimônio nosso, patrimônio do povo rondoniense.
Além disso, destacamos que em 2015 a Eletrobras Distribuido-
ra Rondônia/CERON recebeu um certificado e reconhecimento
como a melhor distribuidora da Eletrobras em 2014. Então, de
todas as distribuidoras da Eletrobras, a CERON recebeu esse
certificado, ou seja, é uma empresa que tem grandes números
e tem qualidade.

Alguns outros dados importantes que é bom a popula-
ção saber quando a gente entra nessa discussão de valor da
companhia, são 700 mil unidades consumidoras no Estado; 140
localidades atendidas; 732 empregos próprios, sendo que 60
são engenheiros e tecnólogos ao qual o SENGE representa.
São cerca de cento e um mil transformadores, tudo isso é
patrimônio, tudo isso é nosso e tudo isso tem que ser levado
em conta nas discussões qualquer tipo de discussão em rela-
ção a privatização.

O capital que foi subscrito em 31.12.2015 da CERON é
R$ 1.325.124.000,00, ou seja, um capital imenso, capital imen-
so que não pode ser doado de forma alguma.

Algumas coisas impactam na geração de energia que é
fornecida na distribuição de energia que é fornecida pela
CERON. Uma coisa muito importante que a gente tem que
entender e foi um questionamento do Deputado Hermínio e
assim é o questionamento também dos demais Parlamenta-
res é uma pena porque os Deputados Federais não estão aqui,
eles têm um papel muito importante nesse assunto é que o
custo de geração de energia no Estado de Rondônia e na re-
gião Amazônica como um todo é muito diferenciado. Por quê?
Você produz o mesmo KW, o mesmo megawatt, o custo dele é
igual à produção para Rondônia e para São Paulo, só que a
nossa densidade demográfica é bem diferente, nós produzi-
mos um megawatt e distribuímos para 6,5 pessoas por Km²,
ou seja, o custo dele é distribuído em 6,5 pessoas, enquanto
que São Paulo são 7.000 pessoas por Km².

Santa Catarina, 600 habitantes por Km², ou seja, essa
diferença demográfica só tem uma maneira de uma empresa
privada conseguir ganhar lucro vendendo energia em
Rondônia, é aumentar o custo da energia, não há outra ma-
neira, não há outra maneira, qualquer outro discurso é engo-
do, não vai melhorar serviço, a única maneira de se ganhar
dinheiro na Amazônia gerando energia é elevando o custo da
energia do quilowatt/hora ou do megawatt/hora, não há ou-
tra maneira.

Aqui em Rondônia cidades como Governador Jorge
Teixeira, que é a cidade do nosso Presidente da Assembleia a
densidade demográfica lá é de 2 habitantes por Km² e a CERON
está lá presente distribuindo energia lá, mesmo que o custo
do megawatt seja igual para outras cidades com a densidade
maior, e, isso é muito importante nós deixarmos claro para a
população que isso vai afetar sim, é questão de defesa, de
fronteiras, é questão de soberania nacional. Cidades como:
Cabixi, Distritos, como Boa Vista do Pacaranas, Rolim de Moura
do Guaporé, Pedras Negras, comunidades do Baixo Madeira
como a Demarcação, são cidades que não compensa, não
compensa gerar energia.

Eu fui funcionário há 10 anos da GUASCOR que era uma
produtora independente que prestava serviço de geração e de
distribuição de energia para a CERON. A produção de energia
em municípios que são alimentados por termoelétricas como
a GUASCOR fazia é extremamente deficitária, é só utilizando
e verificando e atuando no lado social que justifica essa gera-
ção. Nós temos representantes da empresa que está hoje fa-
zendo essa geração por termoelétricas e ela tem essa vivência
e tem esse conhecimento. Então, isso tem que ser discutido,
isso tem que ser discutido, quando você transforma essa ques-
tão social em energia elétrica num produto, você vai querer
lucrar sobre ele e a única maneira de lucrar, a população tem
que saber disso, é aumentando o custo, não há outra manei-
ra. Nessas cidades, nesses distritos, nessas cidades que eu
citei; são cidades que compõem nossos limites, os limites do
Estado de Rondônia; produzir energia lá tem outro fator soci-
al, além, de ocupar, além, de levar essa questão da energia
para as comunidades, ela é um meio de ocupar as fronteiras,
é um meio de evitar, um meio de precaver que outros, outros
problemas venham para a sociedade dos grandes centros;
por exemplo, a entrada de drogas, a entrada de armas, essas
comunidades presentes lá evitam isso e isso é um trabalho, a
comunidade só vai está presente lá se a CERON puder distri-
buir energia no local, senão ninguém fica. Hoje sem energia
você não tem nada, você não tem água, não tem nada. Outra
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questão que temos que discutir em relação à viabilidade da
empresa e depois na sequência o nosso companheiro Valdemir
vai ser bem claro em relação a isso aí, são os dados em rela-
ção às questões, a dívida mesmo da empresa, o porquê dessa
dívida? Como há maneiras de se diminuir isso, a população
precisa saber que muitos órgãos, muitas cidades do Estado
devem para a CERON, dívidas, dívidas de Prefeituras, dívidas
de outras economias mistas que são, são também responsá-
veis por gerar produtos para a sociedade; podemos citar aqui
a CAERD, isso aí tudo impacta, se você for fazer um balanço
dizer: olha, ela é deficitária, porque nós temos um caixa nega-
tivo. Mas, é preciso saber de onde vem essa questão deficitá-
ria, isso tem que ser aberto, não pode ser feito a toque de
caixa, como está sendo feito agora; o BNDES estava esta se-
mana na empresa levantando os dados e passa de uma for-
ma, eu diria, até maquiada porque a gente tem que discutir
isso claramente, a gente tem a questão dos cargos
comissionados que têm que ser revistos também, Deputado,
não adianta vir aqui fazer, muitos Deputados fazem discurso
bonitinho e chegam lá e querem empregar os seus apadrinha-
dos lá e elevar esse custo também para a empresa em relação
a isso. Tem a questão também da Reforma Fundiária Urbana,
hoje se vocês circularem pelo final da Amazonas, pelo final da
Raimundo Cantuária; vocês vão presenciar lá várias famílias
sendo alimentadas por energia elétrica sem custo nenhum,
sem custo nenhum. Porque o nosso município, nós temos re-
presentantes do município, nós temos um déficit na relação da
Regularização Fundiária muito grande, pessoas que ocupam
espaços, mas, não é definido quem é o proprietário, ele não é,
e também não se define quem. E nesse caso aí a CERON tem
que fornecer energia pela questão social; são famílias lá pre-
sentes. E se isso for privatizado, como vai ficar? Não é só em
Porto Velho não, quem conhece as cidades do interior, Ji-Paraná
tem o mesmo problema, Cacoal tem o mesmo problema, to-
das as cidades maiores do eixo da BR têm esse problema; a
Reforma Fundiária Urbana. A CERON não pode cobrar desses
locais, não é permitido que ela cobre nem a taxa mínima nes-
ses locais, isso gera prejuízo para a empresa, mas, ela está
fazendo o fator social, fator social que não é contabilizado nos
seus balanços e isso é importante. Se ela for privada, ela vai
fazer isso? Pode ter certeza que não. A questão também do
campo, a energia rural, ela é uma energia também que não
traz, não traz lucros para qualquer empresa que gere; quem é
o gerador, quem é o distribuidor de energia tem dificuldades
de ter lucro na geração do campo. Então, nesta questão aí o
Estado de Rondônia, é o Estado do Agronegócio, se privatizar
vai acontecer como aconteceu no Maranhão, que o Projeto Luz
Para Todos foi extinto. Então, são vários, vários itens que têm
que ser discutidos de uma forma como o Deputado Hermínio
propôs aqui, em Audiências Públicas, os nossos Deputados têm
que encarar porque hoje eles são Deputados, mas, serão sempre
consumidores, assim como nós. Então, é o dever dos Deputa-
dos estarem presentes discutindo e apoiando essa briga. O
SENGE é totalmente contra a privatização da CERON. E um
fator muito importante, o mais importante que o Sindicato con-
sidera, a Federação considera, o SINDUR que também, ele
considera, é a questão dos servidores; os servidores que doa-
ram suas vidas, suas vidas pelo crescimento da empresa e
pelo crescimento do Estado, servidores que segundo o último
balanço da empresa a maioria tem mais de 10 anos, mais de
10 anos como servidores da CERON. Esses servidores, muitos
deles deixaram os seus Estados de origem, assim como mui-
tos de nós, vieram para cá, para ajudar a desenvolver Rondônia
e não podem ser tratado de qualquer forma Deputado, o se-

nhor que sempre teve o compromisso com o social, o senhor
que sempre teve compromisso com os trabalhadores, eu acho
que o senhor, eu tenho certeza, levantou essa bandeira pen-
sando nisso, os servidores tem que ser respeitados, nosso
companheiro Acácio sabe disso, já passou por outras brigas
semelhantes. Então, hoje a gente tem que ter uma atenção
muito especial e temos que garantir o emprego dos nossos
servidores, que é um patrimônio intelectual, é um patrimônio
que trouxe muitos, muitos dividendos para o Estado de Rondônia
economicamente e tem que ser respeitado. Então, eu agrade-
ço aqui a oportunidade, vamos continuar nessa batalha, a po-
pulação tem que ficar sabendo o que significa a privatização,
nós temos exemplos nas telecomunicações, um patrimônio
imenso que agora está querendo ser doado e um péssimo ser-
viço. Eu duvido que algum de vocês que hoje tem uma linha
telefônica que estejam satisfeitos com o atendimento das suas
prestadoras de serviços, hoje nós pagamos o maior preço de
serviços de telecomunicações do mundo. Assim será também
se tivermos a energia privatizada, Estados como Rondônia,
situados na Amazônia, a energia não pode ser considerada
um produto, se não, a população, a sociedade fica num segun-
do plano, o crescimento nosso vai ser prejudicado. Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Edson,
obrigado o SENGE, sempre presente aí nos debates das ques-
tões importantes do nosso Estado. Obrigado a todos os enge-
nheiros e ao nosso SENGE que representa todos. Vou passar a
palavra agora para o nosso amigo aqui, o Valdemir Aparecido
Pires, Secretário de Política Sindical do SENGE.

O SR. VALDEMIR APARECIDO PIRES - Bom dia a todos.
Cumprimentamos Excelentíssimo Hermínio Coelho, Deputado
Estadual que convocou essa Audiência Pública em nome de
quem cumprimentamos todas as pessoas da Mesa, cumpri-
mentamos a senhora Derlane Barbosa, Administradora do
SENGE de Rondônia, em nome de quem cumprimentamos tam-
bém todas as mulheres trabalhadoras, cumprimentamos a to-
dos os representantes das entidades sindicais e movimentos
sociais, cumprimentamos a todos os presentes, colegas da
CERON, colegas lá do meu local de trabalho de toda CERON
aqui presentes. Eu vou dividir a minha fala basicamente em
cinco itens, falar um pouquinho do atual processo da
privatização como é que anda; a quem interessa esse proces-
so de privatização; a privatização e a soberania do Estado e
também como estão algumas empresas que foram privatizadas
na década de 1990, e algumas conclusões e futuros proble-
mas que a gente pode ter. Bem, em 22 de julho do ano passa-
do, a Assembleia de acionistas da Eletrobras deliberou pela
não prorrogação das concessões das Distribuidoras da
Eletrobras nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí,
Rondônia e Roraima. Em 29/11/2016, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, antes Banco de
Fomento à Infraestrutura, agora privatista, publicou o edital
de licitação para 21/12/2016, visando contratar empresas para
a avaliação das distribuidoras da Eletrobras. Segundo as re-
gras, são dois grupos de consultores a serem contratados, um
cuja missão será a avaliação econômica e financeira e outro
para a modelagem de venda; serviços jurídicos, contábeis,
técnicos operacionais e outros serviços especializados. As con-
tratadas já estão na CERON desde o dia 27/03/2017; por isso
esta Audiência Pública, não poderia ser na hora mais apropri-
ada. Nessa nova situação, as Distribuidoras passaram a atuar
sob o regime de prestação temporária de serviço de distribui-
ção de energia elétrica, não sendo renovadas concessões, ela
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passou como ela tem, era detentora da concessão, então, ela
passou a ser uma prestadora temporária do serviço de energia
elétrica. Em 30/11/2016, a ENEL (Empresa Italiana) é vence-
dora do primeiro leilão de privatização do governo federal no
âmbito do PPI, que é aquele Programa de Participação ou de
Parceria de Investimento do Governo, que alienou as ações da
CELG, lá de Goiás. O lance apresentado foi de R$ 2,187 bi-
lhões, um ágio de 28.03% sobre o peço mínimo que era de R$
1,8 bilhão (cujo valor era de R$ 2,8 bilhões no leilão que se
sagrou deserto em agosto/2016). Então, veja bem numa
canetada tiram um bilhão de reais e depois comemoraram di-
zendo que teve um ágio de 28.3% de ágio. Segundo o secretá-
rio Executivo do Ministério de Energia, Paulo Pedrosa, a CELG-
D foi à grande oportunidade de aquisição do segmento de dis-
tribuição no Brasil. A venda da Distribuidora Goiana para a Ita-
liana ENEL, abriu as portas para o desenvolvimento das outras
concessionárias sob administração da Eletrobras nas regiões
Norte e Nordeste, nós temos duas empresas no Nordeste tam-
bém a CEAL que é de Alagoas e a CEPISA no Piauí. Fontes do
Canal Energia indicam, que em 2017, na área de negócios, a
privatização e venda de ativos estatais deve continuar acelera-
da, assim como operações de fusão e aquisição. Em 2016, as
chinesas, estatais chinesas vejam bem, State Grid e China Three
Gorges, avançando no setor de distribuição, com as compras
da CPFL Energia no Estado de São Paulo e Duke Energia res-
pectivamente, uma comprou uma, outra comprou a outra. E a
quem interessa, então, a privatização dessas empresas inclu-
indo a CERON? No nosso cotidiano, quando alguém está ven-
dendo alguma coisa em momentos de dificuldades financeiras,
nós perguntamos: este é mesmo o momento de vender, consi-
derando que ele pode está perdendo muito dinheiro? Pois é o
caso do governo atual, vendendo todos os seus bens em plena
crise, a preços de ocasião. Esse é o caso da venda de uma das
Empresas Distribuidoras do Grupo Eletrobras - as EDE’s, a
especialíssima CERON, a maior empresa do Estado de Rondônia,
porque o desgoverno, que assumiu ainda interinamente o país
em 12/05/2016 recomendou que a Assembleia de acionistas
da Eletrobras, realizada em 22 de julho de 2016 deliberasse
pela não prorrogação das concessões das Distribuidoras do
Estado do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí e Rondônia. A quem
mais interessa a privatização da CERON? Interessa ao Ministé-
rio de Minas e Energia, a Eletrobras e diretamente e à todas as
empresas nacionais, transnacionais e internacionais, interessa
à AES (Eletropaulo, Tietê, AES Sul), a Iberdrola (Neoenergia,
Coelba, Celpe, Cosern, Elektro), a EDP, uma estatal portuguesa
comprando as coisas nossas aqui, (Escelsa e a Bandeirantes).
Interessa a ENEL, italiana, que já possuía a Ampla e Coelce em
30/11/2016 arrematou a CELG-D e assumiu os seus destinos
no dia 14/02/2017, já assumiu. Ainda são interessadas nesse
grande filão de ouro duas novas estatais da China, aquelas que
eu já falei, suas últimas aquisições de 2016 foram o Complexo
de Urupungá, em São Paulo (Ilha Solteira e Jupiá, com 4.800
MW), o terceiro maior complexo do Brasil, que eram operadas
pelas CESP – São Paulo. A venda da CERON não interessa ao
povo de Rondônia que é o seu legítimo dono moral deste
patrimônio estatal. Não interessa nem ao Governo de Rondônia,
mesmo que tenha lavado as mãos de qualquer responsabilida-
de, e de defesa da Empresa nesta última década,
desconsiderando ter sido ela um dos maiores órgãos
incentivadores e fomentadores do desenvolvimento regional,
através dos programas Luz no Campo, Luz para Todos, Ener-
gia + entre outros. Não interessa os consumidores que certa-
mente terão suas tarifas de energia elétrica reajustadas de
imediato à privatização. Enfim, não interessa aos trabalhado-

res e trabalhadoras da CERON que já dedicaram e continuam
dedicando os melhores anos de suas vidas em prol do seu
desenvolvimento e veem agora com grande apreensão a real
possibilidade de perder os seus empregos em menos de um
ano, neste já combalido quadro de desemprego em todo País,
mas, segundo as previsões deste Governo entreguista do
patrimônio público brasileiro é preciso passar confiança para
os investidores, que eles farão o resto, por que só a iniciativa
privada é competente. E a soberania do Estado como fica?
Senhores e Senhoras, é incrível o que está acontecendo com
o nosso País e com as nossas riquezas. Enquanto diversos
Países ao redor do mundo lutam para proteger as suas fontes
estratégicas de energia, o Brasil na contramão da história vai
entregando de graça as suas, como se isso não fosse não
importante na estratégia geopolítica regional e na garantia da
soberania nacional. Isso não parecer ter nada a ver com
Rondônia, não é? Mas tem sim e muito. Veja, por exemplo, se
uma das empresas estatais chineses arrematasse a CERON e
a ELETROACRE. Você já pensou o quanto de terras, florestas,
rios, lagos, biodiversidade, que um País estrangeiro teria aces-
so, com uma facilidade incrível, em que pese, eles ainda, se-
rem nossos parceiros no BRICS.

Imagine, agora, se a outra estatal chinesa arrematasse
a Amazonas e a Boa Vista Energia que já também juntou com
a CERR, que é a Companhia Elétrica de Roraima. Pronto! A
China, em tese, tomaria conta de dois terços da Amazônia,
que corresponde a 58% do território brasileiro. E não para
por aí, senão vejamos; o Governo brasileiro já sinalizou com
um projeto, arrancado do fundo das gavetas do Congresso,
cujo objetivo é poder vender terras aos estrangeiros, agora
oficialmente, pois, terá uma Lei. Vai ser mesmo uma mão na
roda para que a nossa soberania regional e nacional vá para o
ralo. Neste cenário, distribuir energia elétrica com subestações
novas, linhas novas e a garantia do fornecimento de óleo die-
sel subsidiado para as térmicas; também novas; deixados pelas
empresas estatais de distribuição de energia elétrica nos Es-
tados da Amazônia; será um mero detalhe, pois o grande filão
mesmo estará sem dúvida, na biodiversidade, agronegócios,
entre outros, além da real possibilidade da reconcentração de
terras que podem ser adquiridas de pequenos agricultores,
com a consequente agravação da crise social no campo e nas
cidades.

E como é que estão as empresas que foram privatizadas
na década de 1990 dizendo que era a solução para a história?
Bem, muito bem e sem muita fiscalização, levando-se em conta
que a ANEEL sabe muito bem como arrochar as empresas
estatais, que ainda restam do setor elétrico, e, no sentido
contrário afrouxar para as empresas privadas e, diga-se de
passagem, em todos os aspectos. Trata-se da raposa toman-
do conta do galinheiro, se não vejamos, já em 2011, Heitor
Scalambrini da Costa em “O Caos da Privatização da Energia
Elétrica”, publicada em 29/07/2011 no blog do Miro, escrevia:
“Passados 20 anos do início das privatizações das distribuido-
ras de energia elétrica podia-se fazer uma avaliação do que
fora prometido e; realmente o que estava correndo no País
com o primeiro semestre batendo recorde de falhas no forne-
cimento de energia elétrica nas diversas regiões metropolita-
nas”. “A tão propalada privatização do setor de energia elétri-
ca nos anos 90 foi justificada como necessária para a mo-
dernização e eficientização deste setor estratégico e as pro-
messas de que o setor privado traria a melhoria da qualidade
dos serviços e a modicidade tarifária, foram enganosas”.

Desde 2006 havia na maioria das empresas do setor,
uma tendência declinante dos indicadores de qualidade dos
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serviços, onde sua deteorização acaba refletindo negativamente
para com o consumidor. Neste particular a parcimônia da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ante a decadência da
prestação de serviços é evidente. Criada no âmbito da
reestruturação do setor para intermediar conflitos acabou vi-
rando parte deles. A Agência é cada vez mais questionada na
Justiça, tanto por causa de blecautes por falta da fiscalização
das prestadoras de serviço. Os gestores da ANEEL falam mais
do que fazem.

O exemplo mais emblemático no setor elétrico à época,
diz o autor, era o AES Eletropaulo, com 6,1 milhões de consu-
midores, recebeu uma multa de 31 milhões, não significando
que pagaria, por várias irregularidades detectadas no seu sis-
tema. A empresa foi punida por alguns outros problemas devi-
do ao desligamento ocorrido em junho de 2011, quando dei-
xou famílias da Capital paulista e da região metropolitana por
três dias no escuro. Outras distribuidoras colecionam queixas
de consumidores em todo o Brasil, no caso da Light com 4
milhões de clientes, presidida a época com ex-diretor da ANEEL,
como os famosos bueiros voadores, por absoluta falta de ma-
nutenção havia colocado em risco a vida dos moradores da
cidade do Rio de Janeiro. A CELP com 3,1 milhões de clientes,
controlada pela Neoenergia, uma das maiores empresas pri-
vadas do setor elétrico do País, também era outra das distri-
buidoras que impingia aos seus consumidores altas tarifas e
baixa qualidade do serviço prestado. Em resumo, a cada
apagão, a cada aumento das tarifas de energia elétrica, as
explicações são as mais descabidas, com os consumidores
sendo enganados pelas falsas promessas e melhoria de quali-
dade do serviço e redução de tarifas e de punição às distribui-
doras. Algumas conclusões para o povo, esperamos que daqui
a alguns anos, décadas, algumas décadas, todo esse patrimônio
não seja devolvido em frangalhos ao País, como parece está
acontecendo com as Teles, que depois de apenas 20 anos de
exploração até a última gota de sangue, do sistema deixado
pela Telebras, em mãos da tão competente iniciativa privada,
agora estão atoladas em dívidas e o próprio Governo Federal
tem a desfaçatez de aprovar uma lei (que está sub judice,
ainda bem), que propõe repassar ativos da ordem de 100 bi-
lhões para aquelas mesmas empresas competentes detento-
ras das concessões que não ampliaram praticamente nada
naquilo que receberam à época da privatização, a não ser in-
centivar a indústria eletrônica a ampliar o número de telefones
celulares, cujas contas mensais são cada vez mais difíceis de
pagar. Para os governos estaduais o que interessa, aos gover-
nos locais, assim como para o federal, talvez o que interessa
seja a continuidade da geração de impostos com a venda de
energia elétrica e do grande volume de combustível que se
continuará circulando nos Estados, em especial ao ICMS, como
tem particularmente acontecido nos últimos 15 anos com a
estatal CERON, não enxergando as desvantagens na entrega
não só de suas empresas, mas, de todo o um complexo de
riquezas onde não se terá mais o absoluto controle. Para os
consumidores, a ANEEL como todas as outras agências regu-
ladoras criadas para fiscalizar, controlar os diversos setores
antes estatais, agora privados, não estão estruturadas e pre-
paradas para o grande volume de atividades regulatórias
cofiadas a elas, nos últimos 20 anos podendo piorar muito a
partir do aumento da demanda. As tarifas podem ser reajus-
tadas nos primeiros 02 anos da nova administração da empre-
sa, através de pedido de ajustes tarifário extraordinário. O
acesso às ligações rurais, podem ficar mais difíceis em função
das dificuldades de operação e manutenção do sistema. Aqui
quanto mais a gente prossegue para o interior, mais fica difícil

de dar manutenção, operar o sistema, e certamente ninguém
vai querer estar fazendo isso a não ser dentro das cidades.

Nós somos contra a privatização da CERON, e a favor da
reestruturação do setor elétrico em Rondônia e na região
Amazônica em especial, no Acre, aqui em Rondônia, no Ama-
zonas, em Roraima, no Amapá, toda essa região, eu acho que
o Brasil continua com uma dívida muito grande com a Amazô-
nia, inclusive, é daqui que agora que é o segundo maior com-
plexo de geração e energia elétrica, sai daqui e vai bater lá em
Araraquara, no interior de São Paulo, e nós, o pessoal recla-
ma, nós temos 02 usinas aqui e um complexo de geração e
energia elétrica e a nossa energia é a mais cara do Brasil. Nós
não somos a mais cara do Brasil, nós somos a 34ª, no meio do
caminho, por que deve ter umas 60 e poucas empresas coo-
perativas e tal, a mais cara me parece que é no Rio de Janeiro,
e a mais baratinha é lá no cantinho do Rio Grande do Sul, que
é uma cooperativa, nós estamos na 34ª posição no ranking.
Acontece que nós moramos numa região onde o sol passa
praticamente na linha do Equador e nós temos aqui centrais
de ar-condicionado, ar condicionado, geladeira para o nosso
conforto pessoal. Então é isso que faz com que a nossa ener-
gia elétrica seja considerada cara, mas, com a CERON
privatizada, talvez, isso seja muito pior do que é hoje.
Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Passar a palavra
para o Santana que está aqui representando a Prefeitura.

O SR. DEVANILDO DE JESUS SANTANA – Primeiramente bom
dia a todos. Quero aqui parabenizar o Presidente Hermínio
Coelho, um homem pelo qual eu tive o prazer de trabalhar
junto com ele, um homem humilde, sem vaidade, e realmente
o senhor, Presidente, é a essência desses nobres trabalhado-
res que representa. O senhor, eu nunca vi nenhum tipo de
maldade no coração do senhor, um homem que pelo qual eu
trabalhei um bom tempo e acompanhei o senhor, parabéns,
pelo senhor trazer esta Audiência, pela iniciativa, que hoje
deveria ter outros representantes e aqui representando o Pre-
feito Dr. Hildon Chaves, venho trazer um abraço dele para o
senhor. Está de portas abertas para o senhor, atender o se-
nhor na medida do possível, ajudar a governar a nossa cidade
e toda nossa população que tanto sofreu no passado, não é? E
parabéns a todos que estão hoje aqui neste plenário, os nos-
sos ilustres colegas da Mesa, meu amigo Efrain, que nós ser-
vimos a Força Aérea Brasileira, juntos, e, hoje estamos lutan-
do por um idealismo para a nossa comunidade, para o nosso
povo. Mas trazer aqui a mensagem do Prefeito Dr. Hildon, que
está à disposição de todos os portovelhenses e trazer a ques-
tão também, o nosso amigo aqui falou, a questão daquelas
invasões ali que tem próximo ali do Jardim Santana. Ali é uma
área particular, está sob litígio, já teve Audiência Pública nesta
Casa, inclusive, presidida pelo Presidente Hermínio, que aten-
deu as reivindicações daqueles moradores. E sem a carta de
anuência, realmente a Eletrobras não pode postear. Não é o
caso da Audiência Pública, mas, só para trazer lembrança,
inclusive, recebemos o Presidente da Eletrobras, o senhor Luiz
Marcelo que a Eletrobras tem R$ 26 milhões, Presidente, para
poder, posteamento e estender energia para essas popula-
ções de Porto Velho. Mas, de antemão, obrigado pela oportu-
nidade. Estamos aqui para servir cada um e parabenizar mais
uma vez o Presidente Hermínio por estar lutando sempre em
prol ao homem e à mulher trabalhadora. Um bom-dia.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Santana.
Qualquer hora eu vou lá fazer uma visita ao Prefeito. É lógico
que eu até falei, no último dia aí, mal conheço o Prefeito de
Porto Velho, o Prefeito Hildon, e a gente não se bica muito
bem, por nada. Nunca tivemos problemas, mas, eu vou sim
visitar, qualquer hora, a Prefeitura e colocar o nosso mandato
aqui à disposição no que for possível para ajudar o município.
Dizer, Santana, que essa situação que você citou das invasões,
se já é difícil hoje, imagine depois da entrega, no caso, da
CERON. Aí, com certeza o trem vai ficar mais difícil ainda.

Eu quero agradecer a presença, cumprimentar e agra-
decer a presença ao mesmo tempo, da Taís Tiene Iamasaki,
representante do Coletivo de Mulheres do SENGE E FISENGE.
Obrigado, Taís, pela presença. E também do Ruslan Magalhães,
Diretor do Conselho de Segurança Comunitário – Setor 16, Zona
Leste – CONSERGE. Obrigado pela presença.

Passar a palavra agora para o nosso, meu amigo, nosso
amigo Inácio Azevedo, representando o Sindicato SINDUR. Fi-
que à vontade, Inácio, pelo tempo que for necessário para você
fazer sua fala.  Não se preocupe com tempo não. Você, quando
eu lembro, a gente falar da CERON, Inácio Azevedo não pode
estar fora de jeito nenhum. Quando você estava à frente desse
trem a coisas andavam mais entendeu, Inácio, você faz falta.

O SR. INÁCIO AZEVEDO DA SILVA – Obrigado. Bom dia a
todos! Excelentíssimo Deputado Hermínio Coelho, que é o au-
tor desta Audiência Pública e conduz esta Mesa; o nosso Dire-
tor de Distribuição da CERON e do Acre, nossa Distribuição de
Gestão das duas distribuidoras o Efraim, na pessoa do qual eu
felicito todos os demais membros da Mesa; aos que estão aqui
do lado de dentro do Plenário as duas pessoas que eu não via
há bastante tempo o Amaral e o compadre Xavier, que eu que-
ro cumprimentar todos eles aqui e os colegas da CERON, da
Eletronorte, que estão aqui que é geradora e não distribuidora
e os consumidores de forma geral.

Nós iremos buscar ser sucinto no que se refere à posi-
ção dos trabalhadores quanto esse processo de privatização.

Toda vez que o trabalhador busca discutir esse processo
de privatização a primeira questão que a gente vê do consumi-
dor de uma forma em geral é de que: Há! Esse pessoal está
procurando apenas assegurar os seus benefícios, suas vanta-
gens, muitas delas conquistadas com décadas de luta e não
está nem preocupado com questão de qualidade de serviço, de
atender bem o consumidor e assim por diante. Nós queremos
dizer que nós iremos demonstrar nessa apresentação que é
justamente o contrário disso que tem sido dito com frequência.
Nós estamos sim preocupados com esses itens de qualidade
de serviço e atender bem o consumidor e o que a gente vai
demonstrar aqui é justamente o que tudo o que foi vendido nos
seus argumentos para privatizar todas as empresas de uma
forma geral, em especial, as distribuidoras de energia elétrica
do nosso País não foi entregue, nós vamos demonstrar com
números isso aqui, de toda a história de privatização.

Registrar também, fazendo uma correção do nosso co-
lega Edson, o quadro da nossa empresa da CERON, especifica-
mente, ele é um quadro bastante antigo, 60% dos nossos em-
pregados tem mais de 30 anos de serviços na empresa, ou
seja, desses 30 quase 20 nós estamos sobre o controle da
União que foi quando a CERON foi federalizada, é muito cami-
nho pela frente e nós somos maduros o suficiente para enten-
der que a iniciativa privada tem um papel importante na eco-
nomia, mas, que a iniciativa privada no que se refere ao setor
elétrico, tudo o que foi assegurado nada se concretizou.

Nós não podemos pensar no futuro sem antes analisar
um pouco do passado? Como é que se deu a indústria do
setor elétrico do nosso País? No Século XIX quando ela come-
çou a ser instalada ela era controlada por Empresas Estran-
geiras, foi quem chegou e instalou a Indústria de Energia Elé-
trica no nosso País. Já no início do Século XX chegou o mo-
mento de fazer grandes investimentos nesse setor, construir
redes, novas fontes de geração e etc... O que aconteceu? Es-
sas empresas estrangeiras não quiseram investir, devolveram
as empresas para o Estado brasileiro fazer os investimentos
que foram necessários. E isso aconteceu basicamente até
meados do Século XX onde todas elas foram devolvidas para
o Estado brasileiro fazer esse investimento necessário e aí
são as grandes linhas de transmissão, as linhas de distribui-
ção; as novas fontes de geração, foi daí que surgiu Itaipu e
tantas outras fontes de energia que a gente tem hoje aí.

No Século XX, já nos meados desse Século, mais ou
menos 1990, copiando o modelo de Estado Mínimo; ainda no
Governo Collor, e, FHC, que é aquele Estado mínimo é o quê?
É aquele que o Estado sai de tudo que é atividade econômica
e só fica no que ela entende que é essencial: saúde, educação
e assim por diante, é o modelo lá da Margaret Thatcher da
Inglaterra, cujo resultado lá nós sabemos que foi desempre-
go, exclusão social e assim por diante começaram novamente
as privatizações e aí foram quase todas as distribuidoras do
nosso País, com exceção de 06 que hoje estão controladas
pela União desde 1998.

É interessante colocar que nesse processo não foi só o
setor elétrico, foram também vários outros segmentos, side-
rúrgicas e assim por diante que foram privatizados.

Desde o Governo Sarney que foi lá em 1995 nós tive-
mos privatizações de setor de mineração, de indústria de si-
derurgia, de estradas federais, de Teles, de portos, de aero-
portos, a maioria das distribuidoras, ou seja, foram bilhões de
reais que foram arrecadados com a privatização dessas em-
presas sobre o argumento de que esse dinheiro seria para
investir, sairia dessa atividade econômica e iria sim investir
em setores que eles entenderiam como essenciais; infeliz-
mente esse dinheiro não foi para esses setores essenciais e
nem essas atividades econômicas também melhoraram a sua
atividade, a exemplo, do que a gente coloca aqui. O quê que
melhorou desde o retorno desse modelo na área de saúde do
nosso País? Todo mundo sabe que nada melhorou, ou seja,
na maioria dos casos os profissionais desse setor, isso é notí-
cia quase que todo dia nos jornais de circulação nacional e
alguns desses profissionais tem que decidir quem vai sobrevi-
ver nesses pontos socorros e assim por diante. Na área da
educação, a gente ver aí a questão da valorização do profes-
sor, as faculdades públicas como a do Rio Janeiro, ameaçada
de ser fechada e outras mais e ainda agora tramita no Con-
gresso uma proposta de cobrar mensalidade de curso de Pós-
Graduações em faculdades públicas. O caso da privatização
das Teles que aqui já foram colocadas; nós somos o único
País do mundo onde a empresa vende 10 megabytes de
internet, só entrega 4 e a gente continua pagando 10
megabytes como se isso fosse a coisa mais normal do mundo,
é só aqui que a gente consegue sobreviver com uma situação
dessa. E a ANATEL que deveria ser o órgão fiscalizador disso
aí, virou motivo de piada em todo esse processo que aí está.
Reforçando o que já foi dito aqui, no caso das Teles, que não
é o foco da nossa discussão, mas, sim da privatização; depois
de vários anos, inclusive, há tempo, no final do ano passado o
Congresso aprovou uma isenção de vinte bilhões de multas
aplicadas pela ANATEL e ainda mais 102 bi, de patrimônio
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remanescente das então empresas privadas que estão que-
rendo entregar a custo zero para essas empresas. E aí a gente
começa a discutir o que foi dito e que não aconteceu. Quando
foram vender as empresas distribuidoras de energia, disse-
ram: “vai melhorar a qualidade do serviço, vai abaixar o preço
da energia”. Foi o discurso que foi dito desde quando isso acon-
teceu e nós buscamos aqui um ranking de reclamações, aí
está ligado a qualidade de serviços, isso aí ao são números
nossos não, isso aí é só acessar a página da ANEEL e pegar
ranking de reclamações que você vai encontrar período de 2015,
2016, exemplos de empresas privadas: AMPLA – Rio de Janei-
ro 27% das reclamações dessa distribuidora estão relaciona-
das a tensão de fornecimento ou seja, aquela tensão lá em
baixo não faz funcionar o equipamento eletrodoméstico, quei-
ma o equipamento do consumidor e assim por diante. 28% de
reclamações dos consumidores dessa empresa AMPLA, que é
privada no Rio de Janeiro; está relacionada à variação de con-
sumo. Ora, se você passou no todo, não compra nenhum
eletrodoméstico, não agrega nada a tua carga, não tem como
você ter grandes variações de consumo, não tem justificativa
para isso. Mas, lá na AMPLA, uma empresa privada que ia ser
modelo como as demais, a frequência é muito grande. Isso faz
o quê? Não tem orçamento familiar que se adéque a isso, um
mês você paga quinhentos; no outro mês paga duzentos; no
outro mês paga trezentos; outros vêm mil e duzentos; não
tem como você se adequar a uma situação dessas. Ainda nes-
se ranking de reclamações, CELPA que é aqui do Pará, 15%
das reclamações estão relacionadas a erro de leitura, isso é
em decorrência também da desconfiança que o consumidor
tem dessa empresa privada no Estado do Pará. 17% das re-
clamações estão relacionadas a variação de consumo, o mes-
mo item lá da AMPLA, no Rio de Janeiro. A CELPE, que é
Pernambuco, 39.9% das reclamações lá no site da ANEEL es-
tão relacionadas à variação de consumo, o mesmo problema
que a gente aqui já levantou. 17.8% estão relacionadas à ten-
são de fornecimento, ou seja, 17% dos consumidores da CELPE
reclamam que há uma oscilação muito grande e a consequência
como já disse mais comum é queima de aparelhos
eletroeletrônicos. Ainda nesse ranking de reclamações outra
empresa privada CPFL – Paulista, 27% das reclamações estão
relacionadas a danos elétricos, ou seja, a geladeira do cida-
dão que queima, porque a qualidade do serviço que foi dito
que iria melhorar, não melhorou coisa nenhuma, muito pelo
contrário em alguns casos piorou. 24% das reclamações na
ANAEEL estão relacionadas à falha na entrega da conta, ou
seja, não tem data e a resolução que trata disso, a Resolução
414, ela diz que o consumidor tem o direito de ter 06 opções
de data de entrega da conta e tem que ser entregue bem an-
tes do dia do vencimento, esse problema enfrenta com muita
frequência na CPFL Paulista. E aí a gente parte para algumas
empresas públicas; a CEAL que é uma que também está nesse
processo de privatização, 10% deles, das reclamações estão
decorrentes a danos elétricos, nós vimos lá atrás que tem al-
guns que são 39% são danos elétricos. Na empresa pública
que ele está dizendo que não presta, que não presta serviço
de qualidade, apenas 10%. A Boa Vista, que é Roraima, é
outra que também está nesse processo, 18.9% é reclamação,
é danos elétricos 20% relacionado à variação de consumo. O
caso nosso da CERON, 15% das reclamações que tem registro
na ANEEL estão relacionados a danos elétricos e 7.8 de apre-
sentação da fatura, é interessante colocar o seguinte: que 43%
decorrente de nível de tensão a gente registra aqui que, re-
centemente saiu agora em março uma pesquisa da ANEEL da
qualidade de serviço de 2012, entre trinta e duas distribuido-

ras que mais melhoraram a qualidade de serviço em todo Bra-
sil, e a CERON ficou em 28º lugar, ou seja, foi a 28ª empresa
que mais melhorou a qualidade de serviço. Infelizmente, fize-
ram uma leitura errada da pesquisa e teve um site que eu não
me recordo qual foi o nome, distorceu, diz que a empresa era
a 5ª pior empresa do Brasil, distorceu essa informação, então,
é interessante ter esse registro aqui. Outra questão que se
discute nisso aqui, é o preço da energia. É interessante ter a
compreensão como é que se calcula o preço da energia? Exis-
te uma regra do setor que impõem, que se leva em conta
basicamente o que eles chamam de custos não gerenciáveis,
que é a tal de uma parcela B; cumprimentamos o nosso Presi-
dente que acaba de chegar aqui, prazer em vê-lo. E o custo
gerenciável que é a parcela B, exemplificando o que são cus-
tos não gerenciáveis? É a compra de energia para suprir o
mercado em porte, não tem como você modificar, porque eu
tenho que comprar X quantidade de energia para atender o
mercado, se eu não tiver essa quantidade de energia, não tem
como atender a quantidade de consumo que o mercado exige;
e os custos gerenciáveis, são despesas com pessoas,
contratação de serviço de terceiros, custo de cooperação, ma-
nutenção e assim por diante. Esse é um assunto que requer
talvez um ano de discussão, não é nem uma hora, nem um
minuto, ele é muito complexo, e a gente vê isso com frequência,
inclusive, quando o consumidor pergunta, mas como, aqui eu
tenho duas usinas hidrelétricas, por que o preço da minha ener-
gia não baixa? Não tem nada a ver, a geração, com a definição
do preço da energia pela regra do setor até então. Por essa
lógica, se tivesse que baixar o preço porque nós temos duas
Usinas Hidrelétricas lá no Estado do Paraná, onde tem a gran-
de Itaipu, o pessoal lá tinha energia de graça, se fosse essa a
lógica, mas, a regra é outra, não tem nada a ver, ter fonte
geradora aqui, com o preço da energia; isso é um registro que
é interessante se calcular isso aí. E aqui é o seguinte: ainda
com o preço da energia, só fazendo uma correção, esse ranking
que o Valdemir falou aqui, ele muda com frequência, por isso
que ele elencou 32. O ranking atual hoje no site da ANEEL, nós
somos a 43ª tarifa no ranking de preço de energia do Brasil
hoje, isso foi coletado ontem, muda porque cada empresa tem
uma data diferente de reajuste, eu não tenho aqui item a item
quais são as empresas, mas, no material impresso que eu vou
disponibilizar para a Mesa e para alguns jornalistas que estão
aqui presentes e queiram ter acesso, eu tenho todas as em-
presas, inclusive, qual é a mais cara e qual é a mais barata, o
preço de energia por quilowatt/hora para o consumidor
residencial, é óbvio que não levando em conta os impostos
incidentes sobre ele. Eu tenho até aqui, olha, o maior preço é
São Paulo, você pode encontrar nessa tela várias vezes apare-
cendo o mesmo Estado, porque diferente de Rondônia, onde
tem uma concessionária só, há Estados em que tem três, qua-
tro, cinco concessionárias prestando esse serviço. E aí vêm
todas essas aí que vocês estão vendo com exceção do Amazo-
nas, com exceção do Amazonas, todas elas são empresas pri-
vadas que tem o preço da energia muito superior a empresas
públicas como são essas distribuidoras, isso é fato, está no
site da ANEEL, se você quiser facilitar é “Google ranking de
preço de energia da distribuidora”, você vai encontrar essa
tabelinha lá, exatamente do jeito que está aí que foi copiado.
Então, essa falácia que privatizar vai diminuir o preço da ener-
gia, nós não podemos ser enganados mais uma vez com esse
discurso, isso na prática não aconteceu e não vai acontecer de
forma nenhuma. E aí a gente começa a colocar, o que é que
nós trabalhadores queremos com relação a isso aí? Primeiro
que como consumidores, a gente quer que esses serviços se-
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jam prestados com qualidade, com eficiência, com
confiabilidade, com preço acessível, que não seja exorbitante,
que exclua o cidadão de ter acesso a esse serviço que é essen-
cial para toda a população de uma forma geral. E a gente faz
algumas indagações. Primeiro, a iniciativa privada, ela não in-
veste se ela não tiver a garantia de um retorno em curto prazo
e certo, e aí a gente faz a seguinte indagação: como é que fica
no nosso caso de Rondônia, o atendimento a universalização
do consumidor rural? Nós tínhamos em 2002, algo em torno de
doze mil consumidores rurais no Estado de Rondônia, hoje,
nós temos mais de cento e vinte mil consumidores rurais no
Estado de Rondônia, e sabe qual é a demanda reprimida? Mais
dezoito mil consumidores rurais para ainda serem atendidos
no Estado de Rondônia. Onde é que estão esses consumido-
res? Nos lugares mais longínquos que você possa imaginar, ao
custo mais elevado que você possa imaginar lá na ponta da
rede, e qual a garantia desse retorno? É muito duvidosa, nós
questionamos se a iniciativa privada, mais uma vez repito que
nós não somos radicais ao ponto de, somos contra a iniciativa
privada seja lá de onde for, não é isso, ela não vai investir
nesse seguimento aí de atender o consumidor rural, se ela não
tiver esse retorno, se ele não deixar de ser duvidoso nisso aí.
Questionamos ainda quem é que vai assumir os passivos des-
sas distribuidoras que como eu falei, não é só a gente, somos
mais cincos, controladas pela União através do BNDES, nós
temos dívidas trabalhistas, nós temos dívidas com indenização
de ex-particulares que foram incorporadas e assim por diante.
Isso não está claro nesse processo até então. Quem vai nos
assegurar que isso não aconteça com essa distribuidora, esse
caso folclórico aí de 6 distribuidoras que foram vendidas lá
atrás, adquiridas pelo Grupo Rede, esse grupo passou alguns
anos, deixou um rombo de seis bilhões de reais no Estado e o
acionista, num linguajar mais popular, vazou no mundo, foi
embora do Brasil e aí nós tivemos de pagar por esse preço que
aí está. Outra questão ainda que é essencial: como vamos
valorar a venda dessas empresas, se os dados de ativos, ou
seja, tudo que a gente tem que deveria constar nessa relação
para mensurar o valor, estão furados? Isso levou, inclusive,
atualmente estão furados, levou, inclusive, a várias autuações
por parte da ANEEL nas revisões tarifárias, no caso do Amazo-
nas em virtude dessa não confiabilidade dos dados dos seus
ativos, ela foi autuada na terceira revisão tarifária em oito mi-
lhões de reais de auto de infração. Como é que a gente vai
mensurar esse valor com esses furos que a gente tem nos
nossos dados de ativo? Outra questão ainda: será possível que
os órgãos de controles externos; o Ministério Público, os que
fiscalizam vão deixar de observar e cumprir o seu papel, ou
seja, vão deixar que esse patrimônio a concessão e esses ati-
vos sejam vendidos sem essa falta de transparência e publici-
dade que está existindo até hoje? Que é uma questão assegu-
rada pela Constituição. Outra indagação ainda, nós vamos mais
uma vez sermos enganados pelo discurso de décadas, de que
vender significa melhorar? Não é possível que a gente mais
uma vez entre nesse discurso, a prática já demonstrou dife-
rente e a gente está mostrando de forma sucinta aí. Nós temos
sugestões também, apesar de que o controle dessa concessão
é federal e que o Estado de Rondônia não tem mais nenhuma
ação dessa empresa, mas, o serviço será prestado no Estado
de Rondônia. A Assembleia Legislativa, Nobre Deputado, a ban-
cada Federal, não pode deixar que isso aconteça e lavar as
mãos no que se refere isso aí, nós precisamos acompanhar
todo esse processo. Em ele vindo se concretizar, e assim a
gente espera que ele não ocorra, para não acontecer o que
aconteceu em outros Estados. E aqui o colega falou do Piauí, e

do Maranhão onde a universalização do serviço energia para
a área rural foi um fracasso total. A Câmara, a Assembleia
Legislativa, o Governo do Estado deve se envolver diretamen-
te na discussão desse processo por que se não depois o pre-
juízo para a população será irrecuperável. E por fim aqui eu
quero só colocar o seguinte; nós tínhamos o seguinte enten-
dimento: isso não está decidido, mas, são possibilidades, existe
possibilidade de que o nosso vizinho Estado do Amazonas,
Deputado, que tem uma bancada federal, que cobra mais,
vamos assim dizer e eu não estou fazendo demérito para a
nossa bancada ou que está mais atuante ou que a gente está
mais junto dela. Existe a possibilidade de que o processo de
privatização no Amazonas não ocorra conforme foi planejado,
por uma série de fatores lá, é óbvio, que o fator principal é,
pressão política da bancada Amazônica. A bancada federal do
nosso Estado, mais uma vez repito não estou fazendo nenhu-
ma crítica que está omissa a esse processo, juntamente com
a Assembleia Legislativa precisa ficar atento a todo esse pro-
cesso para evitar os seus reflexos, ou seja, como vamos ficar,
nós de Rondônia, se lá no Amazonas houver o adiamento por
pressão política ou por uma questão de ordem técnica já que
são muitos parecidos os casos com os nossos, a dificuldade
que tem no Amazonas para gerar são um pouquinho maior do
que a nossa, para distribuir são um pouquinho maiores do
que as nossas, as distâncias são maiores, os acessos são
maiores, mas, são praticamente idênticas. Lá se discute ainda
de fazer, e aí é um pulo do gato, que nós precisamos estar
atentos de fazer a divisão da concessão do Estado do Amazo-
nas em Capital e interior. O que quê isso significa? Ora, a
Capital é o filé mignon, as indústrias, o maior centro de gera-
ção, a maior fonte de arrecadação, de faturamento isso se
divide, por que quem não quer comprar a Capital? Custo
operacional muito menor, e o interior que é o osso, que tem
localidades que você tem de levar diesel para gerar energia
para o semestre todo, por que você só pode ir lá uma vez por
ano, isso o Governo que assuma, ou seja, existem essas pos-
sibilidades que a gente não pode descartar nesse processo. E
aí a bancada nossa precisa está atenta e eu tenho o seguinte
entendimento, eu espero que a gente não seja mais na fren-
te, nós, a nossa bancada seja taxada de bancada fraca isso
em nível de Assembleia, por que se os argumentos servem
para adiar a Amazonas ou não fazer isso nesse momento,
tem que servir para Rondônia também por que é a mesma
situação de lá, com pouquinhas diferenças. Então essa é uma
consideração que a gente tem que levar, solicitar a Vossa Ex-
celência na qualidade de Deputado desta Casa que dialogue
com os demais parlamentares, que busca dialogar com a Ban-
cada Federal e se for preciso nós estaremos aqui, não só para
participar de audiência pública, ou até numa conversa com
gabinete, ou de reunião de lideranças, quantas vezes forem
necessárias, os trabalhadores estão aqui para abrir esse diá-
logo, deixando claro mais uma vez, que nós não estamos aqui
apenas para ver o lado dos empregados, nós estamos aqui
para ver o futuro, o que a gente quer dessa prestação de
serviço no nosso Estado de Rondônia. Muito obrigado. Para-
béns a Vossa Excelência pela iniciativa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado ao meu
companheiro Inácio, eu estava vendo o senhor falando, ima-
gina onde esse povo só visa lucro, onde é que nossas aldeias
indígenas, quilombolas ou ribeirinhos, onde estão às pessoas
mais pobres, em localidades mais difíceis e que jamais po-
dem pagar uma conta cara de energia, se esse povo vai estar
preocupado com essas pessoas. Também aqui, quando a gente
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debate essas questões eu lembro muito o nosso Valverde, do
nosso Eduardo Valverde, que com certeza se estivesse vivo
estaria aqui, com certeza sairia à frente defendendo os inte-
resses do nosso Estado. É lógico, que nós vamos fazer e co-
brar, é difícil a gente depender de um Garçon, do Mosquini, do
Capixaba, não é mole não, mas fazer o quê? Vamos cobrar
dessa nossa Bancada e que eles defendam os interesses do
nosso Estado, que não é fácil acreditar nesse povo não, mas,
fazer o quê? Nós não temos outra saída, a Bancada que temos
é essa daí, vamos exigir e cobrar deles que, principalmente
que senhor citou o caso do Amazonas, o Amazonas daqui a
pouco eles conseguem travar alguma coisa e aqui, nós vamos
de repente, eu vou falar com o Presidente também, de repen-
te, de repente não! Eu vou cobrar da Assembleia uma ida nos-
sa à Brasília, nos gabinetes deles, já que eles não vêm aqui à
gente vai atrás, vai lá com eles e vê se eles assumem um
compromisso em fazer a defesa do nosso Estado. Quando eu
falo do Valverde, tanto defendia bem as bandeiras, as lutas
dos trabalhadores, os direitos e a soberania nacional do Brasil
que tanto defendia.

Passar a palavra agora para o nosso companheiro aqui
o Efraim Cruz, Diretor de Gestão da Eletrobras Distribuidora
Rondônia. Fica à vontade meu companheiro Efrain.

O SR. EFRAIM CRUZ – Bom dia a todos, Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Hermínio Coelho, que Preside essa Sessão; Dr.
Edson Rigoli, Presidente do SENGE, o qual cumprimento; Dr.
Inácio Azevedo, colega de empresa, Representante jurídico do
SINDUR; Dr. Ezequiel, Representante da Federação Interesta-
dual dos Engenheiros; Dr. Vladimir Aparecido, Secretário de
Política Sindical do SENGE e Dr. Santana, Secretário Executivo
da Prefeitura, um amigo; e em nome da Luzanira, em nome
da Silvia, a nossa amiga Ritinha e da Edneia, cumprimentamos
todas as empregadas e os empregados da CERON, e todos
que participaram desta Audiência. A gente vai fazer uma apre-
sentação do status do tema, que é a questão desestatização
das empresas do grupo Eletrobras, o Presidente Luiz Marcelo,
por questões de agenda externas não pode estar presente,
então a Diretoria nos incumbiu de estar aqui hoje, então a
gente vai aqui passar para os senhores, de forma um pouco
resumida, a situação do status atual da questão da
desestatização das empresas, é algo realmente que não é tão
ainda divulgado, até mesmo internamente dentro da empresa,
tendo em vista que a gente ainda está conhecendo de todos o
processo, nós estamos começando a participar do processo, o
processo está sendo criado, mas, a gente vai passar para os
senhores aí o status que está, para que a gente possa nivelar
os conhecimentos. Só para um efeito de conhecimento históri-
co, a CERON hoje já passou pelo nome de SAALFT, CERON já
em 69 quando a sua instalação, em 1997, nós tivemos aí a
questão da gestão compartilhada e na sequência a partir de
2007, nós tivemos a questão de o Governo Federal da Eletrobras
Holding assumir 100% da gestão das empresas. Hoje, o
controlador acionário da empresa, em 100% das ações, é a
Eletrobras, que automaticamente governo federal. Em
22.07.2016, conforme eu coloquei para os senhores, os acio-
nistas decidiram, dentre outros itens, naquela assembleia, não
aprovar a renovação das concessões e aprovaram o processo
de mudança do controle acionário das empresas de distribui-
ção da Eletrobras. O que é que culminou isso? Naquele exato
momento, a Eletrobras tinha que informar ao poder concedente
se ela queria ou não renovar as concessões. Naquele exato
momento, por uma decisão dos acionistas, a decisão foi em
não renovar as concessões. Com a não renovação, em

26.07.2016, o Ministério de Minas e Energia tinha que tomar
uma decisão porque a Eletrobras devolve a concessão, em
regra, Rondônia ficaria sem uma concessionária para execu-
tar os serviços de distribuição de energia elétrica. E aí o Minis-
tério, por meio da Portaria 388, definiu termos e condições
para o que inovou o mercado com o que se chama de presta-
ção de serviço público por órgão ou entidade de administração
pública federal. Ela definiu que nesse limbo entre a questão
dos acionistas não quererem renovar a concessão e até a nova
definição de um novo concessionário, haveria um prestador de
serviço. E em 03.08.2016, a Portaria 422 designou a CERON
como responsável pela prestação de serviço, até 31.12.2017.
Isso foi feito um contrato junto com o poder concedente, no
qual, a CERON hoje está na condição de prestadora de servi-
ço; não mais na condição de concessionária de serviço público
na jurisdição de Rondônia. E em 03.09.2016 sai a Nota Técni-
ca 331 da ANEEL, que ela apresenta as condições de presta-
ção de serviço, tendo em vista que era algo inovador e que nós
não conhecíamos a questão dessa nomenclatura de prestador
de serviço, então a ANEEL dirimiu algumas dúvidas que as
empresas tinham. E assim como na CERON, foi em todas as
demais empresas do grupo, essa Portaria atingiu a todos. Em
13.09.2016, foi emitido o Despacho 2447 da ANEEL que esta-
belece a criação da Audiência Pública. A Audiência Pública 063
que nela seria definido todos os critérios de acompanhamen-
to, as condições da prestação desse serviço, em que condi-
ções seriam prestadas esse serviço e quais as condições a
ANEEL iria possibilitar para que esse serviço fosse prestado e
não houvesse nenhum tipo de descontinuidade no Estado de
Rondônia. Em 13.09.2016 veio a Lei 13.334, que converteu a
Medida Provisória 727 e foi criado o Programa de Parceria e
Investimentos do governo federal, que dentre as atribuições,
absorveu as competências do Programa Nacional de
Desestatização, o famoso PND, que já existe aí há algum tem-
po, mas, nesse PPI foi absorvida essa atribuição. Em 15.09 a
15.10.2016, foi o período de contribuições da Audiência Públi-
ca 063 para regulamentar os termos e condições da Portaria
338. Essa Audiência nada mais foi no sentido de dirimir as
dúvidas que nós tínhamos com relação a como prestar o servi-
ço, como a CERON, como as Centrais Elétricas de Rondônia
Eletrobras seria remunerada por esse serviço, como seria o
regime de prestação de serviço, tendo em vista vários aspec-
tos regulatórios e algumas coisas que já foram colocadas aqui
pelo Dr. Inácio, que deu uma aula aqui com relação ao históri-
co do setor elétrico, que o nosso setor, principalmente Rondônia,
Amazonas, Acre, nós temos um pesado incremento de subsí-
dios. Então, isso dá toda uma atipicidade para o nosso setor
de distribuição, principalmente aqui, onde nós somos caracte-
rizados como parte dos sistemas isolados. Então a gente tem
uma característica toda especial e a Audiência Pública vem
tratar especificamente dessas condições. Em 06.10.2016, a
ANEEL emitiu o Ofício 354, com as orientações para a elabora-
ção do plano de serviço temporário, com as seguintes metas
para empresa, nesse plano, a ANEEL definiu algumas metas
que a empresa, para na condição de prestadora de serviço,
ela deveria manter alguns indicadores de qualidades e alguns
indicadores financeiros. Dentro os indicadores, a gente tinha
que ter uma redução de 8,5 no nosso DEC e 13,5 no FEC até
dezembro de 2017 que é o prazo estabelecido na Lei para
questão do leilão dessas concessionárias e a base média foi
considerada para efeitos desses 8,5% e 13,5% foi de julho de
2015 a junho de 2016. E nas perdas uma redução de 27.77
para 24.62 com base de 2015 e uma redução, Deputado, do
nosso PMSO na ordem de 5%. Isso é todo o nosso custo inter-
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no de pessoal, material, serviço e outros. Essa rubrica PMSO é
uma questão de nomenclatura interna nossa que é usado para
definir os nossos custeios.  Em 19.10.2016, a CERON e a
Eletrobras Holding assinaram termo de compromisso referen-
te ao Plano de Prestação Temporária de Serviço junto a ANEEL,
ou seja, fazendo todo esse compromisso de prestar o serviço
mantendo essas questões de qualidade e esses indicadores
financeiros que nos atrelaram e automaticamente todo final do
mês, a gente, os diretores da empresa juntamente com a área
da empresa que coordena essa questão do plano junto a ANEEL,
a gente vai a ANEEL todo final do mês, toda última sexta-feira
do mês, aliás, amanhã eu estarei lá na ANEEL para isso, a
gente vai lá prestar contas do que nós estamos fazendo, do
que a empresa vem executando, porque eles entram ao deta-
lhe do que nós estamos até investindo. Então a gente chega lá
presta conta com o único intuito do consumidor do Estado de
Rondônia não ter nenhum tipo de prejuízo com relação ao for-
necimento tendo em vista esse modelo que está se desenhan-
do. Em 01.11.2016 foi emitido o Decreto 8.893 pelo Governo
Federal definindo como prioridade Nacional no âmbito da PPI a
desestatização das 06 empresas do setor elétrico da Eletrobras:
Amazonas, Boa Vista, CEPISA, CEAL, Eletroacre e também a
Centrais Elétricas de Rondônia. Então ela entrou no PPI e o
Governo através do Decreto 8.893 incrementou essa questão
da desestatização das 06 EDEAS. A gente chama EDEES para
maioria são funcionários ou colegas do setor elétrico, mas
Empresas de Distribuição de Energia Elétrica. Os principais
marcos definidos no PPI para a questão da desestatização até
para cumprir o cronograma que a gente colocou para os se-
nhores que na Lei coloca dezembro de 2017, os cronogramas
que estão hoje colocados são públicos, são esses aqui: a
contratação dos consultores, conforme colocado por alguns
antecessores aqui na fala, eles já estão atuando na Empresa,
novembro de 2016 a fevereiro de 2017 os consultores foram
contratados e eles já estão atuando, avaliando a empresa. O
que é que seria isso? Valoração da empresa para efeito de
olhar a empresa para fazer o dataroom que será disponibilizado
aos investidores para a questão de modulação de preço. Den-
tre essas avaliações foram definidas essas temáticas. A Temática
Contábil, a Temática Jurídica, uma Temática Técnica Operacional
Financeira e uma Temática de PMSO que é a questão do nosso
custeio, que é o que eles mais se preocupam. Até julho de
2017 é o prazo que nós temos a abertura do dataroom para
potenciar os investidores e publicação do edital até novembro
de 2017. Então a gente vai a priori pelo cronograma estabele-
cido na PPI até entre julho a novembro de 2017 será feito a
abertura do dataroom para potenciar os investidores e a publi-
cação do edital já do leilão e até dezembro de 2017 a realiza-
ção do leilão já em definitivo.

Esse Presidente, é o cronograma, o status atual com
relação a essa questão da desestatização que é uma decisão
do Governo, é uma decisão do acionista, o acionista já quando
ele teve a oportunidade de renovar as concessões houve uma
decisão estratégica do acionista de não renovar. Então, esse é
o cronograma da empresa que nos também é passado e a
gente traz aqui para os senhores em nível de conhecimento, o
Presidente Luiz Marcelo também como Diretor de Distribuição
pediu para nós trazermos a mensagem que em um momento
mais oportuno e mais detalhado também estará aqui com os
senhores para uma melhor explicação e para quando também
a coisa tiver mais aprofundada e tiver condições de discutir
mais os números, a empresa estará aberta para discutir os
números e entrar em mais detalhes daí no que for necessário.

A gente agradece ao senhor por essa possibilidade tam-
bém de propiciar a comunidade conhecer do andamento que
está hoje à situação da desestatização nas empresas. Um abra-
ço a todos.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado a você
Efraim e a gente que agradece por ter contribuído com esta
Audiência. Eu vou passar a fala agora para as pessoas que se
inscreveram, eu ia colocar o tempo de cinco minutos, pedir
para que seja bem objetivo na fala.

Passar a palavra para o funcionário da Eletronorte, Se-
cretário de Comunicação do SINDUR; Gilson Queiroz.

O SR. GILSON QUEIROZ – Senhoras e Senhores, muito bom
dia. Em nome do Inácio Azevedo, eu quero justificar a ausên-
cia do nosso Presidente, o Nailor Gato, que nesse momento
encontra-se em Macapá também fazendo um debate sobre a
privatização das concessionárias distribuidoras do setor elé-
trico. Então, e também parabenizo os trabalhadores que es-
tão aqui presentes, da CERON, da Eletronorte e também os da
CAERD. A quem interessa a privatização da CERON? Obvia-
mente, ao mercado econômico, as empresas privadas e tam-
bém nós sabemos que falta empenho em defesa desse
patrimônio que é a CERON. E nós sabemos que nós temos
político nosso; representante lá em Brasília que têm interesse
na privatização da CERON, obviamente porque ele é um gera-
dor de energia elétrica. E obviamente também vai querer ir
distribuir. Agora, eu estou aqui não defendendo somente o
trabalho, o emprego de 750 pais de família, eu estou aqui
defendendo um patrimônio público do nosso Estado, uma
empresa pública que leva condições de vida ao mais longín-
quo cidadão, como colocou aqui o nosso Presidente da Audi-
ência, da Mesa, o Deputado Hermínio Coelho, aos quilombolas;
que é uma região bem longínqua do nosso Estado. Então, gente,
com certeza uma empresa privada não fará esse papel social
que a CERON faz tão bem feito e a gente pergunta assim:
onde está o problema? Porque privatizar? A CERON, como foi
colocado em números aqui, é uma empresa viável, empresa
pública viável. Agora, o problema está na má gestão, é na má
gestão da empresa, é aí que está o problema não só da CERON,
como de toda empresa estatal que está passando pelo pro-
cesso de desestatização. Porque o quê que é feito com essas
empresas? E não eu vou muito longe, aqui mesmo na nossa
cidade, aqui mesmo no nosso Estado de Rondônia, nós temos
uma empresa que está passando pelo mesmo processo que é
a CAERD, que a gente vê e verifica que essas empresas, Pre-
sidente, e, Deputado; servem de cabide de emprego para
comissionados de políticos. A CAERD virou um cabide de em-
prego. Eu não vou muito longe não, me desculpe aqui o repre-
sentante do nosso Prefeito, também a Prefeitura nossa do
nosso município virou um cabide de emprego. Então, eu estou
aqui defendendo uma empresa do meu Estado, o Estado que
eu nasci, sou rondoniense de Guajará-Mirim e defendo a mi-
nha empresa, o patrimônio do meu Estado. Então, é isso que
eu conclamo e nós não vamos cair nessa conversa que
privatizando vai baratear o custo de energia, não vai; como já
foi colocado aqui; aumentará. E o quê que acontece? A em-
presa não investe para que com um único sentido, de deixar a
imagem da empresa ruim diante da população e tendo esta
imagem ruim; o quê que acontece? A população fica a favor
da privatização, traz a população com esse engodo, com esse
discurso de dizer que vai melhorar, sabemos que não vai, vai
piorar, já foram colocados aqui números, vai piorar. Então é
isso, esse negócio de dizer que vai privatizar para melhorar
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os serviços de qualidade ao consumidor final, que nós aqui,
todos nós somos um consumidor final, vai doer no bolso de
cada um de nós que estamos aqui presentes. Então é isso, eu
sou contra a privatização, e contra qualquer ato que venha
diminuir o patrimônio do nosso Estado, não só do Estado de
Rondônia, como do nosso Brasil e também eu não poderia de
deixar contra a reforma da Previdência e deixo aqui meu Fora
Temer.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado meu com-
panheiro. Agora para fazer uso da palavra, a nossa amiga
Silvia Ferreira, Dirigente do Sindicato dos Urbanitários – SINDUR.

A SRA. SILVIA FERREIRA – Bom dia. Iniciar agradecendo e
parabenizando o Deputado Hermínio Coelho, pela iniciativa.
Dizer, pedir aqui também para quem está compondo a Mesa,
sabedoria ao nosso Diretor de Gestão, Efraim, e a toda equipe
que está à frente da empresa, porque estar à frente da em-
presa neste momento, não vai ser tarefa fácil porque afinal de
contas trata-se de um debate, num processo de privatização
de uma empresa que tem sua história que se confunde com a
história do Estado de Rondônia. Então, é um momento muito
delicado para quem está à frente e para quem está dando a
sua parcela de contribuição para o crescimento da empresa e
consequentemente do Estado. Quero saudar meus valorosos
companheiros de muita luta, eu estava aqui acompanhando
todas as falas e passou um filme, Inácio, Ezequiel, Valdemir,
Luzanira, Marcelo Fernandes, que está ali e alguns outros que
estiveram com a gente aqui nos corredores da Assembleia em
87, quando a gente debatia aqui nesse espaço o PED Plano
Estadual de Desestatização, foi um momento muito difícil, mais
difícil ainda foi o processo de demissão de mil colegas e com-
panheiros, e valorosas companheiras de trabalho. Por que eu
estou fazendo isso? Porque o primeiro momento onde vai ser
atingindo, vai ser lá. Mas o nosso debate, ele vai além disso;
vai muito além disso, e por isso eu me inscrevi para fazer um
apelo, um apelo principalmente às pessoas que estão ocupan-
do os poderes, Legislativo, seja na Assembleia, seja na Câma-
ra, seja no Senado, seja na Câmara Federal, e aí no Poder
Executivo e Judiciário, por que eu estou fazendo isso? Porque
a gente está vendo esses poderes enfraquecidos e mutilando
os direitos da classe trabalhadora, e terceirizar e privatizar
setores fundamentais como setor elétrico, é tirar de famílias,
direitos cruciais. A energia é um bem, não é um negócio, a
energia é fundamental. E fazer um apelo ao Dr. Santana, do
Poder Executivo, acho que é o único que está aqui sendo re-
presentado, não tem ninguém do Governo do Estado, mas,
deve chegar; Célio também é do Governo do Estado, como
Executivo, somar forças com o Legislativo e dizer: nós quere-
mos também discutir isso, porque nossa situação geográfica é
muito diferente de Sul e Sudeste, Centro Oeste, nós temos
situações nos nossos ribeirinhos, o Município de Porto Velho,
Dr. Santana,, todos nós sabemos que vai a Extrema, um Muni-
cípio gigantesco que tem uma especificidade parecida ou igual
ao do Amazonas que está conseguindo, segundo colocação
aqui do Dr. Inácio, conseguindo mudar um pouco o cenário da
perspectiva de privatização, talvez prolongar esse debate, tal-
vez esticar um pouquinho mais e dá uma impressão de que
alguma coisa pode mudar nesse debate. Fazer um apelo, nós
queremos, nós Poder Executivo, nós Poder Legislativo somar
aos interesses, somar aos interesses dos cidadãos e cidadãs
de bem dessa cidade e desse Estado, nós queremos debater,
por quê? Em nenhum momento, eu estava conversando agora
pouco com meu companheiro Orlando, com quem a gente vem

discutindo isso há muitos anos em nenhum momento, e aí eu
falo como trabalhadora do setor elétrico, empregada da CERON
há 32 anos, em nenhum momento, nunca, se alguém já viu,
por favor, me corrija, nunca vi nenhuma equipe técnica da
ANEEL, dentro da CERON procurando conhecer as
especificidades da empresa e dizer: “agora conhecendo, eu
vou exigir metas”. Nunca vi isso. As metas vêm do gabinete lá,
do gabinete da ANEEL que está lá em Brasília, vem e diz as-
sim: “olha vocês terão que cumprir, vocês são obrigados a
cumprir, porque se não cumprir, vocês vão entrar de forma
negativa para o cenário”. E é isso que vem acontecendo, so-
mado a isso, somada a todas essas imposições que são feitas
empurradas de goela abaixo, em nome, eu acredito de todos
os trabalhadores, meus companheiros e companheiras da
empresa e de cidadãos e cidadãs de bem do Estado, que pa-
gam, estão achando que estão pagando alta a tarifa de ener-
gia; em nome de todas as pessoas, eu faço um apelo a todos
esses poderes que somem a esta luta e peçam, nós queremos
barrar esse processo de privatização. Ma, não é só porque eu
não quero privatizar, é porque eu quero discutir as
especificidades do meu Estado, eu quero discutir o direito de
consumidor e consumidora de cidadãos de bem desse Estado.
Então, aqui eu deixo o meu apelo em nome de todos os com-
panheiros e companheiras em nome de cidadãos e cidadãs
que pagam a energia, e mais uma vez reforçando, ao repre-
sentante do Município que é o único do Poder Executivo que
está aqui, leve esse debate, quero ver, quero poder ver esse
debate estampado na cidade e aí a imprensa tem o papel fun-
damental também, cutuquem, desculpe usar esse termo, tal-
vez cutuquem quem está lá em cima, porque não tem esse
debate com a população? Porque que essa Audiência Pública
com esse número de pessoas aqui, por que os demais Deputa-
dos não estão aqui debatendo esse assunto tão importante
para a população? Então eu não quero ver a minha empresa
que eu aprendi a amar, onde eu entrei com 18 anos de idade,
tive as minhas filhas, sou avó hoje, conheci essa história, não
quero ver ela depredada da forma que estão fazendo, da for-
ma que estão conduzindo esse processo de privatização. Ago-
ra com essa nova realidade aí de que as empresas estão defi-
citárias, por que vão ter que devolver milhões e milhões? Quem
foi que errou? Fomos nós? Foi o Estado? Foi à população?
Então não quero ver, não sonho, acho que vai ser um sofri-
mento muito grande, a exemplo do que nós vimos no passado
com a demissão dos nossos companheiros, que vi muita gente
baixar ao hospital, eu não quero ver essa história se repetir, e
nem é se repetir só com o desemprego; é se repetir no bolso
da população. Muito obrigada e mais uma vez parabéns, De-
putado, por encampar essa luta, espero ver os demais Parla-
mentares desta Casa envolvidos e encampando também esta
bandeira. Obrigada e vamos à luta. A luta continua como dizia
o nosso saudoso companheiro Eduardo Valverde.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Silvia.
Passar a palavra para o nosso companheiro e dirigente do
Sindicato dos Urbanitários, o nosso amigo, nosso companhei-
ro Orlando Francisco de Souza.

O SR. DEVANILDO DE JESUS SANTANA – Sr. Presidente,
desculpa, questão da Silvia, eu acho bem interessante junto
com o Presidente conduzir, levar o conhecimento da Câmara
Municipal para poder interagir junto com a comunidade uma
Audiência Pública nesse sentido.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Nós convidamos a
Câmara toda.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Bom dia Sr. Presi-
dente, Hermínio Coelho, companheiro de longas jornadas, re-
presentante da Eletrobras Distribuidora, Efraim, representante
do Sr. Prefeito, e os representantes das entidades classistas do
qual em nome de todos deixo a minha mensagem ao Ezequiel;
aos nossos colegas das empresas e a imprensa em geral. Sr.
Presidente o primeiro sentimento que eu gostaria de deixar é
que senti falta de uma companheira na Mesa para da uma
característica de que essas empresas têm mulheres também
nessas organizações, por uma questão de gênero, que essa
Mesa está muito de homem e tem muitas mulheres pensantes
aí, pensando conosco e sofrendo muito e vão sofrer muito mais
nesse processo em tese em que se fala de desestatização. O
segundo, antes de iniciar a minha fala, mas, propriamente é
dizer: Fora Temer! Fora Temer e seus representantes, que
aqui nós colegas da Eletrobras Distribuidora, Diretor de Gestão
que representa interesses desse Governo através de Senado-
res assim como o Presidente e que vem jogar contra os traba-
lhadores do Brasil nesse momento. Então eu quero deixar isso
claro para a gente definir alguns parâmetros para poder não
achar que todo mundo aqui é coleguinha aqui, aqui não é todo
mundo colega, por que tem os feitores do Ivo Cassol, os feito-
res do Valdir Raupp que estão implementando as ações aqui
na ponta. Então não adianta falar só lá em cima só do Temer
se aqui tem os feitores, e que vão pagar muito caro, por que a
gente está vendo todo dia acidentes de terceirizados no Brasil,
matando gente. Agora recentemente faleceu um colega de tra-
balho, que embora não seja trabalhador direto da empresa,
mas faleceu que a imprensa geral deu, lá na Eletrobras Distri-
buidora, que a gente vem discutindo há muitos anos isso con-
tra a terceirização por que significa morte de trabalhadores. O
Deputado Hermínio sabe muito bem dessas lutas que travamos
ao longo em vida, e em função disso, nós queremos deixar
claro, nós somos contra essa desestatização por que ela não
resolve o problema. Com muita propriedade, colegas que me
antecederam aqui falaram que nós estamos na Amazônia; é
fundamental dizer que a energia elétrica não pode ser tratada
como commodities, igual à soja, igual a açúcar, igual o café.
Nós temos uma população na Amazônia de mais de vinte mi-
lhões de brasileiros que são invisíveis aos pensadores centrais,
aqui acham que só tem índio. Que quer dizer com isso? É que
o Brasil não conhece a Amazônia, se você procurar nas pági-
nas do IBGE tem um número, procurar nas páginas do Exército
tem outro número, são vinte milhões; vinte e dois milhões;
vinte e um milhões; ninguém sabe a população que tem na
Amazônia. Algum colega disse, a densidade demográfica na
Amazônia; eu sou da Eletronorte; é impossível empresa priva-
da fazer essas cento e quarenta localidades que a distribuidora
atende, por que quem está na iniciativa privada vai buscar o
lucro, obviamente que possivelmente por renda per capita vai
encontrar Ariquemes, Vilhena, Porto Velho que vai ter renda
per capita que consiga manter. Mas nós temos mais de cento e
quarenta localidades e a grande maioria, Sr. Presidente, de
Rondônia vai ser desligada, por que o grupo Rede, que esteve
no Pará, o grupo Rede que esteve no Mato Grosso desligou
aqueles que não tinham condições de pagar e pior, no plano de
desestatização fez um planejamento para ampliar e pelo con-
trário vendeu um monte de ativo, vendeu carro, vendeu pré-
dio, vendeu tudo e o Governo Federal teve que assumir. Então
nós não estamos contando uma história nova aqui, nós estamos
repetindo, pior, o pior de tudo, esse plenário está vazio, senhor

Presidente, é porque os meus colegas da CERON, os meus
colegas da Eletronorte, os meus colegas da CAERD, eles an-
dam aterrorizados, está todo mundo co medo de vir para cá;
porque está todo mundo assustado pela covardia, morei em
Brasília muitos anos, nem no Regime Militar se fazia tanta
coação psicológica, tanta ameaça psicológica. Morei de 1960
a 1985 em Brasília, passei por todo esse processo junto à
minha família, porque o meu pai era do antigo Partido Comu-
nista Brasileiro, nunca se fez tanta coação, nunca se tomou
tanto Prozac, porque as pessoas estão morrendo, estão mor-
rendo, o que vai ser do meu amanhã; colegas nossos que
estão para aposentar agora, não sabem se aposentam mais;
colegas aposentados que trabalham efetivamente produzindo
sendo ameaçado de ser jogado para a rua, para poder viver
sem rumo nenhum, com certa idade. Então nós estamos vi-
vendo numa sociedade temerosa, só tem uma forma que eu
gostaria de deixar aos meus amigos, ou nós reagimos ou nós
reagimos, nós não temos outro meio, e nós temos que come-
çar pelos feitores locais, não é nada contra o Diretor de Ges-
tão, o Efraim, não é nada pessoal, até porque ele representa
outros interesses que não são dos trabalhadores e muito me-
nos da população da Amazônia. A Eletrobras, Eletronorte, a
Eletrobras Distribuidora, investiram na Amazônia, em Rondônia
propriamente dizendo, nenhuma empresa investiria o que foi
feito aqui pela Eletronorte, por exemplo, sair daqui com a li-
nha de transmissão para Rio Brando no Acre, ele não tem
lucro nenhum, não é pagável, mas, esse é o papel do Estado,
que a gente tem que ir lá à Constituição Federal de 1988 e
dizer que o papel do Estado é diminuir as desigualdades, nós
não estamos aqui num mercado de energia, de tudo é merca-
do, nem tudo é mercadoria como dizia o protagonista maior
da inovação tecnológica, nem tudo é mercadoria, tem muita
coisa que é dignidade, é respeito. Então, senhor Presidente,
lamentavelmente, boa parte dos Deputados aqui não estão
presentes, porque não têm interesse no assunto ou talvez não
conheçam o assunto, mas, é fundamental deixar um recado
aos senhores Deputados, porque eleitor do Deputado, ele está
lá no município onde vai ser desligada boa parte, nós defen-
demos pelo contrário, assim como tem o Bolsa Família, nós
temos famílias de baixa renda e o Dirigente da Eletrobras Dis-
tribuidora sabe disso, que não tem como atender porque não
sabe como cobrar, como é que você vai colocar energia lá na
ponta na divisa do Amazonas com Rondônia, se não tem nem
como cobrar essa energia, que fica muito mais caro ir cobrar
do que você colocar isso lá, dependendo do quantitativo de
consumo, que isso seja um fim social, as empresas de ener-
gia no Amazônia, elas têm que ter um entendimento de que
ela não é uma empresa, como foi colocado aqui anteriormen-
te, de que está lá em Minas Gerais e 100 km, atende 100
cidades, aqui nós saímos daqui para atender Itapuã do Oeste,
100 Km para atender uma renda per capita quase nula, mas
tem um fim social; para atender Machadinho lá, com o maior
sofrimento, colocando óleo diesel lá caríssimo, mas, tem um
fim social, porque dá conta corrente, que é colocada para
todo o brasileiro para pagar o equivalente hidráulico dessa
energia lá, e isso vai acabar. Então Machadinho não vai ter
energia, porque uma conta de energia mínima lá vai custar R$
800,00, R$ 700,00, e nós aqui na Amazônia, até antes da
interligação com o Sistema Interligado Nacional, nós pagáva-
mos o equivalente hidráulico, porque todo o Brasil pagava conta
de combustível para a gente, só a TERMONORTE, consumia 1
milhão e meio de litros de combustível por dia; nenhum mora-
dor de Rondônia poderia pagar conta de energia se fosse só
lucro contábil, por isso que o Brasil pagava essa conta. Então
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essas coisas, nós não podemos deixar acontecer, não é por
má vontade e nem por boa vontade, não é para defender tra-
balhador não, que a grande maioria 60 anos, 55 no setor, o
Inácio foi muito assertivo quando falou nossa faixa etária, é
muito alta; o problema é quem vai ficar, é a minha geração de
filhos e filhas, esses vão pagar com desligamento. Nós já
estamos tornando de novo entrando no mapa da miséria e vai
piorar, nós estamos voltando aos 100 anos. Então eu queria
deixar aos meus colegas aqui presentes, não esmorecermos,
nós não podemos ter medo de enfrentar esse monstro. Em
outros momentos a sociedade começou a se organizar e já
mostrou a possibilidade de a gente mudar esse quadro. O Efraim
tem certeza de que isso não é nada pessoal, é questão de
política, assim como o representante do Prefeito que repre-
senta os interesses do PSDB, que fizeram uma composição
com a banda do PMDB e estão passando um trator nos direitos
dos trabalhadores, nos direitos previdenciários. Então, todo
mundo que está na Mesa não é coleguinha não. E eu digo isso,
Deputado Hermínio, porque Vossa Excelência tem feito um tra-
balho fantástico em relação ao governo do Estado de apontar
as mazelas. Tem coisas boas? Têm, mas tem muita mazela
que infelizmente não sai e a gente precisa estar alertando a
sociedade para isso. Então queria parabenizar a iniciativa, cha-
mar a atenção de que nós não estamos sozinhos, a população
está começando a reagir. O último evento que teve em Rondônia
contra a Previdência Social demonstrou que a população está
abrindo os olhos. Fazia muito tempo, Deputado Hermínio, que
não tinha tanta gente na rua, no Brasil, e não foi para bater
panela não, porque os da panela, um bocado deles, já
arrependidos. Então, aqueles que estão arrependidos, está na
hora de chegar com a gente e começar a fazer uma conversa
séria, não é no oba-oba que a gente vai resolver nada. Muito
obrigado a todos. Sucesso, parabéns aos colegas todos da
Mesa, deixando claro que nós temos que ter posições políticas
claras. Não adianta a gente querer falar muitos dados técnicos
para a sociedade, mas, tem que falar que ela vai ser desliga-
da, ela vai ser perseguida, ela vai ser colocada a polícia para
arrancar o relógio da casa dela, como fizeram lá no Rio de
Janeiro que colocava a Polícia Militar, quando foi privatizada a
Light, colocando a Polícia Militar e metia a tesoura lá no poste
e não deixava ligar mais. É isso que a gente quer para o nosso
Estado de Rondônia? Se for isso, vamos juntos. Acredito que
não! Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Orlando.
Orlando, eu só discordo de você, quando você falou que tem
coisa boa nesse governo. Eu não conheço, se tem alguma coi-
sa boa do Confúcio, desse Governo Confúcio, do Estado, eu
nunca vi. E a cara de pau dele, eu não sei se alguns de vocês
viu ele gravando. Esses dias ele gravou um áudio, parece que
ele está num velório de uns mil defuntos, uma tristeza, com
aquele jeitão manso dele, já preparando o povo para meter o
ferro. Para dizer: “olha, nós vamos ter que aumentar seu tem-
po de serviço, vamos ter que aumentar sua contribuição - como
já aumentaram aqui –, vamos ter que aumentar seu tempo de
trabalho”. E por aí afora. Quando você falou da CAERD, fala-
ram aqui dos cargos comissionados. Vê se antes de ele querer
mexer em alguma coisa dos trabalhadores, Inácio, por que ele
não manda para cá para demitir esses caras lá da CAERD e de
outros setores do governo, que não fazem nada, que não con-
tribui com nada com o Estado. Ele não faz isso. Aí, por isso
que, para mim, um governo desse, para mim, não é sério, que
um governo sério, primeiro vai tirar de onde pode ser tirado,
para depois sim, se não resolver, discutir alguma coisa... Mas

tirar de um professor, tirar de um trabalhador da saúde deste
Estado, de um policial, do agente penitenciário que ganha mil
e poucos contos um agente penitenciário. Como eu te falei,
para mim, um cabra que faz um vídeo daquele ali e solta para
o povo, dizendo que Rondônia está no buraco, é uma terra
arrasada. Eu digo, realmente é arrasada porque onde o PMDB
passa arrasa tudo mesmo! Onde esses caras passam é arra-
sando tudo! Aí essas conversas fiadas de privatizar. Tudo que
eles querem fazer só é para ferrar o povo, tudo! E isso já faz
anos. Eu estou cansando disso. Desde quando eu milito nos
órgãos sociais e políticos e sindical, existe, Amaral, para dis-
cutir melhorias; melhorias de condições de vida, de saúde, de
educação, de salários, de condição de trabalho. Nós existimos
para isso, nós somos políticos para isso, nós somos sindicalis-
tas para isso. Agora, há algum tempo, Inácio, quando você vê
um grupo de político, ou é para fazer uma quadrilha para tirar,
roubar dinheiro público ou então é para discutir, ferrar o traba-
lhador. Ninguém discute nada. E não dá certo um trem desses!
Agora, que nem eu vi a roubalheira da merenda escolar, é a
merendeira que está roubando. A roubalheira do metrô, por
exemplo, é o mestre de obra que roubou. Enfim, a desgraceira
está aí e a culpa é do trabalhador, a culpa é do trabalhador!
Por isso que, tem um amigo meu que fala, que diz que o que
nós temos que fazer agora é ajoelhar e rezar e orar. Eu sou
um cara que acredito muito em Deus, mas, não sou muito de
rezar e orar. Aí, como diz, se depender de reza e oração mi-
nha, eu acho que nós estamos fritos. A minha tristeza é isso,
porque parece que nós, que nem diz o Tiririca, nós estamos
abestados, nós estamos anestesiados. Porque nós só faze-
mos, quando eu falo ‘nós’, não é eu, não é você, mas, a maio-
ria, nós só fazemos o que a Globo manda. Se a Globo estives-
se aqui dizendo: “privatizar a CERON é criminoso, é ruim para
Rondônia”. Meu amigo, não fazia nem medo, aí nós ganháva-
mos. Mas se a Globo falar, quando fala, fala exatamente ao
contrário, fala dizendo que a CAERD é um câncer, que a CERON
não presta, aí é desse jeito. Mas vamos lutar, porque realmen-
te é uma vergonha isso aqui afeta 100% dos rondonienses, a
energia elétrica afeta 100% o povo e só tem essa Audiência
hoje aqui por causa de vocês, se não fossem vocês ninguém
nem sabia, ela ia ser vendida, entregue e ninguém ia ficar
nem sabendo, Inácio, não ia ficar nem sabendo. Infelizmente,
a situação chegou a esse pé. Vossa Excelência quer falar, meu
companheiro Deputado Jesuíno, ou quer ouvir mais, quer fa-
zer uma fala? Vossa Excelência já assinou o nosso..., por isso
é muito importante esta Audiência Deputado Jesuíno, sabe como
é que é esse processo de privatização desse povo que vende
com argumento e todo mundo sabe, principalmente em nosso
Estado que você sabe, nós fizemos parte aqui pessoal, inclusi-
ve, eu não sei se o Efraim chegou a vir nessa Comissão, nós
fizemos parte de uma Comissão Especial que discutia tarifa e
outras coisas e nós já conhecemos bem a dificuldade que real-
mente é essa conversa, que a nossa região, a maioria dos
municípios e localidades não dão lucro mesmo, não dão lucro,
a gente já sabe um pouco dessa realidade, por isso a certeza
que a partir de um momento que terceiriza esse trem, terceiriza
não, que privatiza com certeza a população, principalmente a
população mais simples e mais pobre onde vão ser bem mais
prejudicadas ainda com essa situação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Primeiro parabenizar o Deputado
Hermínio, companheiro da gente de luta, a gente sabe, de
lutas, sempre foi um parceiro nosso, trazer essa discussão,
esse tema para dentro da Assembleia Legislativa é importante
até porque como se trata de privatização há uma gama de
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questões envolvendo aí: emprego, questões de tarifas, a ques-
tão da outra empresa que irá possivelmente estar vindo para
participar dessa licitação que deve ocorrer ou essa concessão,
o fato que eu estava falando aqui é quanto à viabilidade, a
Eletrobras hoje também tem que ver se a Eletrobras quer tam-
bém permanecer quanto a questão da distribuição de energia.
Eu conversei com alguns gestores, na época, me falou que já
estava se tornando inviável por conta, vamos tratar da fala da
questão dos gatos, que na verdade não são os gatos, são as
fraudes dentro do contexto da venda de energia. Então, tem
muito isso que tem que ser discutido, eu fico triste quando não
vejo a questão da participação dos Deputado Federais, dos
Senadores, mas, certamente após os encaminhamentos, Pre-
sidente, Vossa Excelência juntamente aqui conosco pode junto
com os representantes dos Sindicatos ir lá em Brasília fazer
essa entrega dessa documentação em conjunto, cobrar, ir para
as discussões mais técnicas, eu peço até desculpas por ter
vindo agora, que eu tenho uma situação envolvendo também
que é toda hora a gente é cheio de demandas, eu tive uma
agenda lá no Governo com alguns Secretários, mas, eu tinha
interesse de participar porque nesta Casa foi discutida a situa-
ção dos apagões, foi discutida a situação da tarifação, foi dis-
cutida a situação de alguns Projetos de instalação de progra-
mas junto com o Efraim, junto com o Marcelo que é o Presi-
dente.  Então, eu vejo que se nós ficarmos de braços cruzados
a coisa pode vir e como bem disse, o senhor alertou a comuni-
dade não vai nem saber, quando vai analisar já tem outra em-
presa, a tarifa aumenta, o serviço não é prestado a contento,
como é vou dar exemplo da CAERD até o presente momento,
quantos anos a CAERD opera, infelizmente, é um serviço insu-
ficiente, é uma reclamação sobre reclamação, a Eletrobras
mesmo com a sua precariedade, com as suas condições está
sim prestando serviço hoje, que a gente vê que está melhoran-
do a cada dia, está fazendo as suas devidas extensões que a
gente acompanhou; que tem um processo que foi instaurado
aqui com todas as documentações e dizer o seguinte: o que o
senhor deliberar aqui pode ter certeza que estou junto com o
senhor para podermos através, inclusive, do próprio Presiden-
te Maurão, que também tem dado essa autonomia para a gen-
te discutir, deliberar, levar a demanda e ele apoiar, e ele vai
apoiar através da Assembleia Legislativa. Então era isso que
eu queria falar, parabenizar vocês, e novamente dizer, Presi-
dente, estamos juntos, se for necessário para qualquer discus-
são, qualquer debate, e, qualquer ação na busca também, se
for necessário, de reverter essa questão da privatização da
Eletrobras/RO, porque salvo engano o Amazonas conseguiu e
se houver interesse, Efraim, a gente também defende essa
situação de Rondônia. Obrigado, estamos aí ouviu, Presidente.

O SR. INÁCIO AZEVEDO DA SILVA – Eu gostaria só de apro-
veitar essa oportunidade aqui diante do que o Deputado Jesuíno
coloca da viabilidade ou não da CERON, eu queria aqui na qua-
lidade de empregado dessa empresa quase 35 anos, dizer que
a CERON é uma empresa viável sim, não temos dúvida nenhu-
ma disso aí. A prova é tanta que se ela não fosse viável nenhu-
ma empresa privada queria adquirir o controle acionário dessa
empresa ou ser concessionária no Estado de Rondônia, isso é
interessante que fique claro e aí nós não estamos divergindo,
Deputado, isso é uma coisa que para nós está clara isso aí.
Ocorre que, apesar dela ser uma empresa viável, prometeram
muita coisa para nós, Rondônia, especialmente em 2008 quan-
do disseram: olha, vamos centralizar a gestão, porque a gente
acaba a influência política do Estado, a gente vai fazer com que
a CERON se transforme num jardim do Éden, vai vir dinheiro

para fazer todos os investimentos e assim por diante. Foi
enganação, estavam naquela época já preparando a empre-
sa, para poder vender essa empresa. E aí tem uma coisa inte-
ressante; o Deputado falou de perdas, nós temos um, elevado
o número de perda sim, o Efraim, por sinal Diretor colocou
aqui. Sabe como que a iniciativa privada vai fazer? E aí você
tem que diferenciar, as perdas do sistema, a perda do cidadão
que é o comercial, que é o cidadão que às vezes faz por mal-
dade, faz o gato por maldade e a perda daquele cidadão que
não tem o que comer, que ele vai ter que fazer a ligação clan-
destina, porque senão ele vai ficar como de noite? Dormir
com um monte de carapanã, não tem água gelada, não tem
nada, ele vai faz isso; a gente tem essa consciência. Sabe
como a iniciativa privada vai fazer isso aí? Vai blindar a ligação
desse cidadão lá na alta tensão, ele não tem essa oportunida-
de, mesmo na maior dificuldade que ele tenha, de ter aquele
serviço que ele tem hoje. Então, a empresa é viável sim, o
que está muito aí, o que aconteceu é que prometeram muitas
coisas e não foram cumpridas, especialmente por quem con-
trola a empresa hoje que é a Eletrobras, hoje BNDES. Esse
assunto é importante, nós poderíamos ter aqui horas para
discutir isso aqui, mas, eu quero citar, por exemplo, o projeto
de 2006 que era a interligação dos sistemas isolados, que aí
entra Machadinho, como foi colocado, entra toda 429, a Ponta
do Abunã, a área de Buritis, tinha inclusive dinheiro reserva-
do, aprovado pela ANEEL da CCC para poder financiar isso aí
e lá em cima, a Eletrobras que estava com a gestão local
transferida para lá, não conseguiu viabilizar o recurso para
interligar isso; significa o quê? Vai ser mais algumas décadas
de geração e mais algumas décadas sem interligação. Então,
a empresa é viável, eu digo isso tranquilamente que ela é
viável, porque se não fosse, não iria aparecer nem uma em-
presa privada querendo ter o controle dessa concessão. Não
divergindo do Deputado, isso é um debate bom, mas tenho
certeza que nós poderemos somar com o vosso apoio aqui
nesta Casa.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Presidente...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Eu gostaria de
colaborar com essa discussão. Em relação ao Deputado Jesuíno
Boabaid, é uma satisfação. Primeiro que a gente dentro do
setor elétrico na Amazônia, o quê é viabilidade? Esse é um
assunto de economia. O quê é viabilidade? Para o capital, via-
bilidade é dá lucro, exclusivamente dá lucro, eu coloco uma
loja de frango, ele tem que me dá 20% de lucro ao final do
mês contábil, eu pagando os empregados e todos os custos
para ter aquele comércio. Então, isso é dá lucro, isso é viabi-
lidade de um negócio. No caso específico nosso, o Inácio está
colocando da viabilidade, mas, eu vou mais longe ainda. No
nosso caso específico na Amazônia e a gente faz essa defesa
muitos anos, é que nós entendemos que nós não podemos
centrar exclusivamente na viabilidade econômica nesses em-
preendimentos na Amazônia. E porque não viabilidade econô-
mica? Porque um dos papéis do estado brasileiro é diminuir
essa desigualdade. Então, veja bem, se o senhor perguntar: é
viável fazer uma linha de transmissão de Rondônia para o
Acre? Ele não tem viabilidade econômica nenhuma. Se o se-
nhor falar: é viável fazer uma linha de transmissão de Porto
Velho a Machadinho d’Oeste? Não tem viabilidade econômica.
Porque que não tem? Porque quando da instalação das usinas
termoelétricas que havia na Amazônia e boa parte da Amazô-
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nia tem muitas usinas termoelétricas ainda; não há nenhuma
viabilidade econômica transportar o óleo, combustível, levar
10, 20 30 dias para chegar numa comunidade e ter ainda uma
inadimplência de pagamento daquela continha lá daquele con-
sumidor. O que nós defendemos, Deputado, até para o enten-
dimento para a gente aprofundar isso em outro momento, é
que as empresas estratégicas na Amazônia, elas não podem
ser exclusivamente economicistas, contábil, mesmo falando.
Elas têm sim que diminuir a desigualdade com o Estado colo-
cando dinheiro, mesmo que não dê lucro, porque senão a
maioria das 140 localidades de Rondônia, que foram coloca-
das que a Distribuidora atende; a grande maioria não teria
viabilidade de ter energia lá. E eu estou excluindo Porto Velho,
excluo Vilhena por que são locais que têm viabilidade econô-
mica, Ariquemes, Cacoal; agora, as outras localidades: São
Carlos, Calama, isso não tem viabilidade de se colocar uma
linha de transmissão lá e cobrar da comunidade. Eu queria só
fazer uma lembrança do ex-deputado Federal Eurípedes
Miranda, que foi o Presidente desta Distribuidora por muito
tempo. Quando se fala de perda técnica, é possível sim buscar
minorar esse desperdício. Mas, na época do Eurípedes Miranda,
um dos grandes problemas que ele encontrou, foram os gatos
dos grandes condomínios. A gente fala muito do rapaz ou da
comunidade que está morando lá numa comunidadezinha que
entrou lá por uma condição econômica muito ruim, teve que
morar ali, e fazer linha lá com arame farpado. Mas o que
Eurípedes Miranda, provou e colocou a Polícia e o Ministério
Público em cima foram muitos condomínios, muitas empresas
grandes fazendo gato, que esse dá um prejuízo muito grande
para essa perda também técnica. Então, quando centrar e fa-
lar em perda técnica a gente não olhe só classe mais popular,
menos favorecida, mas que também a gente busque isso com
a mesma eficiência como foi encontrado na época; juiz, con-
domínio de médico, foi encontrado naquela época, isso não
deve ter mudado muito não. Então, acho que é uma tentativa
de contribuir com esse debate para a gente ter esse cuidado
de não ser tão economicista quando falar de viabilidade. A
viabilidade, ela é fundamental na diminuição da desigualdade
que o estado brasileiro tem de dívida com a Amazônia, porque
lá no Sul e Sudeste, o Brasil todo colocou dinheiro lá para
viabilizar todos os empreendimentos, aqui na Amazônia quan-
do começam a colocar, eles começam a falar em privatizar.
Então, é uma mudança de raciocínio nisso aí, muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria até parabenizar a sua
colocação é importante, quando eu falei a viabilidade para a
própria empresa nesse aspecto, porque a empresa também,
eu ouvi de funcionários, falando em uma discussão quando
estávamos tratando sobre a questão da tarifa de energia, que
já não era mais interessante, eles queriam ficar como a
Eletrobras, a Eletrobras não, desculpe, a Eletronorte, que ela
faz a distribuição salvo engano da Rede...

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Não, a Eletronorte,
ela tem a geração de energia e a transmissão de energia a
partir de 230 mil volts, as demais é com a Eletrobras Distribui-
dora.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Agora o senhor falou uma coisa
bem interessante, os principais sonegadores no País, são aque-
les que mais têm posse. Esse País vive uma inversão de valo-
res. Quantas empresas hoje estão sonegando impostos, não
pagam os seus tributos? Então, brasileiro hoje é muito fácil
aumentar a carga tributária de um cidadão, para aumentar

recurso, é muito fácil, agora eu quero ver você cobrar de onde
realmente, os banqueiros, os grandes empresários, esse par-
tido que eu não vou falar às pessoas que estão, porque o par-
tido nada mais é do que documento para mim, a ideologia do
partido, quem está à frente do partido que deve ter caráter,
que deve ter dignidade, que deve ter princípios morais, que
isso está se perdendo ao longo do tempo. A gente assiste a
cada dia isso, o Estado, lógico o Estado, não pode ser também
inchado, tem coisa que tem que ser privatizada, eu defendo.
Como é que vai manter certas questões que não é de compe-
tência do Estado, o Estado tem que está aí cobrindo a saúde, a
educação e segurança pública, agora a gente vai ficar, a exem-
plo, até hoje tem, uma situação de calcário do Governo, que
diabos que o Governador está preocupado com calcário? Tem
uma antiga...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Usina,
revitalizada...

O SR. JESUÍNO BOABAID – É isso, tem que jogar para outro
lugar, tem coisa que tem que ser privatizado mesmo, tem muitos
erros que têm que ser ajustado, lógico. Agora, eu concordo
com sua fala quanto à questão de que o Governo tem que
apertar. O Governo não vive de juros não, ele tem que pensar
em si, tem que pensar no povo, ele administra o que é do
povo, isso que é democracia, isso que é o sistema capitalista
também. Agora a gente vive, salvo engano aqui, praticamente
um comunismo mascarado às vezes, é um comunismo, é um
socialismo, uma falsa democracia.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Deputado, me
perdoe; mas, comunismo, socialismo não, até porque o fun-
damento teórico dessas duas palavras, não é isso que falam
por aí. Até porque é uma questão de esclarecimento, porque
assim, quando coloca o comunismo, o comunismo, a melhor
comunidade comuna que tem, são os indígenas, todo mundo é
responsável por todo mundo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – É mais aqui é diferente.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – O nosso sistema,
ele é capitalista ao extremo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – É não.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – O capitalismo ao
extremo visa exclusivamente lucro, eu estou falando isso.

O SR. JESUÍNO BOABAID – A gente discutiu uma teoria que...

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – É importante que
a gente coloque porque o plenário, a gente precisa acabar
com algumas falsas verdades do tipo: o maior comunista que
a humanidade conheceu, foi Jesus Cristo, que pregou as coi-
sas comuns, boa para todo mundo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, mais aí o senhor está levan-
do para uma tese...

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Desvio de...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu só queria dizer
o seguinte: que se o nosso Governador, por exemplo, tivesse o
mínimo de compromisso com o povo desse Estado, que essa
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situação afeta, mexe com 100% do povo de Rondônia, ele se
manifestava, ele não abriu a boca, eu acho que ele não sabe
nem o que está acontecendo, tanto ele como todas as autori-
dades de Rondônia, Senadores, Deputados Federais, você vê
alguém lá em Brasília em algum lugar se manifestar? Não, isso
que é terrível, as nossas autoridades não se manifestarem.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Deputado Hermínio
tem se manifestando, o Ivo Cassol, tem se manifestado direto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Mas a favor.

O SR. ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA – Ele tem interesse
na empresa, o Valdir Raupp, tem se interessado direto, ele
tem se manifestado direto para vender a empresa. Então, tem
manifestação.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, mas eles já
estão todos aposentados, a hora que quiser aposenta. Por que
muita gente, foi falado aqui, Deputado Jesuíno, que muita gen-
te da CAERD e da CERON, muitos trabalhadores acham que
eles estão defendendo eles mesmos, mas, não rapaz, todos
têm trinta e tantos anos de trabalho, a hora que quiser apo-
sentar, estão trabalhando e estão nessa luta é pela causa mes-
mo, não é por interesse próprio não, sempre usaram isso, que
os trabalhadores defendem é o corporativismo, que não é nada
disso. Os trabalhadores defendem porque sabe a importância
que é, e que se não fossem vocês não existiam mais há muito
tempo, vocês ainda é que seguram toda essa situação.

Eu quero chamar aqui para fazer uso da palavra, vamos
procurar ser bem objetivo, para a gente já entrar nos encami-
nhamentos. Chamar aqui o nosso Amaral, Presidente da
FITRAC. Vamos tentar ser bem objetivo por que eu sei que
todos nós gostamos muito de falar e o tema é importante,
vamos tentar ser bem objetivo e na questão da privatização da
CERON.

O SR. ANTÔNIO AMARAL – Companheirada bom dia, primei-
ramente quero agradecer ao convite do SENGE. E eu fico pen-
sando a questão do Brasil e eu não consigo entender como é
que a gente pode morar no céu e no inferno ao mesmo tempo,
essa é a grande incógnita. Ontem já veio mais uma carga tri-
butária para as nossas costas, o Imposto de Renda não mudou
a tabela, e por aí vai. Até quando a gente vai viver nessa en-
cruzilhada? Agora não respeitam sequer 61% do território na-
cional, a Amazônia é 61% do território nacional. Nós temos as
nossas especificidades, nós temos desigualdades sociais como
já foi dito a quem nos antecedeu fartamente, como é que nós
vamos sobreviver com aqueles companheiros em locais remo-
tos? Mas o Governo já fez, já deu uma cutucada nisso, o traba-
lho remoto. O Governo já diz que o trabalho remoto é por con-
ta de quem trabalha, não tem custo para o empregador. O
Governo estabeleceu que toda a vez que o manipulado IBGE
falar que tem mais um ano de vida, ele vai para 66, 67, 68 o
que quê isso significa? Nós vamos ter possivelmente as nossas
viúvas indo buscar uma pensão por morte, e não dá entrada na
nossa aposentadoria. Eu estou fazendo esse aparte exatamen-
te para a gente chegar ao que tange essa Audiência Pública.
Eu quero fazer um testemunho sou rondoniense aos 68 anos
de idade, eu nunca vi tanta coisa acontecer como está aconte-
cendo agora. A gente assiste uma coisa de manhã, na hora do
almoço já mudou, a noite é outra coisa, e como o companheiro
Orlando falou aqui, a classe trabalhadora está apavorada. E
quero fazer uma proposta aqui para a FINSEGE, para o SENGE,

por favor, editem o que vocês falaram aqui, editem, vamos
para a rua, vamos para as escolas, dá publicidade a isso por
que eles ficam dizendo o seguinte; não presta, não presta,
não presta, de manhã, de tarde e de noite, daqui a pouco a
coisa passa como uma manteiga passa na venta do gato, uma
lambida já era. Então, gente, eu estou aqui representando a
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria a qual
sou Diretor, a FITRAC, que é a Federação Interestadual para
Rondônia/Acre dos Trabalhadores da Indústria, e todos os Sin-
dicatos do nosso enquadramento. Nós representamos mais
de 120 mil trabalhadores em Rondônia. Agora entre aspas,
por que 70% está vendendo pipoca quando dá, nem a banana
frita já não dá mais, porque o preço foi lá para as cucuias.
Então, eu quero agradecer aqui, porque o nobre Deputado
que nesse momento eu quero agradecer a sua participação
Deputado, desde quando foi sindicalista, você é o cara, você é
o cara, não se entrega, não se entrega, não se vende, por
isso é que o nosso grupo de trabalhadores são seus eleitores,
e é necessário a gente saber escolher, porque se a gente não
o tivesse escolhido nós não estaríamos aqui; porque está aí
uma Prefeitura Municipal entregue a iniciativa privada, tira 100
comissionados e coloca 374 no mesmo dia, ainda bem que o
Diário Oficial Municipal é eletrônico, senão seria um fardo, a
mesma coisa ocorre no Estado infelizmente, quando se fala
de Governo Federal, não é plágio o que eu vou falar, mas, o
porteiro de castelo de vampiro está entregue as baratas, se-
nhor Temer. Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Obrigado Amaral,
obrigado por contribuir com a nossa Audiência, passar aqui
para o representante do nosso Deputado Lazinho, o nosso
companheiro Olavo com a palavra e logo depois está inscrito
o último, está inscrito aqui, o Célio, do MAB.

O SR. OLAVO NIENOW– Bom dia ilustríssimo Deputado
Hermínio, parabenizar por essa iniciativa de convocar esta
Audiência Pública, para fazer esta discussão tão importante
para a sociedade rondoniense e sociedade de um modo geral
no País todo, porque isso que nós estamos discutindo aqui,
isso está sendo também, quer dizer, não sei se está sendo
discutido, mas da mesma, o mesmo modelo aplicado no País
todo. Parabenizar o Ezequiel, o Inácio, por estarem à frente aí
do movimento sindical, e na defesa. Eu venho aqui, o Deputa-
do Lazinho da Fetagro e o Deputado Hermínio sabe disso, já
falou, gostaria de estar aqui e prestar solidariedade e mais do
que solidariedade, o compromisso, de somar forças a esta
luta de vocês contra a privatização. Então esse é o recado que
eu venho deixar e dizer que, o Deputado e nós estamos tam-
bém vendo como esse Governo golpista tem, ele já vinha essa
onda, mas, como ele tem pressa de desmontar o Estado Bra-
sileiro, desmontar os benefícios. Então, não vamos nos sur-
preender se o processo já vinha, que ele vai acelerar mais
ainda; e a sociedade não está conseguindo reagir suficiente-
mente para fazer frente a esse desmonte. E se a privatização,
eu acho que nós temos um exemplo muito bom aqui e recen-
te, nessa área das elétricas. Por que as empresas Jirau e
Santo Antônio, por que eles até hoje não resolveram a indeni-
zação dos atingidos pelas barragens? Se essa indenização re-
presenta uma mixaria, uma merreca, dentro do montante do
investimento que foi feito aqui. Então, por que esse desres-
peito com a população? Eu cito isso porque se isso está acon-
tecendo nesses investimentos, com esses empresários, então
traga isso quando a CERON for privatizada; o modelo é esse,
o que menos importa é o cidadão, o que importa é o lucro, a
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empresa quer lucro; como é esse exemplo que nós temos aqui,
para não diminuir o lucro, não resolvem o problema social
criado por esses investimentos das empresas aqui instaladas.
Isso só para citar esses exemplos e, para não me delongar
muito então é isso, deixar claro que esta luta precisa continu-
ar, precisa ser fortalecida; a população precisa compreender
este processo de desmonte todo, para que possa reagir e as-
sim, colocar muitos desafios, a Assembleia Legislativa com
certeza, com certeza tem um papel importante, como hoje,
para esclarecer a população e motivar a população para que
participe contra esse desmonte do Estado brasileiro.
Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Olavo.
Agora, para fazer uso da palavra, o nosso companheiro Célio
do Movimento dos Atingidos por Barragem, companheiro Célio,
do MAB.

O SR. CÉLIO - Boa tarde, não almoçamos ainda, mas, é boa
tarde. Eu queria parabenizar os trabalhadores da CERON, que
estão fazendo a luta contra a privatização, e trazer o nosso
abraço também de luta dos atingidos, do MAB, do Movimento
dos Atingidos por Barragem, estamos aí na luta contra a
privatização. Eu queria ressaltar todas as falas que foram fei-
tas duas questões; primeiro que privatizar ela precariza o tra-
balho, precariza e aumenta, e vai aumentar as tarifas. Isso já
foi demonstrado nas falas dos camaradas que antecederam
aqui. Mas, eu queria trazer duas questões importantes que
não está se discutindo. Primeiro: a água e a energia são bens
estratégicos. Bem estratégico de um país, de uma nação deve
estar a serviço do povo, e o Estado tem que proteger esse
bem. Ao privatizar, a gente entrega esse bem estratégico na
mão do setor privado, muitas vezes que têm outros interes-
ses.  Interesses, além só de ter o controle da energia, mas,
também outros controles do território, privatizar é também
entregar territórios. A gente vive na região Amazônica que nós
temos fronteiras com outros países. Entregar esses bens tam-
bém; é também abrir as nossas fronteiras, Rondônia faz fron-
teira com Bolívia. Nossa região Amazônica faz fronteiras com
outros países, e essa questão está interligada com a questão
da soberania nacional, privatizar é também entregar a sobe-
rania. E é interessante que a China, o Deputado Jesuíno saiu,
as empresas chinesas estão querendo comprar o setor elétri-
co brasileiro, já adquiriu algumas empresas. E é interessante
que a China é um país comunista, eles colocam lá nos acordos
que as empresas adquiridas são do povo chinês, são empre-
sas estatais chinesas. E é interessante que nosso País vende o
nosso patrimônio público, na maioria das vezes para empre-
sas estatais de outro país. Isso é bom a gente trazer e questi-
onar; vende o nosso patrimônio para empresas estatais de
outro país, e o chinês não se inibe em colocar lá no contrato
que o patrimônio adquirido aqui no nosso País é patrimônio do
povo chinês. Então a gente entrega os nossos bens estratégi-
cos para empresas privadas e a gente não discute o patrimônio
púbico como um bem público a serviço de um povo, a serviço
de um povo e o Estado que tem que garantir esses serviços
essenciais. Então a gente traz essa reflexão para a gente fazer
um debate com a sociedade, de que só privatizar não é só
entregar um bem público, mas, é abrir fronteiras, é abrir mão
da soberania nacional, é abrir mão da segurança nacional.
Então, a gente está aqui na luta junto, companheiros e compa-
nheiras do Sindicato, dos trabalhadores da CERON, e a gente
deve ir para as ruas, deve sensibilizar a população e mostrar
com dados concretos que o processo de privatização não ga-

rante menor tarifa, não garante melhoria dos serviços, au-
menta a precarização e demite trabalhadores. Nós não quere-
mos isso, o desemprego já está alto. Ao privatizar vai demitir
trabalhadores e vai precarizar os serviços. Só é perguntar aos
trabalhadores do setor terceirizado, da própria da CERON, tem
os trabalhadores efetivos, mas, têm aqueles trabalhadores que
são terceirizados. E esses terceirizados, hoje, os serviços já
são precários. Após a privatização, a tendência é piorar. Então
a gente traz esse abraço, e a nossa luta, e firme na luta contra
a privatização!

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, compa-
nheiro do MAB. Dizer que aqui na Assembleia o Olavo citou a
questão dos atingidos, dos ribeirinhos e teve uma Audiência
Pública, que foi chamada por nós o ano passado; não sei se foi
setembro, parece, para discutir essa questão. Tem um projeto
aqui do Governo do Estado, onde aumenta a cota de Santo
Antônio e o governo mandou para cá e ficou pressionando a
Casa para que aprovasse o mais rápido possível. Nós estamos
segurando até hoje, não conseguiram aprovar ainda esse pro-
jeto. E a intenção nossa de segurar é exatamente porque foi
discutido aqui na Audiência Pública para a gente só discutir e
votar, podia até votar, mas, depois que fosse resolvida essa
questão das indenizações de todos que foram atingidos, que
segundo eles, eles tinham atendido dentro de um estudo que
tinha sido feito inicial e depois da obra foi atingido muito mais
gente, eles alegavam que não fazia..., enfim, mas, a Casa está
segurando nisso, eu quero parabenizar todos os Deputados de
Rondônia, por graças a Deus que eu até duvidava que a gente
segurasse tanto tempo um Projeto, que quando esse povo tem
interesse em alguma coisa, esse povo que eu falo, o nosso
Executivo, ele tem grande maioria aqui na tal da base aliada,
mas, graças a Deus não aprovou ainda e eu espero que seja
resolvido pelo menos para que o prejuízo fique menor para os
nosso atingidos aí pelas Usinas de Santo Antônio e Jirau.

Agora vamos fazer os encaminhamentos. Aqui Inácio,
nós vamos encaminhar, tudo o que foi discutido aqui a gente
vai encaminhar, além da Bancada Federal, os Deputados e o
Senadores vamos encaminhar também aos Ministérios lá em
Brasília que são da área, ANEEL, enfim, todos esses..., ONS
também não é isso?  Vamos encaminhar ao Confúcio e pedir
para ele pelo menos se manifestar, para ele pelo menos vê se
pelo menos lembra que existe, que é responsabilidade dele
também defender essa questão da energia que vai trazer bas-
tante, que a gente sabe o que é que vai vir para o povo de
Rondônia. Nós já temos os nossos problemas aqui no Estado
com relação a nossa energia elétrica, a questão de tarifa, por-
que o povo aqui reclama que está pagando caro, venderam
muito, construindo essas Usinas aqui nós iríamos pagar me-
nos. Porque sempre, as principais autoridades nossas e a nos-
sa grande mídia sempre mente muito na hora, mente demais
e aí depois vem tudo o contrário do que eles falaram, vem
tudo o contrário aí sobra, a população fica reclamando, mas,
muitas vezes reclama só para o vizinho, eu fico olhando que se
isso aqui fosse uma Banda do Vai Quem Quer não cabia isso
aqui ao redor da Assembleia essas ruas tudo lotadas de gente,
se fosse um carnaval.  Infelizmente, os debates, quase todos
os dias nós debatemos questões importantes aqui para o Esta-
do neste Plenário e na grande maioria das vezes é assim, não
tem uma participação grande da população, mas isso de qual-
quer maneira todos nós temos culpa também nisso, nós tal-
vez, nós se afastamos muito do povo. Nós. Nós que eu falo,
nós Sindicalistas, nós políticos, dos movimentos sociais nos
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afastamos muito do povo e fica difícil, a gente, às vezes, exige
também demais da população.

Inácio, o que era que você tinha mais de você, o Ezequiel,
o Presidente? É isso.

Vamos encaminhar tudo o que foi discutido aqui e nós
vamos fazer uma Comissão de Deputados, combinar aqui com
o Sindicato e com o Sindicato dos Engenheiros e do SINDUR
para que a gente faça uma Comissão para entregar em mãos
essa documentação em Brasília, arrumar uma data, providên-
cia de passagens, essas coisas toda para que a gente faça
essa entrega, porque só mandar para lá, é bom a gente entre-
gar em mãos mesmo e falar na cara do nosso representante lá
e dizer: olha, está aqui, isso aqui é o que foi decidido na Audi-
ência lá na Assembleia, é isso que o Estado de Rondônia, nós,
a população de Rondônia queremos.

Eu acho que fica melhor do que mandar.

O SR. EDSON RIGOLI – Deputado dá para fazer a leitura da
Carta Aberta da Bancada Federal, eu acho que o Ezequiel pode
fazer a leitura para ficar registrado nos Anais da Casa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Faça que estou
meio cego eu não consigo enxergar bem, faça a leitura da
Carta.

O SR. EZEQUIEL RAMOS – Carta Aberta à Bancada Federal. A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia atendendo a
Audiência Pública requerida pelo Senhor Deputado Hermínio
Coelho, e realizada para debater sobre a privatização das Cen-
trais Elétricas de Rondônia S.A CERON, vem, pelo presente
objeto, encaminhar o “MANIFESTO” externando a posição con-
trária da sociedade organizada rondoniense ao referido pro-
cesso, trazendo consequências negativas no tocante ao servi-
ço publico prestado de qualidade ao público em geral, seguin-
do o modelo do vizinho Estado do Amazonas que reivindica o
mesmo pleito da retirada do processo de desestatização.

Solicita ainda, o empenho dos Senhores Parlamentares
intercederem junto ao Presidente do Senado Federal, ao Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, ao Ministério das Minas e
Energia, à Eletrobras, ao ONS – Operador Nacional do Sistema
de Energia Elétrica, e a ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica.

O Poder Legislativo do Estado de Rondônia soma esfor-
ços com todos os serventuários e sociedade rondoniense e rei-
tera o pedido em apoio a causa desses briosos trabalhadores.
Excelentíssimo Senhor Deputado Hermínio Coelho, proponente
desta Audiência Pública.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Ezequiel.
Vamos encaminhar também para a Prefeitura de Porto Velho,
mesmo o nosso representante da Prefeitura estando aqui, mas,
a gente vai encaminhar também uma cópia para Prefeitura e
também para Câmara de Vereadores. Dizendo para eles que
isso é uma luta de todos rondonienses e nós, tanto o Legislativo
e para as Câmaras de Vereadores de todos os municípios, por-
que a maioria, quem mais vão ser prejudicados são os municí-
pios pequenos. Por isso é importante a gente encaminhar para
todos eles, para que eles acompanhem todo esse processo e
cobre do seu Deputado Federal da região, do seu Senador que
entre nessa luta, porque é difícil. Antes, eu fico olhando que
antes esse povo, pelo menos eles tinham mais estilo e elegân-
cia para enganar o povo e hoje eles estão fazendo tudo de
forma muito grosseira, eu não consigo entender isso, porque
nós, a população; aceitamos tantos absurdos, é toda hora, nós

estamos sob ataque, o povo de bem desse País está sob ata-
que de todos os lados, ataque não é trator que está patrolando
não, é ataque tipo aqueles lá do Estado Islâmico, sob ataques
de todos os tipos de forma e não é fácil se defender, da forma
que eles estão fazendo, da forma covarde que eles estão fa-
zendo contra o povo.

Nada mais havendo para discutir, declaro encerrada esta
Audiência e todos estão convidados, é lógico, que não é mais
hora de lanchar, de merendar, mas, deve ter um lanche aí no
Salão e todos estão convidados para, se quiser fazer uma
merenda. Obrigado a todos e boa tarde a todos.

(Encerra-se esta Audiência Pública às 12h39min)

7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE
A ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA

NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SUS,
NO ÂMBITO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 30 de Março de 2017

Presidência do Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 15 horas e 29 minutos e aberta a sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, após aprovação em plenário de requeri-
mento do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Jesuíno
Boabaid realiza audiência pública objetivando discutir e anali-
sar a atuação do cirurgião dentista na média e alta complexi-
dade no Sistema único de Saúde no âmbito do Estado de
Rondônia.

Convidamos para compor a Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Jesuíno Boabaid, proponente desta
Audiência Pública; Doutora Maria do Socorro Rodrigues, Se-
cretária em exercício da Secretaria Estadual de Saúde; Dr.
Hailton Cavalcante dos Santos, Presidente do Conselho Regio-
nal de Odontologia; Dr. Nilson Cardoso, Diretor Geral do Hos-
pital de Base; Dr. Carlos Eduardo, Diretor Geral do Hospital
João Paulo; Dra. Camila de Freitas, Membro da Comissão de
Odontologia Hospitalar do Conselho Federal em Goiás; Se-
nhor Rodrigo Jacon Jacob, Presidente do Sindicato dos Odon-
tologistas do Estado de Rondônia; Raimundo Nonato, Presi-
dente do Conselho Estadual de Saúde; Senhora Caris Regina,
Gerente de Regulamentação do SUS.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aber-
ta esta Audiência Pública objetivando discutir e analisar a atu-
ação do Cirurgião Dentista na Média e Alta Complexidade no
Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Depu-
tado, antes de Vossa Excelência já conduzir a abertura das
falas, vamos registrar aqui as presenças da Doutora Jaqueline
Webster, Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar
do Conselho Federal de Odontologia - Porto Alegre; Doutora
Ângela Amorim Isaac, Membro do Conselho Federal de Odon-
tologia de Goiás; já estão, inclusive, inscritas a fazer uso da
palavra, também do senhor Wanderlei Martins de Lima, En-
fermeiro representante da Vigilância Sanitária do Estado de
Rondônia; Doutora Itaci Ferreira Silva Lammel, Gerente de
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Odontologia do Estado, Policlínica Osvaldo Cruz, está repre-
sentando aqui; Dr. Ilson Márcio Gedro Rocha, Secretário do
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia; senhora Luzia
Duarte Silva, representante da Policlínica Osvaldo Cruz; Se-
nhores acadêmicos, Senhoras acadêmicas de Odontologia da
FIMCA; senhor Teófilo Alves de Souza Neto, Professor da
FIMCA;, demais professores aqui presentes; senhora Liliane
Jacon, Professora de Computação da Universidade Federal de
Rondônia – UNIR; Senhor Cleiton César Nakamura, represen-
tante da SEMUSA - Saúde Bucal; Senhor Professor Paulo
Roberto Marão Andrade Carvalho, representando Centro Uni-
versitário São Lucas; Senhor Marcos Vinícius de Oliveira, re-
presentante da Prefeitura Municipal de Porto Velho; Dra. Meire
de Souza, Presidente da Comissão de Ética do Conselho Regi-
onal de Odontologia; Odontólogos, senhoras e senhores, tam-
bém informar que não contempladas algumas autoridades a
Mesa tendo em vista o espaço que nós temos, mas, sintam-se
com a ela estivessem compondo. Convidamos também a
Excelentíssima Senhora Vereadora Ada Dantas, para compor
a Mesa.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Em primeiro lugar
quero agradecer a todos os presentes, cumprimentar todos os
acadêmicos, odontólogos aqui presentes, demais autoridades,
demais pessoas; Dra. Maria do Socorro Rodrigues, represen-
tando aqui o Secretário de Saúde; o Hailton Cavalcante, Presi-
dente do Conselho; Nilton Cardoso, Diretor Geral do Hospital
de Base; Carlos Eduardo, Diretor Geral do Hospital João Paulo
II; Dra. Camila de Freitas, membro da Comissão de Odontolo-
gia Hospitalar do Conselho Federal de Goiás; Rodrigo Jacon
Jacob, Presidente do Sindicato de Odontologistas do Estado de
Rondônia – SODERON e Sra. Caris Regina. Essa reunião tem o
intuito de discutir e analisar a questão da presença dos médi-
cos dentistas, odontólogos, nas UTI’s, bem como divulgar e
debater as necessidades desses especialistas, que pode se
falar assim, no âmbito dos hospitais públicos, privados. Então
eu quero entender como parlamentar representante do povo,
legítimo, o qual nós fomos eleitos e dentre essas também essa
área faz parte da saúde e eu por ser um deputado muito
participativo, atuante gosto de estar sempre atento e bem como
buscando obter todas as informações inerentes a todas as áre-
as; saúde, educação, segurança pública e hoje eu sou policial
militar, com muito orgulho que eu posso falar hoje, retornando
a caserna, eu era ex-policial e hoje eu sou policial.

Então eu vou passar a falar até para iniciar os traba-
lhos, eu queria formatar como tem muitas pessoas para falar,
a média de tempo para cada um, o vídeo é muito extenso
Presidente? 20 minutos? É só um vídeo ou tem vários vídeos?
Todo mundo vai falar, no caso, e depois o Estado fala, a
Assembleia fala e quem tiver interesse de falar, o cidadão,
qualquer aluno, qualquer pessoa vai poder falar nesse plená-
rio, aqui é uma Casa de discussão. Então eu vou abrir a fala
sem tempo, a primeira Oradora será Camila de Freitas, Mem-
bro da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Fede-
ral de Goiás.

A SRA. CAMILA DE FREITAS – Boa tarde a todos, eu gosta-
ria de cumprimentar a Mesa em nome do Excelentíssimo De-
putado Sr. Jesuíno, agradecer em nome da classe odontológica
uma vez como o senhor expôs não é da área da saúde, mas,
entendeu a importância da Odontologia na média e alta com-
plexidade. Eu gostaria de agradecer também o Dr. Nilson Car-
doso, e o Carlos Eduardo que nos receberam por esses dois
dias nos Hospitais, no João Paulo, na AME e no Hospital de

Base para que a gente pudesse realmente conhecer de perto a
realidade de Porto Velho para hoje está falando com vocês.
Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa odon-
tologia hospitalar, odontologia para a alta complexidade que
nos trouxe aqui hoje. Muitos que não são profissionais da odon-
tologia devem estar se perguntando: o que essa nova discipli-
na da odontologia veio fazer? O que esse cirurgião dentista
veio fazer no ambiente hospitalar? Cirurgias? Restaurações?
Atendimento de urgência e emergência? Mas a bucomaxilo onde
ela fica nesse contexto? Então hoje se sabe, isso é comprova-
do pelos estudos científicos que nós viemos a ajudar a salvar
vidas. Tudo que acontece senhores, no elemento dental está
correlacionado com as demais estruturais bucais, não existe
ninguém que saia de casa pela manhã sem a boca, sem os
dentes. Então hoje se nós temos uma infecção odontológica
seguramente nós poderemos evoluir para infecções em cére-
bro, coração, até um AVC, pulmão, articulações, isso não está
limitado à classe mais desprovida, isso pode acontecer em
qualquer classe social. Dentre as funções da odontologia hos-
pitalar, a gente ressalta algumas que são muito importantes,
inclusive, para os gestores aqui presentes. A odontologia hos-
pitalar ela minimiza o uso indiscriminado de antibioticoterapia,
diminui o tempo de internação desses pacientes e, portanto,
gera uma maior rotatividade de leitos. Por meio da Odontolo-
gia Hospitalar é possível uma interação com as outras discipli-
nas da área de saúde, fazer um bom diagnóstico, tratamento
de lesão e alívio de dor. Nós não estamos falando de nada
novo. A Odontologia Hospitalar já existe desde 1901, nós só
estamos, na verdade, atrasados no nosso País em colocar re-
almente para funcionar. Porém, eu não poderia passar para
frente sem destacar a minha paixão por Rondônia. Eu venho
aqui desde 2012 para fazer essa parte de capacitação dos
colegas em Odontologia Hospitalar e o que eu vejo é que vocês
têm bons hospitais; uma população carente desse tipo de aten-
dimento; uma lei municipal que obriga o cirurgião-dentista es-
tar dentro do ambiente hospitalar; uma lei estadual, que isso é
diferente, por exemplo, do meu Estado, no meu Estado, a gen-
te tem Odontologia Hospitalar em todos os hospitais públicos,
porém, nós não temos lei nenhuma que nos respalda, como
vocês têm aqui; e colegas que querem se capacitar, que que-
rem trabalhar nesse mercado. Então, o que eu vejo é que falta
simplesmente juntar todas essas pontas e elaborar um laço.
Isso, o que acontece hoje aqui é o pontapé inicial. Hoje a gen-
te vê o quê? Uma vontade política de fazer isso realmente
acontecer, essas pontas se juntarem e elaborar esse laço. En-
tão, quem vai ser esse profissional que vai entrar nesse mer-
cado? Um cirurgião-dentista habilitado em Odontologia Hospi-
talar. Hoje, o Conselho Federal de Odontologia reconhece como
uma habilitação a Odontologia Hospitalar. “ Mas todo dentista
pode entrar no hospital e trabalhar”. Todo médico pode ser um
neurocirurgião, agora, ele precisa estar capacitado, ele preci-
sa conhecer o ambiente onde ele vai entrar. Porque na gradu-
ação, infelizmente, na base curricular das nossas universida-
des não contempla a Odontologia Hospitalar. A pneumonia foi
a nossa porta de entrada para os hospitais. Vocês viram o
vídeo que eu estava passando mais cedo, que falava de doen-
ças coronarianas. Porém, compensa à gente lembrar que a
pneumonia é uma infecção com maior mortalidade, é a 2ª in-
fecção hospitalar mais comum e que apresenta maior
morbimortalidade, na UTI ela pode chegar a 40% e os gran-
des planos de saúde dos Estados Unidos já não mais pagam o
tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Então, atenção hospitais particulares! Isso entra como erro de
conduta clínica. Vocês já imaginaram se a UNIMED para de
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pagar tratamento de pneumonia aqui no Brasil? Os empregos
dos dentistas vão aumentar. Então, a maior fonte de patógenos
de bactérias, de fungos, de vírus que causam essa pneumonia
associada à ventilação mecânica é aspiração da orofaringe, ou
seja, essa colônia bacteriana parada na boca, parada na gar-
ganta, ela desce para dentro do pulmão e desenvolve uma
pneumonia. Essa colônia de bactérias, fungos e vírus se adere
às estruturas bucais. “O meu paciente não se alimenta pela
boca, meu paciente não tem dente”. Mas ele tem língua, ele
tem bochecha, ele tem gengiva, ele fica com a boca aberta, ele
tem saliva, então ele tem esse líquido que fluído, que é a saliva
que banha esses fungos, vírus e bactérias e forma esse biofilme.
Então, biofilme é isso, gente, essa sujidade que a gente encon-
tra sobre o dorso lingual, que às vezes é visível ou, às vezes,
não é visível, aderida à mucosa, aderida às estruturas dentais.
Em apenas um milímetro cúbico desse biofilme, nós encontra-
mos aproximadamente 100 milhões de bactérias. Em apenas
uma célula do dorso lingual, nós temos aderido 100 tipos de
bactérias diferentes. Ou seja, na boca de cada um de vocês
aqui tem mais bactéria do que gente no mundo. “Mas então
por que eu não morro de uma doença cardíaca, de um AVC?”.
Porque vocês são imunocompetentes. A partir do momento que
vocês estiverem doentes, em um leito hospitalar, vocês pas-
sam a ser imunocomprometidos. Então, aí é outra instância
em que essas bactérias vão causar sim doenças coronarianas,
cerebrais, pulmonares, neurológicas e nefrológicas. Então, por
vez, eu vou mostrar para vocês algumas fotos do meu arquivo
pessoal, e o que eu quero deixar bem claro, se aqui existir uma
equipe de enfermagem, equipe técnica, isso nada tem a ver
com deficiência em escovação. A gente sabe que a equipe téc-
nica faz o que eles são treinados e o que é possível. Nós estamos
falando em diagnóstico, tratamento, prevenção, alívio de dor,
busca de focos infecciosos e combate desses focos infeccio-
sos. Isso não é atribuição de técnicos de Enfermagem, isso é
atribuição do cirurgião-dentista. Nós somos cirurgiões e
prescritores, nós não somos simples higienistas. Então, isso
nada tem a ver, quero deixar bem claro que isso não quer dizer
que os hospitais, “os técnicos não estão trabalhando?”. Sim,
eles trabalham demais, a enfermagem toca todos os hospitais.
Então, isso aqui é ausência realmente do profissional cirur-
gião-dentista. Então, por vezes, o paciente traumatiza essa lín-
gua, necrosa essa língua ou perde elementos dentários, perde
fragmento de língua por travamento. Quem vai tratar isso?
Quem vai diagnosticar isso? Por muitas vezes a gente vê no
prontuário do paciente: paciente com sangramento oral
inespecífico. Ninguém abriu a boca do paciente para ver se é
específico ou não, porque essa é a função do dentista. Por
vezes, esse paciente perde fragmento dentário, fica com a boca
aberta muito tempo, ressecada, dolorida ou então esse paci-
ente não abre a boca, e quem vai conseguir abrir a boca do
paciente para que o técnico consiga higienizar é o cirurgião-
dentista. Esse paciente aqui, quando ele chegou para mim, ele
já tinha 35 dias que ele não abria a boca. Quando ele abriu,
vocês imaginam, nem a mãe dele ficou no quarto. Infecções
fúngicas; existe, hoje, uma parte do hospital onde nós faze-
mos uma ação muito interessante, que é de cuidar dos paliati-
vos, cuidar dos paliativos é dar dignidade para o paciente mor-
rer, dá qualidade de morte para esse paciente, no caso de
doenças incuráveis, de pacientes que não têm um bom prog-
nóstico. Esse paciente, por exemplo, ele tinha um tumor hepá-
tico, ele era cirrótico e ele sangrava muito pela boca. Ninguém
merece morrer com a boca sangrando assim! Ninguém mere-
ce morrer sem ter esse cuidado! Essa paciente tinha um relato
que a gente chama de disgeusia, tinha três dias que ela não

comia porque tudo tinha gosto ruim na boca dela e ninguém
abre essa boca para ver porque ela não come. Ela não come
porque ela tem uma infecção fúngica, o famoso sapinho, a
cândida, que deixa uma qualidade muito ruim de boca, a boca
ardendo. E a paciente idosa, realmente, a primeira coisa que
ela faz é negar a dieta, se ela nega a dieta, ela vai ficar o quê?
Ficar mais imunocomprometida e mais as doenças vão cres-
cendo dentro dela. Por vezes, o paciente tem arestas cortan-
tes que cortam a língua dele. E olha aqui, mais traumatismo
dentário, de língua, o que os hospitais têm para fazer? Colo-
car uma cânula de Guedel, colocar um suporte, para que esse
paciente não feche a boca mais. Fiquem 3 dias, 10 dias, 15
dias com a boca aberta. Primeiro que ninguém consegue en-
golir, segundo que gera dor, dor de cabeça, desconforto e a
Odontologia pode suturar essa língua, colocar uma placa, fa-
zer uma toxina botulínica, ou seja, dá uma qualidade de con-
forto para esse paciente. Os pacientes oncológicos, que às
vezes vão para cirurgia de cabeça e pescoço, e ficam dentro
da UTI sem um pós-operatório. Esse pós-operatório intraoral,
quem faz é a Odontologia Hospitalar. Isso aqui, olha, não sei
se está dando para vocês enxergarem direito, mas a Odonto-
logia extrai o que for perigoso na boca desse paciente e que
pode se soltar. Esse paciente, eu cheguei, de atendimento
domiciliar, eu cheguei a casa dele, ele tinha uma secreção
muito escura, saindo pela traqueia, e ele tinha aspirado para
dentro do pulmão o dente dele. Ele teve que ser removido
para o hospital para tirar o dente de dentro do pulmão. Talvez
se a Odontologia estivesse antes nessa equipe, teria visto que
esse dente estava com mobilidade. Esse paciente foi um paci-
ente muito interessante, que nós chegamos ao hospital, e eu
brinco que eu pareço, na hora que eu vejo uma bochechinha
assim, eu pareço aquele cachorro que caça, a orelhinha vai
para frente e você fica focado naquilo. E os médicos estavam
tratando esse paciente de parotidite, que ele não respondia à
inflamação de parótida. Aí e pedi licença para a médica, para
a gente avaliar, e, na verdade, esse paciente tinha um absces-
so de origem dentária. Dentro da boca dele minava pus. O
que aconteceu com esse paciente? Naquele dia, esse hospital
ia receber dois transplantes, se eu não me engano, um de rim
e um de fígado, e precisava de um leito hospitalar, que não foi
liberado o leito, esse paciente se manteve no leito, é um hos-
pital que não tem o serviço de Odontologia Hospitalar, esse
dente do paciente não foi removido e esse possível transplan-
te que utilizaria esse leito de UTI foi perdido. Isso a gente
encontra no pós-operatório de cirurgia de trauma, esse paci-
ente já ia de alta para casa, é um paciente que foi corrigido
por uma cirurgia, de pós-operatório, mas, ele vai embora para
casa com biofilme aderido. Esse outro paciente, a doutora
Ângela vai falar melhor, ele fez uma cirurgia da bucomaxilo,
mas, olha aqui, ele era mantido dentro da Unidade de Terapia
Intensiva sem os cuidados da Odontologia Hospitalar. Essa
paciente fez uma cirurgia neurológica e ela ia embora para
casa, de alta, bem da cirurgia neurológica, mas, com muita
dor de origem dentária, porque ela tinha fraturado a coroa do
dente dela. Esse paciente, a gente achou muito interessante
porque ele estava internado com uma dor torácica e ele ia
fazer uma possível cirurgia torácica. E quando a gente foi con-
versar com ele, ele disse: “a minha dor, na verdade, é uma
queimação aqui”. Quando ele abriu a boca sinais clínico de
refluxo. Dentes destruídos, alteração no dorso lingual. Então a
equipe de Odontologia pode somar no diagnóstico também,
ele era um paciente que ainda estava sem diagnóstico e que a
gente poderia somar por muitas vezes esses dorsos são com
muito biofilme. Esse paciente ele vai ser entubado por uma
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cirurgia pancreática com essa condição oral, uma condição
oral com infecção presente. Esse paciente também ele, já está
de pós-operatório para alta e ele vai de alta com doença infec-
ciosa periodontal. Então, por vez o paciente fica curado da
cirurgia que levou ele para o hospital, mas ele volta daqui um
tempo de novo com uma doença que se chama sepse, que a
sepse que antigamente falava infecção generalizada que hoje
não existe esse termo mais, é uma doença que muita gente
morre e por muitas vezes o foco é odontológico.

Esse paciente aí quando nós abordamos a família falou:
“nossa que bom!”. Porque ele tem assistência domiciliar e a
boca dele sangra, é um paciente sequelado de um trauma au-
tomobilístico, a boca dele sangra quando a gente vai escovar,
ele não abre a boca é só isso aqui. “Mas, eu não tenho dentista
na equipe domiciliar, ninguém me ensina como eu vou cuidar
da boca dele”. Mais doença periodontal e fúngica que esse
paciente vai de alta.

Esse aqui, ele estava num pré-operatório de uma cirur-
gia de fêmur, porém, olha o dente dele, um foco infeccioso que
já estava começando a formar um abscesso; talvez que esse
paciente saía do centro cirúrgico para UTI não pela cirurgia do
fêmur, mas por um processo infeccioso e ali ele vai consumin-
do antibióticos caros, ciclos de antibióticos, leito hospitalar, por
vezes pegando outras infecções hospitalares.

Esse senhorzinho também com a língua toda machucada,
traumatizada pelas arestas cortantes.
Esse aqui fez uma cirurgia neurológica com esse foco infecci-
oso.

A Odontologia, ela precisa estar no pré-operatório e no
pós-operatório. O tubo de um paciente entubado funciona como
escorregador de bactérias, todas aquelas bactérias entram no
pulmão, isso precisa ser removido no pré-operatório.

Essa paciente, ela foi internada para uma cirurgia gine-
cológica e foi muito interessante, quando ela nos viu fazendo
essa visita nesse hospital específico ela chamou: “olha, quan-
do eu escovo o meu dente o meu rosto fica deste tamanho,
então eu não escovo mais”. O que é que ela tinha? Um absces-
so dentário. Porque é que esse abscesso não evoluiu? Porque
essa paciente ainda não foi a óbito? Porque ela está em uso de
antibióticos potentes há mais de 15 dais para essa cirurgia
ginecológica que ela fez, ela ia de alta hoje, sem antibiótico
para casa, graças a Deus nós passamos e orientamos sobre a
necessidade dela se manter em uso de antibiótico e remover o
quanto antes esses dentes para que ela não faça esse proces-
so de sepse.

Nas UTIs na maioria das vezes a gente vê heróis, as
UTIs que não têm dentistas, eles arrumam artifícios muito in-
teressantes e muito potentes mesmo para conseguir controlar
o que é possível controlar. Eu falo que a equipe de enferma-
gem é equipe do impossível, porque realmente, olha, esse
paciente a boca dele sangra muito, ele é um paciente oncológico
e elas colocaram gaze, porém, essa gaze, esse sangue apo-
drece ali dentro e esse processo de apodrecimento, de necrose,
isso vai envolvendo uma proliferação bacteriana e essas bac-
térias descem pelo tubo para o pulmão do paciente.

Então é preciso ser feito um controle desse sangramento.
Porque é que esse paciente sangra? Da onde que vem esse
sangramento? Isso precisa ser contido, suturado, revertido.

Essa outra paciente também é uma paciente oncológica
em que ela traumatiza o lábio, ela aperta, ela fecha a boca e
ela corta o lábio dela e os heróis da enfermagem acharam um
jeitinho de colocar uma gaze ali, que foi muito interessante fez
com que ela não mordesse, mas, ali naquela gaze vai ter uma
proliferação bacteriana.

Existem outras metodologias para a gente tentar con-
trolar esse travamento mandibular.

Esse foi um hospital que eu achei bem interessante, nós
resolvemos fazer uma amostragem pequena, nós avaliamos
05 leitos de um hospital, 05 leitos de UTI que para nós repre-
sentou 100% porque dos 05 leitos, os 05 pacientes necessita-
vam de atendimento odontológico. Um deles que estava mais
ou menos no leito do meio quando ele me viu e a doutora
Ângela chegando, ele começou a arregalar o olho, olhar para
a gente com o olho arregalado, eu falei: nossa, ele está com
pavor. Eu acho que ele não quer que a gente chegue perto
dele, mas, eu cheguei e falei: se o senhor quer, eu sou dentis-
ta e tal, se o senhor quiser que eu olhe a sua boca pisca para
mim? E ele na hora piscou. Quando nós abrimos a boca dele,
os dentes, ele travava tanto que os dentes inferiores cortaram
a gengiva superior dele e entraram. Isso é um processo de dor
quem já teve uma afta, imagina, uma gengiva toda cortada.
Então, essa paciente, ela tinha já necrosado o lábio dela de
tanto que ela traumatizou; dentes com mobilidade. Esse outro
paciente, a quantidade de biofilme e era um paciente que es-
tava com uma doença pulmonar, que provavelmente veio des-
sas colônias bacterianas, aqui o senhorzinho, está vendo es-
ses sinais aqui, foram os dentes inferiores dele que fizeram na
gengiva superior.

Essa outra senhorinha, com essa lesão, essa úlcera em
comissura, essa úlcera normalmente ela infecta com cândida,
ela dói, ela faz febre, ela faz sepse.
Esse paciente, isso aqui é o que estava dentro da boa dele, era
um paciente com sepse de foco pulmonar, ou seja, daqui es-
correu para o pulmão e esse paciente evoluiu para uma pneu-
monia. Então, esse controle odontológico, precisa ser feito e
mais uma vez eu falo, isso independe das técnicas, elas são
heroínas, o caso que uma técnica, o certo para cada dois lei-
tos, mais a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então,
elas não conseguem realmente, até porque elas não conse-
guem diagnosticar de onde que está vindo essa coleção puru-
lenta, de onde que está vindo essa secreção, isso quem faz é
a Odontologia. Os técnicos de enfermagem, eu falo que eles
são os nossos olhos, os nossos dois braços, as nossas duas
pernas, porque são elas que falam: “Doutora, aquele paciente
ali está precisando da odonto”. Então, a quantidade de secre-
ção que pode descer, pode obstruir a via área superior e pode
causar uma pneumonia.

Esse também é um paciente domiciliar que a equipe de
Odontologia ensina como abrir a boca, e, vocês imaginam que
esse paciente é sadio em casa? Não é. Ele simplesmente não
fala, não reclama, mas, ele padece dessa doença.

Então, como que é a realidade de Porto Velho, fazendo
um paralelo com tudo isso que eu mostrei para vocês? Seme-
lhante a todas essas, gente, eu venho de Goiás, mas, eu ando
em vários Estados e esses arquivos eu trouxe de vários Esta-
dos. Não existe uma população diferente, a nossa população,
ela já chega os hospitais, doente. Hoje em dia, 08 pessoas a
cada 10 têm doença infecciosa periodontal, ela só não é
diagnosticada, ela só não é tratada. Hoje em dia é muito difícil
ter acesso a uma Odontologia de qualidade na classe mais
humilde. Então, eles chegam com dentes quebrados, com abs-
cessos, com focos de infecção, eles já entram ao hospital com
esse foco de infecção e por vezes, ele é negligenciado: “Meu
dente sangra de vez em quando, mas, depois eu olho”. “O meu
dente está quebrado, mas, eu vou fazer uma lipo, primeiro”.
As pessoas esquecem o quanto vale um dente.

E isso aqui eu fotografei lá na AMI e eu achei muito
interessante, eu acho que é uma campanha do Estado, da
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SESAU e prevenção é para todos os dias do ano. A Odontologia
tem que fazer prevenção dentro do ambiente hospitalar em
todos os dias, de domingo a domingo. E para finalizar também,
uma foto de uma orquídea; que é um quadro que tem lá na
AMI e eu achei muito interessante que embaixo ela tem essa
frase: Rondônia, em cada canto, um encanto. E eu posso falar
que para mim, sempre que eu venho aqui, eu saio mais encan-
tada, eu vejo um povo com vontade de crescer, eu vejo; como
eu falei para vocês, um Estado que tem Leis, um município que
tem Leis que beneficiam a Odontologia e um Conselho que
realmente é atuante e eu sou encantada com Porto Velho. Mas,
eu penso que muita gente deve estar me perguntando: “Mas,
porque o bucomaxilo que está dentro do hospital já não faz
esse trabalho?”. Então, eu vou passar a palavra para a Dra.
Ângela, que vai falar exatamente dessa diferença para vocês,
entre a Odontologia e a Bucomaxilo. Muito obrigada.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Dra. Ângela Amorim
Isaac.

A SRA. ÂNGELA AMORIM ISAAC – Boa tarde. Bem, inicial-
mente eu gostaria de cumprimentar toda a Mesa, em nome do
Senhor Deputado Jesuíno e demais presentes. Meu nome é
Ângela, eu tenho como formação, sou cirurgiã bucomaxilofacial
há alguns anos e atuo também na Odontologia Hospitalar e por
opção, eu quis, apesar de vivenciar o hospital muitos anos, me
habilitar em Odontologia Hospitalar. Eu atuo em Goiás, traba-
lho em 02 hospitais de urgência, trabalho também numa Uni-
dade de Saúde que atende em nível ambulatorial e nós vamos
falar um pouco sobre a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial
e a Odontologia Hospitalar. Bom, então o que nós vamos falar?
Nós vamos falar sobre o estreito limite que existe entre a odon-
tologia hospitalar e a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial
num ambiente hospitalar, uma visão atual, uma vez que a hos-
pitalar está sendo inserida em todos os hospitais. Em ambiente
hospitalar, as ações da Odontologia Hospitalar e da bucomaxilo,
esse é o meu ponto de vista, elas são distintas, elas não se
sobrepõem, não existe uma melhor ou maior que a outra e
elas se completam, no meu ponto de vista, elas são necessári-
as. Aonde atua a bucomaxilofacial? Dentro do hospital, ela atri-
bui-se a cirurgias de grande porte normalmente realizada sob
anestesia geral em ambiente hospitalar, demandam maiores
cuidados, cuidados no pré, no trans, e nos pós-operatórios,
são cirurgias de grandes tumores, traumas faciais, cirurgias
ortognática dentre outras. E a hospitalar? O que a hospitalar
abrange dentro de um ambiente hospitalar? Cuidado com o
paciente cuja doença sistêmica, a doença do corpo em algum
lugar do corpo, possa ser fator de risco para agravamento ou
instalação de uma doença bucal, pode ter uma manifestação
no meio oral ou essa doença bucal que existe no meio oral
possa ser um fator de risco ou acarretar um agravamento na
instalação de uma doença sistêmica. Aí agora, eu peço até
desculpas, mas, não teria como eu falar de cirurgia e
traumatologia bucomaxilofacial e Odontologia Hospitalar sem
mostrar para vocês o meu dia a dia e eu realmente trabalho só
dentro de ambiente hospitalar e fundamentalmente com trau-
ma e pacientes comprometidos sistemicamente. Então, fatidi-
camente, eu tenho que mostrar alguns casos, às vezes são
impactantes, mas veja bem, hoje eu encaro da seguinte for-
ma: são impactantes, mas, nenhum de nós está livre de pas-
sar por isso, uma situação dessas. Então, hoje eu mostro e
cuido como se fosse eu ou alguém importante que eu amo
muito, dentro dos hospitais de urgência na bucomaxilo, ela atua
mais com o que? Com trauma que se faz presente em parte

das grandes lesões traumáticas, cerca de doze e meio por
cento necessitam de intervenções cirúrgicas. Nem todo paci-
ente que entra no hospital necessita de intervenção cirúrgica,
muitos deles às vezes são acompanhados, são mantidos em
vigilância, mas, todos necessitam de cuidados. 75% necessi-
tam de internação hospitalar para observação, é o que eu
falei, esses são os hospitais que eu atendo, são hospitais de
urgência, referência em algumas localidades de Goiás e aten-
dem mais realmente acidentes automobilísticos, motociclísticos
e outros traumas em menor quantidade. Lá também, nós re-
cebemos e hoje em dia infelizmente está muito comum, paci-
entes que apresentam processos sépticos em odontologia. O
que é isso? São pacientes que estão em um estágio avançado
de às vezes em abscesso ou de uma forma que a gente cha-
ma de angina que ainda não é um abscesso mais evoluído, de
uma infecção importante, que no meu ponto de vista dentro
da bucomaxilo é a que mais leva a óbito, causado por foco
oral. O que é isso? Por exemplo, esse paciente, é um paciente
que eu recebi, que tinha na boca nove raízes de dentes, den-
tes que cariaram, foram sendo destruídos e ele tinha nove
raízes de dentes, esses dentes destruídos, eles se tornaram
um foco infeccioso, uma porta aberta para microorganismo
agir, no momento que ele estava imunodeprimido,
imunologicamente deprimido essa infecção então ela agiu de
uma forma mais feroz e essa infecção particularmente, ela
age também de uma forma muito rápida, então, por vezes o
paciente por menosprezar a infecção que é de dente da boca,
quando ele chega no ambiente hospitalar, ele já está com a
doença bem avançada, quando não em sepse, infecção gene-
ralizada onde todo organismo já está bem comprometido e
que a forma de reverter isso daí se torna às vezes difícil e
quase impossível levando o paciente a óbito. Esse paciente
em específico depois eu vim a descobrir que ele era
imunossuprimido, ele tina essa deficiência imunológica por-
que ele era usuário, mas, isso não está escrito na testa de
nenhum dos nossos pacientes. Recebi-o a primeira vez; inter-
nei, nós tiramos, ele estava com trismo no fechamento da
boca muito grande, então, foi drenado esse abscesso que é
um abscesso grande, foi drenado e foram, no primeiro mo-
mento, removidas algumas raízes, as que eram possíveis de
ver por que a boca não se abria. Passado isso daí ele foi ori-
entado tratou com antibiótico endovenoso, e ele foi orientado
a depois remover os outros focos, por que essa infecção po-
deria retornar, mas, depois da primeira internação eu o atendi
no Hospital de urgência mais duas vezes pelo mesmo tipo
sem remover os focos infecciosos. Por mais duas vezes ele
ocupou o leito de outro paciente que às vezes poderia está
mais grave, por mais duas vezes ele fez uso de antibiótico
endovenoso, ele gastou um recurso que poderia ser usado
para outro paciente mais grave, sendo que, o foco era sim-
ples e unicamente oral.

Esse é outro paciente, isso na nossa região, eu acho
que em todas é muito comum por que a assistência
odontológica de baixa complexidade, a atenção básica, ela
está muito precária e, é como a Dra. Camila falou, os pacien-
tes hoje, eles já entram no hospital com uma realidade de
saúde bucal muito precária, dentes com cáries grandes, raízes
residuais, que fatalmente evolui para esse tipo de abscesso,
no primeiro momento que ele se encontrar imunossuprimido.
Esse é um paciente também que chegou gravíssimo, chegou
já dispnéico, com falta de ar, já num quadro séptico mesmo e
foi feito tudo que poderia ser feito, entrou a cirurgia bucomaxilo,
entrou a cirurgia torácica, abriu, tirou todo o tecido necrosado,
por que uma particularidade desse tipo de infecção é que ela
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não fica só na boca, ela desce para o pescoço, desce para o
tórax, então assim, mata mesmo, mata rápido, não se enten-
de por que evolui tão rápido e mata. Esse infelizmente evoluiu
para óbito.

Esse é outro paciente também e assim eu achei interes-
sante expor esse caso por que esse paciente ficou mais de 60
dias no UTI e ele é um também que evoluiu para pescoço,
evoluiu para tórax, encheu o pulmão de pus, de infecção, foi
drenado isso daí e só por que ele era realmente muito hígido e
foi atuado com muita intensidade mesmo é que conseguiu re-
verter esse quadro, mas, ele ocupou um leito de UTI mais 60
dias quando a origem dessa infecção toda foi um dente. Esse é
o raio-x dele do pulmão no momento que ele chegou e depois
já na alta da UTI estava totalmente invadido. Essa é a drena-
gem, eu trouxe para mostrar aqui que de dentro do tórax sai
pus, grande quantidade de pus, é uma infecção grande mes-
mo. Outra, as principais injúrias então da bucomaxilo são: danos
de tecido mole, é muito comum, chega com lacerações para a
gente, comumente; as fraturas dentoalveolares muito comum
em pacientes que fazem uso de veículos de duas rodas, ou
criança também comumente a gente atende; as fraturas man-
dibulares também são comuns; acidente motociclístico, auto-
mobilístico, queda de altura; fraturas de maxila comumente
nós atuamos, as fraturas do complexo zigomático, quer dizer
esse terço médio da face, e do complexo naso-órbito-etmoidal,
muito comum também, principalmente em condutores de veí-
culos de duas rodas; moto, bicicleta. E em um dos Hospitais
que eu trabalho agora em função da localização, tem sido muito
comum também o tratamento de pacientes atingidos por arma
de fogo, são ferimentos por arma de fogo que às vezes ocor-
rem grandes fraturas são conduzidos a esse hospital também.
E as fraturas que a gente chama de panfaciais é quando são
acidentes muitos graves e o paciente quebra vários ossos da
face, isso também é de responsabilidade da bucomaxilo, por
vezes quando normalmente quando atinge a face de forma
severa, não tem comprometimento neurológico por que é como
se fosse um amortecedor, mas, por vezes quando há necessi-
dade entra buco, entra neuro, e isso é de competência da
bucomaxilo. Esse também é outro paciente de uma fratura
panfacial, esse paciente foi operado até essa semana.

Só que de toda essa vivência de anos aí da bucomaxilo,
eu sempre tive uma sensação de estar faltando alguma coisa,
é comum se tivesse uma lacuna realmente a ser preenchida, e
eu não entendia o porquê, a condução de tudo, por que quê
isso acontecia. Porque quê que chega um paciente desta for-
ma e às vezes você leva o paciente prontamente para um cen-
tro cirúrgico, tenta fazer o seu melhor, tenta cuidar desse pa-
ciente, restabelecer a parte funcional deste paciente e, aí de-
sesperadamente quando você volta no plantão seguinte, você
encontra a boca do paciente desse jeito, nunca foi higienizada
no período de internação. Isso realmente me desesperava, e
me desesperou tanto, quando eu realmente perdi um paciente
da bucomaxilo por complicação respiratória, em função da não
higienização da boca, um paciente traqueostomizado, jovem,
muito jovem, teve um acidente de explosão de pneu que com-
prometeu severamente o terço médio da face, foi operado, e
essa questão da cavidade oral foi mal conduzida e ele evoluiu
para uma infecção, um empiema que é uma infecção grande e
torácica, de odor muito fétido, porque é pus, puramente pus, e
evoluiu para óbito. Então eu fiquei muito indignada, foi quan-
do, acho que foi o ápice da minha indignação, com o que esta-
va faltando no meu meio, na minha atuação, porque esses
pacientes às vezes não evoluíam tão bem, e aí veio, o que vou
fazer? Pensativa, foi onde eu comecei a estudar muito sobre

isso, eu já conhecia a Dr. Camila e fui vendo a atuação, e,
fomos nos envolvendo todo nesse processo; foi quando real-
mente eu descobri que existe todo um seguimento, que a
bucomaxilo atua em até certo ponto, mas, aquele paciente
não só da bucomaxilo, mas, o paciente que está dentro de um
ambiente hospitalar, onde às vezes ele tem um técnico para
cada 05, 04, 06, pacientes, não dá conta de cuidar da cavidade
oral de todos, diante do tanto de coisa que tem que fazer. E aí
senhores, eu passei realmente a ter um olhar voltado para a
dimensão total do paciente, o paciente, o meu paciente, não
pode se resumir ao meu trauma, a minha mandíbula, a minha
maxila, ao meu zigoma, o paciente, a face dele, a boca dele
está inserida num corpo e a relação entre a boca e a parte
sistêmica, ela é íntima, o que acontece de errado dentro da
boca pode interferir sistemicamente, o que acontece
sistemicamente pode ter manifestação na cavidade oral. Daí
veio a Odontologia Hospitalar, que abriu os meus horizontes,
diagnósticos e tratamentos das condições bucais que possam
colaborar para a manutenção ou piora dessas desordens
sistêmicas graves, por vezes o paciente é um paciente da Buco,
tudo bem, ele tem alguma coisa em face, mas, ele tem algum
outro comprometimento que às vezes nem ele mesmo sabe, e
aquilo ali pode evoluir mal, a questão também da manutenção
pós operatória desse paciente da bucomaxilo, eu acho funda-
mental, uma vez que eu vi a dores custas que é possível sim
você perder um paciente operado de um trauma grave, não
pelo trauma, mas, por complicações respiratórias e infeccio-
sas, decorrentes da cavidade oral, onde o ponto de partida foi
à cavidade oral. Só que a Hospitalar tem que ser, será que ela
deve ser só um anexozinho ali dentro do hospital? Não! Ela
tem que fazer parte de uma equipe, porque o hospital, ele tem
a rotina dele sistêmica e multidisciplinar, ali todo mundo está
atuando em prol da melhoria, do bem-estar daquele paciente,
então realmente a hospitalar, ela tem que fazer parte dessa
equipe.

Fatidicamente, eu, ainda, em um dos hospitais que eu
trabalho; o maior deles que está se tornando referência em
Goiás, ainda não tem a Hospitalar instalada, mas, nós estamos
trabalhando e os gestores agora estão realmente se
conscientizando que existe a necessidade, e nós da bucomaxilo
não somos capacitados para isso, e nem temos tempo para
isso, porque a gente tem toda uma série de atribuições da
bucomaxilo a fazer dentro de um plantão, então não cabe a
nós fazer isso daí, mas, é muito triste ainda eu entrar numa
UTI e ver que um paciente, eu não posso operar esse pacien-
te, porque esse paciente está entubado, e ele está tratando de
uma pneumonia nosocomial  que a gente chama, que é uma
pneumonia hospitalar, adquirida dentro do hospital por bacté-
ria que estava na boca, ainda é triste, ainda é revoltante isso
daí. E aí fazer parte dessa equipe, é uma equipe multi, que se
responsabiliza por meio do cuidado, pelo êxito do tratamento,
pelo conforto, acolhimento e bem-estar dos pacientes. O ci-
rurgião-dentista habilitado em Odontologia Hospitalar vem so-
mar e muito dentro dessa equipe, não só para bucomaxilo,
mas, para todos os pacientes sistemicamente comprometidos,
que podem ter alguma complicação em função de foco oral.
Agora eu vou mostrar alguns casos meus; isso é arquivo meu,
isso aqui é um PO de cirurgia da bucomaxilo, onde fatalmente
tem sangramento pós-operatório e se isso aí não for bem con-
duzido pode sim evoluir para uma infecção importante. O mesmo
paciente, após limpar a ferida cirúrgica. Esse é um paciente de
UTI de um dos hospitais que eu fui chamada, e que por vezes
eu não devo atender porque não faz parte do meu rol de ativi-
dade, ações dentro do hospital, mas, você, humanamente você
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tem que fazer alguma coisa porque é um paciente que está em
sofrimento, um paciente que estava há mais de 07 dias com a
mandíbula luxada, estava fora do lugar, totalmente fora do lu-
gar. Isso aqui estira a musculatura e causa uma dor horrorosa,
um paciente acamado, que ele não era contactuante, ele não
era responsivo, ele não falava o que estava sentindo, você só
via a expressão de dor, plena dor. Então ali, só com um pouquinho
de sedação você consegue voltar essa mandíbula para o lugar
e dá um conforto imenso para esse paciente. Esse é outro
paciente, é um paciente, é um andarilho que foi recebido no
hospital, com um caso de miíase e que também tinha a cavida-
de oral totalmente comprometida, com raízes residuais, nada
adianta eu resolver o problema dele da miíase e manter ele no
hospital tratando se não resolver o problema da cavidade oral
dele. Esse é um paciente que eu recebi, porque nós temos a
regulação e assim, por vezes você não consegue, lá para nós,
por vezes você não consegue definir direito o que é que aquele
paciente tem. Então, me senti na obrigação de recebê-lo, mas
eu vi que não era um paciente para mim, porque era um paci-
ente que sistemicamente era comprometido, ele era um paci-
ente hepático, tinha uma doença séria no fígado e na assistên-
cia básica não fizeram investigação conforme deveria e extra-
íram dois dentes do paciente, que tinha uma discrasia sanguí-
nea. Esse paciente chocou quase até a morte. Eu recebi, mas
eu não tenho hospitalar nesse hospital especificamente falan-
do, então eu mandei, encaminhei-o para um hospital onde vai
ter o clínico que vai cuidar dessa parte e vai ter o dentista
habilitado em hospitalar.

Esse é o paciente clássico que chega para a gente, para
ser operado. É um paciente que a boca dele é comprometida,
veja bem, esse paciente não se tornou assim depois que en-
trou no hospital, ele vem assim da comunidade. Então, é um
paciente, nós da cirurgia bucomaxilo, os nossos pacientes, na
grande maioria das vezes, são tratados anestesia de forma
geral. E essa anestesia geral passa um tubo, pelo nariz ou pela
boca, que passa pela orofaringe, que o paciente estando desse
jeito, com essa boca, com esse tipo de bactéria patogênica na
boca, fatalmente vai levar essa bactéria para o pulmão e vai
ser um paciente que vai desenvolver uma pneumonia hospita-
lar. O que fazer então? A Hospitalar condicionar a boca desses
pacientes no pré-operatório para quando for entubado não
gerar esse tipo de problema. Esse também, são pacientes, to-
dos pré-operatórios de bucomaxilo. É muito comum a gente
receber pacientes com essa qualidade de condição bucal. Esse
é um paciente também que foi recebido por nós, um paciente
que foi tratado, veio para eu tratar da miíase, como tratei, só
que é um paciente que a condição da cavidade oral dele era
aquela dali, e era um paciente que possuía hanseníase e não
tratava, então ele estava na fase ativa da doença. É um paci-
ente que fatalmente necessita de Odontologia Hospitalar para
evoluir bem. Esses também são pré-operatórios de bucomaxilo,
pacientes que vão ser operados ainda, e, que lá o ideal seria
condicionar essa boca. Esse também é um paciente pré-ope-
ratório de bucomaxilo, todas essas sujidades têm potencial-
mente uma quantidade de bactérias capaz de fazer com que
esse paciente evolua para pneumonia, se evoluir mal, para
uma sepse. Esse também é um paciente, um pós-operatório
da neurocirurgia, que estava com essa secreção, que também
é contaminada. Pós-operatório de ortopedia, não é porque ope-
rou a perna que a condição bucal ruim não vá causar um pro-
blema sistêmico.

Essa é uma paciente que a Dra. Camila citou, uma paci-
ente que estava num pós-operatório de tumor de reto e ela
pediu para avaliar uma face toda eritematose, avermelhada,

você já vê que tem uma indicação de uma infecção, uma pa-
ciente diabética, insulinodependente, sistemicamente compro-
metida e que tinha dois dentes como foco oral, os dentes es-
tavam com mobilidade.

Esse é o paciente que a Dra. Camila também falou que
estava sendo tratado como parotidite e que chegou a ocupar
o leito de outro paciente que faria um transplante, iria trans-
plantar dois órgãos, aliás, ocupou um leito desnecessariamen-
te, poderia ser conduzido de outra forma e aí senhores é o
seguinte: toda atuação do profissional de Odontologia Hospi-
talar em ambiente hospitalar, auxilia de forma direta na dimi-
nuição de custos e na média de permanência desse paciente
no hospital.

Eu tenho até assim, falo orgulhosa de falar isso porque
eu vivi os dois lados e isso aí é uma verdade. O paciente quan-
do ele é conduzido com hospitalar, ele melhora mais rapida-
mente; tudo acontece de uma forma mais rápida e mais efici-
ente.

Isso aqui era o que eu gostaria, que eu acho que se
isso aqui ficasse enraizado na filosofia de vocês hoje, eu acho
que eu já me sinto totalmente realizada e feliz, porque é isso
que eu gostaria que ficasse de verdade que a Hospitalar, ela
abrevia, ela abrevia a permanência do paciente e diminui cus-
to.

E lembra quando nós falamos que elas não se sobre-
põem? Eu hoje no meu ponto de vista vivenciando os dois
lados da questão, eu acho que todas as especialidades, todas
têm a sua nobreza, todas, mas, a Odontologia Hospitalar pe-
rante à bucomaxilofacial e eu sou bucomaxilo, ela é soberana
sim, porque ela vai auxiliar não só a bucomaxilo, ela auxilia
todos os pacientes que estão dentro do hospital, ela melhora
todos os pacientes que estão dentro do hospital e isso no meu
ponto de vista faz da Odontologia Hospitalar soberana e ne-
cessária dentro de um hospital.

Esse é o cartaz que a Dra. Camila falou e eu achei mui-
to interessante que a prevenção é para todos os dias do ano e
agora um chamamento, eu acho que é tempo, agora é o tem-
po, isso a gente fala muito com muita frequência para os nos-
sos gestores também lá em Goiás, agora é tempo de inserir a
Odontologia Hospitalar no ambiente hospitalar, essa talvez
agora seja a melhor forma de prevenir e assim, não puxando
um pouco de sardinha, mas, já puxando também o cirurgião-
dentista, ele é muito criterioso, isso eu acho fantástico da
Odontologia, ele é muito criterioso, ele é muito perspicaz, ele
é muito detalhista, o que ele pega para fazer ele faz bem e eu
acho realmente que a Odontologia Hospitalar dentro de ambi-
ente hospitalar só vem agregar.

Nada disso daqui acontece de repente, existe uma for-
ma de gerir, existe uma legislação e isso também tem que ser
bem fixada.

Então eu vou passar a palavra para a Dra. Jacqueline
que vai falar disso para a gente agora. Muito obrigada a to-
dos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
agora a Sra. Jacqueline Webster, Presidente da Comissão de
Odontologia Hospitalar, do Conselho Federal de Odontologia
de Porto Alegre.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – En-
quanto caminha aqui pedir permissão de Vossa Excelência para
registrar a presença da Sra. Maria das Graças Moraes, Dire-
tora do Sindicato dos Dentistas do Estado de Rondônia; Maria
Rita Soares, Diretora Geral em exercício da Policlínica Osvaldo
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Cruz; Sra. Cristiane Garcia Ferreira, Conselheira e represen-
tante do COREN; também o Dr. Silvio Gualberto que está aqui
conosco.

A SRA. JACQUELINE WEBSTER – Muito boa tarde a todos! É
um prazer estar aqui falando sobre Odontologia Hospitalar sobre
outro aspecto.

Meu nome é Jacqueline Webster, eu sou Presidente da
Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de
Odontologia, sou responsável pelo Serviço de Odontologia Hos-
pitalar do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre; sou
especialista em Gestão Hospitalar, Auditora pelo Instituto Quali-
Gestão, Consultora em Gestão Hospitalar.

O ponto de vista que nós vamos olhar agora a Odontolo-
gia Hospitalar é o da Gestão. Nós temos a parte de legislação
que foi como nós começamos. A legislação, primeiramente
assim, todos os serviços se estabelecem de forma mais con-
solidada através das políticas públicas, mas, as políticas públi-
cas elas advêm da necessidade da população e da necessida-
de dos serviços de saúde ou das necessidades de outras áreas
da existência humana, as políticas vêm para consolidar e ga-
rantir e consolidar os direitos do cidadão. Através da Legisla-
ção, a gente pode ter mais ou menos o aspecto temporal da
Odontologia Hospitalar, os hospitais existem antes da Odonto-
logia Hospitalar e se consolidaram como a Casa do Médico e
da Enfermeira ou do Enfermeiro e da Médica. Mas, assim aqui
nós podemos observar uma estrutura hospitalar de forma muito
simplificada; nós temos o hospital, a sua área de gestão, as
unidades de internação, o bloco cirúrgico, as unidades de ur-
gência e emergência, os serviços de apoio diagnóstico, os
ambulatórios e outras áreas.

Em 2005, o Ministério da Saúde possibilitou ao cirurgião
dentista a emissão da autorização de internação hospitalar e
instituiu a Política Nacional de Atenção Odontológica: O Brasil
Sorridente. O Brasil Sorridente atende primeiramente ao setor
primário, ou seja, a Unidade Básica de Saúde e num segundo
momento: Centros de Especialidade Odontológica. Em 2005
eu já comecei a me interessar pela Odontologia Hospitalar e já
comecei a estudar as questões relativas ao atendimento clíni-
co-odontológico em ambiente hospitalar.

Vamos falar um pouquinho mais de Legislação. Em 2010,
nós tivemos a Resolução Colegiada nº 07, em 24 de fevereiro,
que se aplica a todas UTIs gerais do País onde são estabeleci-
dos padrões mínimos para o seu funcionamento com o objeti-
vo de reduzir riscos, redução de riscos a pacientes profissio-
nais, a visitante e até ao meio ambiente. No seu capítulo II,
seção IV, artigo 18 está incluída assistência odontológica rela-
cionada aos recursos assistenciais à beira de leitos que devem
ser garantidos ao paciente. No artigo 26, estabelece a
integração da assistência odontológica com as demais ativida-
des assistenciais. Bom, quando saiu a RDC 7, nós festejamos
muito, os profissionais que atuam com a Odontologia Hospita-
lar, porque nós imaginamos que a partir do RDC 7 a Odontolo-
gia ia entrar nos hospitais; fundamentalmente dentro das UTIs.
Mas isso aconteceu de forma ainda bem morosa e com algu-
mas dificuldades de instituição dos serviços. Por quê? Eu sem-
pre uso essa expressão; quem me conhece, quem já me ouviu
falar, eu acho que aqui pouca gente. Quando o teu filho chega
em casa e te diz assim: “pai ou mãe, eu quero um vídeo game”.
Ninguém sai dizendo: “Está bom meu filho, toma dois”. Todo
mundo vai pesquisar quanto custa o vídeo game e em quantas
vezes eu posso pagar se ele está além das minhas possibilida-
des naquele mês. A Odontologia Hospitalar, começou a se tor-
nar necessária, mas, ninguém sabe direito o quanto custa,

não existe ainda bem estabelecido um estudo de viabilidade
econômico-financeiro, fidedigno, que possa subsidiar as ações
do Ministério da Saúde ou ações legislativas nos Estados e
embasar a fundamentação dos serviços e a implementação.
Então, isto é um dos pontos que ainda são frágeis no proces-
so. O quê que acontece atualmente na medida da necessidade
populacional, o Ministério da Saúde imprime ações, legisla-
ções e portarias para atender uma demanda, ou seja, é reativo.
Como, por exemplo, a Portaria nº 1032/2010 que inclui proce-
dimento odontológico na tabela de OPM do SUS, voltados para
pacientes com necessidades especiais. Bom, esta Portaria pro-
picia o início da Odontologia Hospitalar financiada. Se nós
fossemos dizer quando é que começou o financiamento, foi
aqui, para atender o quê? Uma necessidade da população,
atender o paciente com necessidades especiais. E como é que
chegamos nisso? Chegamos nisso com a Instituição dos Cen-
tros de Especialidades Odontológicas dentro do Centro de Es-
pecialidade Odontológica tem atendimento ao paciente com
necessidades especiais e aí se percebeu que você não conse-
gue atender 100% desta população dentro do ambulatório,
você precisa do bloco cirúrgico e como você faz esse link? E
este ficou estabelecido. Então, a partir do Centro de Especiali-
dades, também alguns constituídos, intra-hospitalar, ou seja,
ambulatórios de odontologia, especializados dentro de alguns
hospitais? O que aconteceu com isso? Começou-se uma rela-
ção mais estreita com o ambiente hospitalar e as pessoas co-
meçaram a chamar o cirurgião-dentista para examinar os seus
pacientes: “colega já que você está aí, será que você poderia
olhar o meu paciente, eu não sei o que está acontecendo?”. E
o cirurgião-dentista como é muito prestativo, muito ciente das
suas atribuições se desloca e vai olhar o paciente. E aí começa
a se perceber essa necessidade de atenção odontológica, ela
começa a se estabelecer de forma mais pungente. Então, nós
temos a estomatologia, nós temos a cirurgia bucomaxilofacial
e neste momento começa a se inserir um sistema que chama
Consultoria em Odontologia, ou seja, o cirurgião-dentista se
desloca para dentro do leito das enfermarias e faz o diagnós-
tico daquele paciente que está internado. Isso vai mostrando
temporalmente como a Odontologia foi se inserindo. Financia-
mento para bloco cirúrgico, só quem trabalha dentro do hospi-
tal sabe e percebe que você não consegue espaço num bloco
cirúrgico, se você não é da equipe, o bloco cirúrgico é disputa-
do à tapa por quê? Porque existe a cardiologia, existe a neuro-
logia, existe a cirurgia geral e existe a odontologia precisando
do seu espaço. Então, começou a se querer mais profunda-
mente que o cirurgião-dentista fizesse parte dessa equipe intra-
hospitalar, começasse a fazer avaliação dos pacientes e leitos
e fazer um link do atendimento em bloco cirúrgico, é óbvio que
é mais interessante o cirurgião-dentista estar em contato ínti-
mo com a equipe porque o paciente pode parar na indução
anestésica e você tem que conhecer a equipe para solicitar um
leito de UTI, o paciente pode ter complicações no pós-opera-
tório, porque é procedimento clínico, sob anestesia geral, mas,
tem complicações de igual forma. Então, muitas vezes eu en-
tro em blocos cirúrgicos para operar o paciente porque eu
ainda faço assistência, com um intensivista do lado, um
infectologista do outro lado, o anestesista e a equipe de enfer-
magem, mais a TSB, é assim que a gente atua lá hospital, em
equipe multidisciplinar de forma real. A partir da inserção do
cirurgião-dentista dentro dos blocos cirúrgicos, nas equipes,
no serviço de Odontologia Hospitalar, a gente pode perceber
outra parte que ficou a descoberto, que é o financiamento do
atendimento em leito. Num primeiro momento, nós não pode-
ríamos nem registrar o atendimento em leito, a partir da Nota
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Técnica nº 01/2014, do Ministério da Saúde, então os procedi-
mentos de leitos puderam ser registrados, por que isso? Por-
que do ponto de vista de gestão, nós necessitamos de uma
coisa chamada série histórica, para basear todos os conceitos
de gestão. As iniciativas locais que a gente gostaria de ressal-
tar, a Lei 2.494, de 10 de maio de 2011, que dispõe sobre
obrigatoriedade, eu gostaria de ressaltar esse 2011; porque a
gente vê a obrigatoriedade da presença de profissionais da
odontologia na equipe multiprofissional das UTIs. Em 2011, ainda
se deslumbrava a viabilidade de inserção mais pungentes nas
UTIs, hoje em dia, já se sabe que o que a gente quer, é a
instituição do cirurgião-dentista e dos serviços para atender
todo o ambiente hospitalar, mas, todas as iniciativas são bem
vistas, válidas e cumprem o seu papel. Então, a presença obri-
gatória nos hospitais públicos no Estado de Rondônia, atendi-
mento preventivo de emergência pelo cirurgião-dentista, e aqui,
eu acho uma coisa interessante, o descumprimento da Lei im-
plicará em penalidades legais. A Lei 2.052/2013, que é uma Lei
Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de
profissionais na equipe multiprofissional das Unidades de Te-
rapia Intensiva, obrigatórios dos CD em UTIs e hospitais públi-
cos de Porto Velho, equipes hospitalares se tornam mais com-
pletas e assim por diante, e eu achei bem-posto nessa Lei, a
parceria com o Conselho Regional de Odontologia. Para que
não se descole a parte legal da praxis da Odontologia.

Em relação ao Conselho Federal de Odontologia a gente
assumiu a Presidência da Comissão de Odontologia Hospitalar
em 2015, pouco depois da publicação da primeira resolução e
a primeira Resolução 162 do Conselho Federal reconhece o
exercício da Odontologia Hospitalar. Além de reconhecer o exer-
cício, ele dispõe sobre a habilitação do Conselho Federal e
Regional de Odontologia ao cirurgião-dentista que atende o
disposto nessa resolução, ou seja, quando nós falamos em
cirurgião-dentista habilitado, a gente não tira um coelho da
cartola, a gente se baseia em legislação. A Resolução 163
conceitua a Odontologia Hospitalar e eu acho que foi muito rica
na questão da conceituação, por que ela é uma área que atua
em pacientes que necessitam de atendimento em ambientes
hospitalares, internados ou não, ou em assistência domiciliar,
ou seja, eu vou atender o paciente que está no leito ou o paci-
ente que precisa de um leito para ser atendido, ele promove e
previne e diagnostica e trata doenças orofaciais e de manifes-
tações bucais, de doenças sistêmicas ou de consequências de
seus respectivos tratamentos. Nada mais, nada menos do que
foi posto aqui pelas minhas duas colegas. Ainda nos fala das
áreas de atuação do cirurgião-dentista habilitado, equipe
multiprofissional e inter e transdisciplinar, promoção de saúde
baseada em evidências, cidadania ética e humanização, com-
petência e habilidade para prestar assistência odontológica a
pacientes críticos, saber atuar em caso de emergência médi-
ca, atuar na dinâmica de trabalho institucional reconhecendo-
se como agente desse processo. Por incrível que pareça aqui a
gente tem uma grande dificuldade, a maioria da nossa forma-
ção dentro da parte da odontologia nos restringe um pouco ao
consultório e isso nos dificulta o reconhecimento como parte
da Instituição e integração nas equipes. Isso é o que mais
visualizo com os alunos que são residentes da buco e passam
um tempo comigo, com os alunos da graduação e com os pro-
fissionais que começam a atuar. Aplicar o conhecimento da
clínica propedêutica, incrementar e estimular a pesquisa e in-
tegrar-se aos programas constituídos. Bom, falamos da legis-
lação local, falamos da legislação federal e eu gostaria de falar
um pouquinho da organização e sistematização da odontologia
em ambientes hospitalar de acordo com as diretrizes do Minis-

tério da Saúde, atualmente eu coordeno um grupo de traba-
lho que faz o projeto de organização e sistematização da Odon-
tologia Hospitalar e trago aqui para vocês que haverão diretri-
zes sim do Ministério de Saúde e acho que elas serão libera-
das ainda este ano. A gente percebe a necessidade de que
haja um posicionamento do Ministério da Saúde, que haja
diretrizes técnicas, diretrizes clínicas, mas, tudo isso precisa
ser embasado no estudo de viabilidade econômico-financeira,
que é o que nós estamos começando. O que quê é isso? Para
eu ter um serviço de odontologia ou um serviço médico, en-
fim, eu preciso de três bases fundamentais: investimento,
custeio; e o investimento é diferenciado em:  investimento em
equipamentos, e investimento em recursos humanos. E isso
atualmente não existe uma base consolidada pelo menos em
duas ou três regiões do País, que a gente possa utilizar como
base ou como média, ou como forma de fazer uma projeção e
mostrar quanto custa à Odontologia Hospitalar. Bom, um dos
artigos que eu tenho publicado é a análise quantitativa de re-
cursos humanos, na qual eu desenvolvi a formula que faz o
cálculo da necessidade de pessoal para os hospitais. Essa fór-
mula, ela tem o cálculo das horas profissionais necessárias,
por que como eu trabalhei algum tempo como Adjunta do Di-
retor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e eu entrei
bem positivamente nessa área de gestão, eu comecei a per-
ceber o que quê o gestor quer? O que quê o gestor gosta
quando a gente vai propor um serviço ou uma ação? E umas
das coisas que eles discutiam bastante é quantas pessoas eu
preciso? E uma das coisas que eles discutiam mais do que
quantas pessoas eu preciso, é será que eu preciso mesmo?
Será que eu não estou contratando gente demais? Então eu
comecei a perceber, fui a algumas reuniões e os colegas lan-
çavam assim: “vamos colocar um dentista para cada dez lei-
tos, um dentista para cada cinco leitos”. Mas sem nenhuma
base teórica ou alguma base que te desse força e
sustentabilidade para fazer essa solicitação. Bom, aí eu traba-
lhei mais ou menos uns 07 ou 08 meses para desenvolver a
fórmula através da minha experiência em gestão lá no hospi-
tal. Eu fiz, eu pedi alguns dados para CAATRA para que me
enviasse alguns dados para que vocês pudessem entender
mais ou menos como é que a gente começa a perceber quantas
pessoas eu preciso, as horas, primeiramente eu tenho que
saber quantas horas eu preciso um profissional atuante den-
tro do hospital, para isso eu vou usar o número de leitos do
hospital, o tempo médio para fazer uma avaliação, o número
de internações, o tempo médio para fazer um procedimento e
aí é que vem a diferença, que eu ainda não encontrei isso em
outra forma de cálculo de necessidade pessoal. A taxa de ocu-
pação do hospital e a média de permanência. Por que eu vou
usar a taxa de ocupação do hospital? Porque se eu tenho um
hospital cuja característica dele é ter uma taxa de ocupação
de 70%, eu não posso calcular o número de total de leitos e
dizer que é aquilo que eu preciso. E porque a média de per-
manência? A média de permanência me diz em quantos dias
eu tenho que avaliar aquele paciente, e aí eu tenho que saber
quantos profissionais eu vou ter que ter para avaliar aquele
paciente naquele número de dias. Bom, eu peguei aqui o
somatório do Pronto Socorro João Paulo e do Hospital de Base,
essa é o que a gente chama de memória de cálculo, então são
772 leitos, eu não contabilizei aqui esses leitos, contabilizei os
leitos clínicos, mais os leitos de UTIs na sua totalidade, pri-
meiramente, eu usei o tempo médio de avaliação 05, porque
é mais ou menos meia hora, é o que se preconiza, a avaliação
meia hora, procedimento meia hora, por que isso? Porque
para eu saber o tempo médio de cada procedimento, eu teria
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que fazer um estudo e cada procedimento as pessoas teriam
que calcular o seu tempo e depois a gente fazer uma média
para poder saber com exatidão. Conversei com o pessoal do
Ministério da Saúde e eles utilizam meia hora como base, en-
tão a gente vai usar a meia hora. Por que eu usei os 772 X 0,5,
772 X 0,5, quando eu podia usar só 772? Porque esses 772
que eu estou utilizando como número de intervenções é na
realidade o número de leitos, porque eu não tenho a série
histórica, no momento que a gente começar a calcular quantas
vezes eu atuo, qual é o giro de leito do hospital e quantos
pacientes eu tenho, aí nós vamos poder ter uma base mais
fiel. Então eu costumo dizer esta parte aqui é apenas para a
implementação do serviço, que é uma fase bem atual, os ser-
viços estão se instalando, e o que eu preciso? No mínimo um
número de profissionais para começar a atuar. Então aqui a
gente precisa de 93,74 horas, bom, para que eu preciso saber
isso? Vamos ver se funciona.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Doutora, desculpa
eu lhe interromper, surgiu uma situação aqui, eu acho que o
que vocês estão discutindo e ao final é o debate ao tema prin-
cipal, a Lei 2.494, de 30 de maio de 2011, dispõe sobre a
obrigatoriedade da presença de profissionais de Odontologia
na equipe multiprofissional das Unidades da Terapia Intensiva.
Eu estou falando aqui com o Conselheiro, até porque eu estou
vendo que o tema principal que vocês vão chegar ao final é a
presença do profissional dentro das UTI’s e outras questões
também de ordem. Eu estou conversando aqui, já procurei, eu
pedi para a Assessoria Legislativa buscar se existe alguma Ação
Direta e Inconstitucionalidade, se ela se encontra em vigor, e o
Conselheiro acaba de me falar que o Governo está
descumprindo, então o importante é isso, se estiver
descumprindo, eu já vou notificar, notificar não, vou determi-
nar, determinar, até porque o Governador e o Secretário pode-
rão responder por crime de irresponsabilidade, por isso pedi
para a Comissão de Saúde, em caráter de urgência, que faça
com que a Lei seja aplicada o mais rápido possível, eu acho
que é isso que nós estamos tentando alcançar. Porque o tem-
po, até porque nós temos o tempo, tem muitos Oradores ins-
critos aqui. Então, eu peço para vocês reduzirem o tempo, até
para a gente caminhar, porque têm muitos oradores, eu sei
que é importante a sua discussão, é muito importante, mas a
vinda de vocês aqui, eu sou muito técnico, eu gosto de ir muito
para o apontamento lógico, o que está acontecendo? Se existe
uma norma sendo descumprida, perguntei para o Conselhei-
ro, Resolução Federal, o governo vai cumprir se ele quiser,
porque Resolução não é um ato vinculativo. Agora, existe uma
lei e aí, como o fiscal do legislativo, como deputado estadual, é
dever dele fazer valer a lei a qual foi aprovada pelo plenário.
Até por que, rapidamente, o artigo 66 da Constituição Estadual
diz que, olha só como é grave, às vezes, por questões de...
“São crimes de responsabilidade os atos do Governador do
Estado que atentam contra a Constituição Federal, esta Cons-
tituição e, especialmente contra...”, inciso VI – “o cumprimento
das leis e das decisões judiciais”. Não sou eu que falo isso, é a
nossa Carta Maior do Estado. Eu peço até, falei com a Socor-
ro, que está representando a Secretaria de Saúde, que ela
leve essa mensagem em caráter de urgência para o Secretá-
rio de Estado, que ele traga essa informação a esta Casa. A
gente vai notificar, assim ela já sai daqui notificada, que ele
informe se está sendo cumprida, se não está sendo cumprida,
que o Conselho me encaminhe também para esta Casa as
devidas informações, as devidas fiscalizações, bem como o
Sindicato, mas nós temos um Conselho atuante e caso não

seja cumprida, e aí teremos que tomar e adotar todas as me-
didas cabíveis. Era só isso que eu queria falar. A senhora pode
continuar, mas, vamos fazer mais ou menos nesse tempo para
a gente caminhar.

A SRA. JACQUELINE WEBSTER – Bom, pelo cálculo que a
gente fez, então, o Hospital de Pronto Socorro João Paulo pre-
cisaria, pelos seus 24 leitos, mais 10 de Unidade de Terapia
Intensiva, um mínimo quantitativo de 03 profissionais para ini-
ciar o seu processo de implementação do serviço de Odontolo-
gia Hospitalar. E acho que isso pode basear a busca e a neces-
sidade de ver se existem esses 03 profissionais cadastrados e
se existe o serviço funcionante. Porque sem ter no mínimo 03
profissionais, você não vai conseguir porque precisa de dois,
mais um de índice de segurança técnica. O Hospital de Base
precisaria, mais ou menos, no mínimo de 16 profissionais para
iniciar o seu processo de trabalho e o Hospital Regional, no
mínimo de 06. Então, o que pode valer, não se existe um pro-
fissional cadastrado, mas se tem o número de profissionais
suficientemente qualificados e preparados para dar início a
um serviço de Odontologia Hospitalar de qualidade. Aqui onde
a gente está e aonde a gente quer chegar. A Odontologia Hos-
pitalar tem que atuar dentro do hospital como sendo este a
sua casa, se inserir nos processos de atenção, nos processos
de gestão, nos processos de discussão, porque o cirurgião-
dentista tem capacidade e condições para tal. Eu acho que a
gente tem que começar fazendo pelo menos o que é necessá-
rio. Depois a gente faz o que é possível e, de repente, quando
a gente se der conta, a gente vai está fazendo o impossível.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado. Passar
a palavra. Bem, vocês mostraram, estão fazendo bem certi-
nho, estão bem organizadas, uma fala, a outra fala a questão,
mostrando. A questão minha, que eu foco mesmo é a questão
legal, a questão da legalidade, é isso aí que eu... Eu sou fasci-
nado por isso e por conta disso que nós estamos aqui. Mas eu,
é o Rodrigo, é o Conselheiro que... Está aqui como 4º, o Rodrigo
Jacob. Ele fala, depois você fala.

O SR. RODRIGO JACON JACOB – Boa tarde, Deputado Jesuíno.
É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um tema
muito importante, um tema apaixonante que é a saúde da pes-
soa, especificamente a Odontologia Hospitalar. Gostaria de
cumprimentar o Deputado Jesuíno e estender aos demais com-
ponentes da Mesa; gostaria de agradecer a todos que aqui
estiveram, que colaboraram para chamar esse público mara-
vilhoso que está aqui hoje, para buscar o nosso reconheci-
mento, porque nós sabemos o nosso valor, mas, as outras
pessoas, os nossos Deputados, esta Casa também tem que
saber a nossa importância e aquilo que nós fazemos. Bem,
uma coisa importante, Deputado, falar na nossa fala, é que
hoje todo mundo quer saúde, todo mundo busca saúde e aci-
ma de tudo a Odontologia é isso, ela promove saúde. Todo
mundo acha, alguns pensam, eles não têm uma ideia geral,
por que o dentista precisa ter uma atuação tão importante
assim no ambiente hospitalar? Nós vimos aqui à parte das fo-
tos das nossas colegas, tem que ser impactante. A Odontolo-
gia Hospitalar faz uma diferença. O cirurgião-dentista tem uma
importância muito grande em todos os níveis de saúde. Aquele
dentista que vai trabalhar lá no posto, que trabalha com a
saúde básica, preventiva, que é então chamada de nível pri-
mário de atenção, ele tem o seu valor, precisa ser valorizado,
mas não é só isso, Deputado Jesuíno. A Odontologia também
atua no nível secundário e no nível terciário, ela também tem a
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sua importância e nós estamos aqui hoje para mostrar a nossa
importância. Então quando um paciente vai à busca de um
postinho ele quer um tratamento geral de saúde bucal, ele
busca a Odontologia a saúde primária, a partir daquele mo-
mento são triados alguns pacientes e nós temos a cada 20
pacientes um que precisa de um tratamento mais especializa-
do, mais específico, ele precisa de um cirurgião-dentista espe-
cialista e ele então é direcionado para uma Unidade de 2º ní-
vel, Nível Secundário. E alguns pacientes precisam da Odonto-
logia que está disponível no Nível Terciário que é um pouco
mais complexo que é especialista aí vem àquela pergunta:
“Rodrigo, vocês trabalham lá no Hospital de Base”, eu com muito
orgulho sou funcionário público do Hospital de Base, do Hospi-
tal João Paulo, “porque é que vocês trabalham lá? Porque é
que vocês não podem fazer a Odontologia Hospitalar já que ela
é tão importante?”. Eu costumo dizer para as pessoas, se você
está com dor no peito ou no coração você procura um médico
de joelho ou médico de coração? Todo mundo vai falar: do
coração. Se você está com dor na cabeça você não vai procu-
rar um médico de joelho, você vai procurar um médico de ca-
beça um neurologista. A Odontologia também tem as suas es-
pecialidades e é por isso que existe essa diferença que preci-
samos sim do serviço especializado e capacitado em ambiente
de Hospital de segundo e terceiro nível de complexidade.

Então nisso, para ter uma saúde do organismo não tem
como separar a boca do restante do corpo, ou você é saudável
ou não é; nós temos a nossa importância, nós fazemos o nos-
so trabalho, assim eu gostaria de apresentar um pequeno his-
tórico da bucomaxilo aqui.

Quando nós iniciamos em 2011/2012 nós temos aqui os
dois Diretores do Hospital João Paulo e Hospital de Base, nós
fizemos uma média, nós tínhamos apenas uma cirurgia por
mês de média, essa semana nós fizemos a estatística e hoje
nós estamos batendo 180 cirurgias por ano, um cirurgião-den-
tista em ambiente hospitalar fazendo a sua diferença. Isso não
foi fácil, está aqui a representante da SESAU; realmente nós
precisamos, nós estruturamos o serviço, buscamos a gestão,
eles deram condições de trabalho e a Odontologia mostrou o
seu trabalho a partir do momento que foi dada essa questão,
que foi dada essa oportunidade.

Então, aqui hoje, a nossa mensagem é: o Sindicato tem
uma mensagem muito clara. Nós trabalhamos na Odontologia
com muito orgulho, nós fazemos o nosso trabalho, nós temos
a nossa diferença sim, porque eu sou um cirurgião-dentista
com muito orgulho; eu sou um cirurgião-dentista que trabalha
em Rondônia com muito orgulho; eu sou um cirurgião-dentista
que trabalha em Rondônia no serviço público de saúde numa
unidade terciária de atendimento com muito orgulho e eu que-
ro o que disso? Nós queremos dignidade, nós queremos que
ser servidor público na área de saúde de Rondônia não seja
um segundo emprego, não queremos que seja um terceiro
emprego, não queremos que seja um subemprego. Não. Nós
queremos trabalhar como na Odontologia no serviço público,
de dignidade, que o profissional possa prover a sua família,
possa dar um sustento para a sua família, possa viver com
dignidade sendo apenas um funcionário público fazendo a dife-
rença na Odontologia.

E aqui está hoje. Nós temos aqui em Rondônia um servi-
ço que está crescendo muito forte; nós fazemos o nosso traba-
lho e nós hoje temos uma defasagem salarial muito significati-
va. Aqui hoje um cirurgião-dentista, Deputado Jesuíno, ele tem
um vencimento base de R$ 2.396,00; 2.496,63 para uma jor-
nada de trabalho de 40 horas semanais.

Hoje nós recebemos, nosso serviço de excelência de
cirurgia bucomaxilo recebe pacientes encaminhados do Esta-
do do Acre e do Estado do Amazonas e eu fiz uma média, fui
buscar, quanto que é o salário deles lá? Um profissional cirur-
gião-dentista lá na atuação semelhante à nossa aqui tem uma
carga horária de 30 horas e um salário base de R$ 5.600,00
no Estado do Acre.

No Estado do Amazonas um cirurgião-dentista 20 horas
tem uma base salarial de R$ 6.500,00.  Enquanto que aqui em
Rondônia o que se torna referência na região norte nós temos
um vencimento base de R$ 2.496,00 para uma jornada de
trabalho de 40 horas.

Será que podemos ter a Odontologia como primeira
fonte de renda da nossa família? Será que depois de trabalhar
30 anos pela saúde do nosso povo é justo que um funcionário
se aposente com um salário base de R$ 2.496,00? Não. Não.
Nós precisamos sim enfrentar o problema. Nós precisamos
sim repensar em aumentar a Odontologia, aumentar o nosso
espaço no Estado de Rondônia, mas, também precisamos
pensar que esse funcionário precisa ter um salário digno e
compatível com o seu trabalho, com a sua importância. Com
certeza nós precisamos ser reconhecidos. E eu acho impor-
tante, Deputado Jesuíno, nós estamos aqui hoje mostramos a
nossa importância, o que nós fazemos, o nosso diferencial,
mas, acima de tudo precisamos de mais, precisamos que o
nosso vencimento, o nosso salário seja mais digno e mais
coerente com a nossa responsabilidade, porque nós estamos
trabalhando com a saúde das pessoas, nós não podemos er-
rar, a saúde não tem como falar: “isso eu não sei, eu faço
semana que vem”. Você tem que fazer, e, você tem que acer-
tar, e, você tem que devolver aquela pessoa a sua dignidade.
Então, essa é a nossa proposta, nós temos sim que mostrar a
nossa importância, temos sim que mostrar que fazemos parte
da saúde das pessoas, salvamos vidas e que merecemos sim
o nosso reconhecimento, tanto técnico, como da parte profis-
sional e assim como no nosso salário. Por fim Deputado, eu
gostaria de apresentar a essa plateia maravilhosa que está
aqui hoje, certamente é para eles que nós estamos fazendo
essa Audiência, é para eles que nós estamos colocando isso
em discussão, porque serão eles que vão ter que mudar a
odontologia de Rondônia daqui para frente e para eles que
nós estamos aqui, nós vamos continuar sempre em busca de
melhorar a odontologia no Estado de Rondônia. Por fim, eu
gostaria de agradecer o Deputado Jesuíno, nós o procuramos
sobre esse tema e acima de tudo uma pessoa, não só o polí-
tico; mas, a pessoa tem que ter coragem para colocar em
discussão um tema muito importante como esse; saúde não é
secundária. Então, parabéns pela iniciativa, nós estamos aqui
hoje discutindo, eu acho isso muito válido e por fim, eu gosta-
ria só de apresentar o nosso lema, o lema aqui que a gente
vai seguir de agora em diante, que nós sabemos o nosso va-
lor, mas, as outras pessoas têm que saber também, nós te-
mos que informar as outras pessoas, os nossos pacientes e o
nosso lema agora aqui para a Odontologia de Rondônia é que
está estampado na camiseta do Sindicato: Mais Odontologia,
mais saúde. Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado. Passar
a palavra agora ao Senhor Presidente do Conselho Regional
de Odontologia, Hailton Cavalcante dos Santos.

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Boa tarde a
todos. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de
estar aqui hoje, ter essa porta aberta, agradeço muito ao se-
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nhor Deputado Jesuíno, por ter se sensibilizado com a questão
da odontologia. E nós fomos muito bem acolhidos pelo Diretor
do Hospital de Base; o Diretor do João Paulo II, nós só temos a
agradecer o apoio que teve nesse levantamento que a Ângela
e a Camila vieram de Goiânia especialmente para ver a reali-
dade e tentar passar para vocês que são leigos, a realidade
dos pacientes que se encontram em nível hospitalar. Mas, a
odontologia, o tema da nossa Audiência Pública é atuação do
cirurgião-dentista na média e alta complexidade. A atenção a
saúde, ela é feita em baixa complexidade, média e alta. Se-
gundo o Pacto Federativo, o município, ele é responsável pela
baixa complexidade e o Estado compete à média e alta com-
plexidade. O que é a média complexidade para o Governo do
Estado de Rondônia? O que seria isso? Seria Centros de Espe-
cialidades Odontológicas, os famosos CEOs, onde são realiza-
dos procedimentos de especialidade, tratamentos de canal,
tratamento de gengiva que é periodontia, pacientes sindrômicos,
que são os pacientes especiais de difícil tratamento, que tem
que ter uma abordagem diferenciada. Então, o Estado está
sendo negligente na média complexidade também. Em
Rondônia, nós possuímos 07 Centros de Especialidades
Odontológicas; 04 estão em Porto Velho, sendo que 03 são do
município, o município está fazendo uma ação que não com-
pete a ele, ele é baixa complexidade, atenção básica, ele tem
que fazer prevenção, ele tem que fazer tratamentos restaura-
dores, ele tem que fazer a ação preventiva para que o pacien-
te não evolua para uma média ou finalize numa alta complexi-
dade. Então, o Estado possui apenas um Centro de Especiali-
dade, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ele se
divide em tipo: 1, 2 e 3. O tipo 1, é o mais simples e é o que o
Estado possui e que está desativado há apenas 03 anos, se-
gundo é porque está para reforma. Então, a odontologia, ela é
tão desnecessária assim que pode fechar por três anos um
centro de especialidade? Por que não realoca esses profissio-
nais em outro local para atender a população? Sendo que é
competência dele é a média complexidade e não do município.
Qual a visão que o Estado tem da Odontologia, ele tem que
cumprir a parte dele que é a média e a alta complexidade. E
outra, é só Porto Velho que faz o Estado de Rondônia? E os
outros Estados, porque não tem Centro de Especialidade
Odontológica? Que é média complexidade, função do Estado,
não é função do município e o município está abraçando isso.
Então, nós estamos aqui hoje reivindicando isso, reivindicando
um olhar diferenciado para a média complexidade, porque um
paciente que não consegue ter uma resolução na baixa com-
plexidade e evolui para uma média complexidade, seja por um
problema na gengiva, um problema periodontal, seja por uma
infecção de dente, para um tratamento de canal, se ele não
for atendido na média complexidade, essa infecção, como foi
muito bem demonstrada pela Doutora Camila e pela Doutora
Ângela, pode evoluir para caso séptico. Gente vocês viram aqui
quantos pacientes tiveram AVC, a Camila, não chegou a co-
mentar, mais de dez pacientes que tiveram AVC, nove tem
problema na gengiva; 30% dos pacientes que tem problemas
cardíacos, o problema cardíaco é de origem odontológica, esse
problema evoluiu da baixa complexidade para a média com-
plexidade e está chegando à alta complexidade, o que adianta
eu ter um médico, um enfermeiro fazendo a atenção básica do
paciente, por exemplo, um paciente que tem diabetes, dando
a medicação do paciente de diabetes, cuidando desse pacien-
te, se eu não tenho o dentista lá? Porque o paciente tem 72
centímetros de área ulcerada na gengiva jogando infecção no
corpo do paciente e ele pode evoluir para um caso séptico da
noite para o dia. Então, nós estamos aqui cobrando justamen-

te isso Deputado, que o Estado faça a média complexidade,
porque só existe um centro de especialidade em todo o Estado
de Rondônia, que é na Capital que está desativado há três
anos, os profissionais estão lotados lá, existe dentista lotado
lá, mas ele não está trabalhando, não é porque ele não tenha
vontade, cadê a cadeira? Cadê o material? Cadê o suporte
para o cara trabalhar? E as outras cidades do nosso Estado,
eles não merecem um centro de especialidade odontológica
do Governo do Estado, já que é média complexidade? Agora
vamos para a alta complexidade, qualquer um de nós poderia
estar numa situação como foi mostrada aqui. Vou fazer um
paralelo aqui, a Camila contou um caso de um paciente que foi
fazer um procedimento eletivo e evoluiu para a UTI, então,
aqui nós tivemos um caso parecido aqui no Hospital de Base,
ano passado, ano passado, tinha um paciente em UTI com
edema de face, diagnóstico é a mesma coisa que a Camila
falou parotidite, mas o paciente não estava com parotidite, ele
estava com uma raizinha residual pendurada que gerou um
abscesso, o paciente chegou um dia antes, internou para po-
der fazer uma cirurgia de câncer de pâncreas. Protocolo: in-
terna para outro dia ir para o procedimento cirúrgico. Durante
a internação, um dia antes, ele descompensou, ele entrou em
quadro de sepse, e da sepse, ele foi para onde? Ele foi bater
na UTI, e lá na UTI ficou, e ficou na UTI justamente por um
problema odontológico, se existisse avaliação da odontologia
hospitalar, esse paciente não teria descompensado, ele não
estaria em leito de UTI, essa UTI estaria sendo ocupada por
outro paciente, e pasmem, chegou dois órgãos para serem
transplantados, o impacto social disso, a família que doou os
órgãos, a família que está esperando o órgão, imagina um
filho seu esperando um fígado, um rim e essa cirurgia de trans-
plante, não foi feita porque não tem leito de UTI. E porque que
não tem leito de UTI? Por que; não é só o dentista, lógico,
mas, esse caso como muitos outros estão acontecendo aqui
em Rondônia e no resto do País, faltou o profissional habilita-
do, a bucomaxilo, tem a sua função dentro do hospital, mas, o
cirurgião-dentista habilitado em Odontologia Hospitalar, à atu-
ação dele vai ser muito superior, porque ele é que vai tratar,
ele que vai diagnosticar, ele que vai trabalhar com a equipe
multidisciplinar, equipe de enfermagem, com toda a equipe
médica, toda equipe que compõe o corpo clínico do hospital.
Então, nós estamos aqui, e agora vamos para a questão legal,
nós temos uma Lei, Deputado, e a Lei não está sendo cumpri-
da, uma Lei Estadual que obriga a presença do cirurgião-den-
tista, e eu gostaria de fazer um apelo, solicitar, Deputado, que
essa Lei seja reformulada porque o cirurgião-dentista na UTI
não é suficiente, essa Lei tem ser modificada para que seja
obrigatória a presença do cirurgião-dentista em nível hospita-
lar, por que se você colocar o dentista só na UTI, você esta
restringindo o leque de ação e de prevenção de doenças, de
taxas de ocupação de leito, de rescindível de paciente dentro
de hospital. Essa lei tem que ser reformulada e se tornar obri-
gatória a presença no Hospital. Essa lei ela abrange não ape-
nas o nível público, em nível privado, por isso que nós chama-
mos a vigilância, por isso que nós chamamos o Ministério Pú-
blico. É competência da vigilância, exigir que sejam cumpridas
as normas, existem as resoluções da ANVISA que falam isso.
Então nós queremos que a vigilância também cobre dos hospi-
tais particulares, a equipe é multidisciplinar, a lei exige isso,
Deputado, nós queremos que essa ação seja não só em nível
público, mas em nível privado entendeu? Em nível privado, por
que a gente não pode tratar separadamente, é igualitário, o
paciente que está numa UTI no Hospital particular tem a mes-
ma necessidade de um paciente que está no hospital público.



11 DE ABRIL DE  2017Nº 58 814Pág.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

Então é esse recado, é esse o intuito da nossa Audiência, pre-
cisamos que sejam criados os Centros de Especialidades
Odontológicas, não é função do Município, Vereadora Ada, a
senhora sabe muito bem que a atenção básica é Município, o
Município não tem fôlego financeiro para estar entrando nas
ações pertinentes ao Governo do Estado, vamos separar. E eu
faço até um chamamento, Vereadora, para que nós façamos
uma Audiência Pública em nível municipal por que nós temos
que mostrar que muitas coisas que estão acontecendo na mé-
dia e alta complexidade é por falha na atenção básica. Hoje em
Porto Velho nós temos apenas 30% de cobertura, ou seja, 70%
da população não tem acesso ao cirurgião-dentista; é muita
gente e tem cidades no interior do nosso Estado que a cobertu-
ra é só de 10%. Vilhena tem o teto para 40 equipes de saúde
bucal, mas, ela só tem 4 equipes, ou seja, 90% da população
está desassistida, como é que o gestor faz? É fácil para o gestor,
você hoje atende 8 fichas, como a demanda é grande você vai
atender 10, 20 fichas. O gestor está jogando para o profissio-
nal para que ele absorva uma demanda reprimida que não é
culpa dele. O gestor é que tem que contratar, o gestor tem que
dá condições de trabalho. Então é isso que nós estamos exigin-
do do Governo do Estado e na Audiência que nós queremos
realizar em nível de município, eu já conversei em Brasília com
o pessoal do Ministério da Saúde e eles se propuserem a vir
também trazer os dados. E para encerrar a minha fala, Depu-
tado, antes de iniciar a Audiência eu liguei lá em Brasília e
conversei com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, e eu
perguntei: vocês sabem que o Centro de Especialidade
Odontológica do Governo do Estado, que é só um que existe
aqui em Rondônia, ele está desativado há 3 anos? Aí disse:
“não, a gente não sabe”. Pois é, e vocês estão mandando re-
curso federal para cá, não estão? “Estamos.” O recurso foi cor-
tado? Não foi. Qual é o protocolo para você mandar o recurso
federal? Que seja apresentada uma produção mensal. Há quanto
tempo a POC não está gerando uma produção mensal do tra-
balho dela? Então você está pagando errado, vocês aí em
Brasília estão errados. Vamos fazer a nossa fiscalização aqui e
vamos fazer a denúncia para vocês, por que o dinheiro está
sendo enviado para o Governo do Estado e o Governo do Esta-
do não está para a POC, por que cada CEO recebe um valor
específico de incentivo. Então o Governo Federal está mandan-
do o dinheiro para o CEO da POC aqui do Estado, a Secretaria
de Saúde pega o dinheiro, mas, não está investindo, está pa-
rado o serviço, mas, isso é o mínimo; o máximo é a população
desassistida na média complexidade. Então é esse o nosso
objetivo aqui. Obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – O Raimundo, o
último Orador da Mesa, depois eu passo a Ana Negreiros, den-
tista, também que se inscreveu para falar.

O SR. RAIMUNDO NONATO – Boa tarde a todos, cumprimen-
tar a Mesa em nome do Deputado Jesuíno, agradecer o convi-
te. Deputado, eu queria discutir saúde com a presença do
COSEME, com a presença da AROM, sabe por quê? Por que eu
quero discutir quem são base, eu quero discutir média comple-
xidade, eu quero discutir a alta, por que quando você discute
só a alta parece que só o Estado que é responsável pela saúde
pública, e, nós temos Município no nosso Estado que é Pólo
Regional de Saúde, como Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal,
Ariquemes, Ji-Paraná, esses municípios têm que estar presen-
tes, porque eles também... Porto Velho tinha que estar aqui
presente, discutindo também o problema da saúde pública, por
que esses municípios também têm responsabilidade para fa-

zer média e alta complexidade, dependendo da habilitação
dele no Ministério da Saúde. Então, a gente precisa separar o
joio do trigo. Aonde tinha que cuidar do paciente, é onde o
sistema está mais fragilizado, que é a atenção base. Então,
esse pessoal tem que estar aqui discutindo, porque quando
eu coloco que tem que discutir com o COSEME, o COSEME é o
Secretário, é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde
do Estado; a AROM – Associação dos Prefeitos dos Municípi-
os, que é quem tem a caneta, tinta na caneta para contratar
ou abrir concurso público ou determinar o seu Secretário para
fazer isso. Então assim, eu estou sugerindo aqui que as próxi-
mas Audiências, que forem discutir saúde pública; vamos en-
volver esse pessoal também, para que eles possam também
dividir a responsabilidade. Eu queria fazer uma crítica cons-
trutiva ao Conselho de Odontologia, a gente não recebeu ne-
nhuma reivindicação de vocês. O Conselho Estadual de Saúde
é quem tem o poder de tomar as decisões sobre as políticas
públicas no âmbito do Estado. A gente tem esse poder de
fazer isso, tem o poder de decidir e o Secretário, o Governa-
dor tem obrigação de cumprir. É claro que ninguém choca
com a decisão do Poder Legislativo, mas, nós temos o poder
de decisão, inclusive, garantido na nossa Constituição, o arti-
go 196 aos 200, para a gente fazer a discussão e encaminhar
e o Secretário é obrigado a cumprir. Então assim, da nossa
parte, seja bem-vinda a Odontologia. Agora, vamos fazer com
que realmente o consultório Odontológico que vem para o
Estado não fique como aquele lá em Cacoal, abandonado, fe-
chado e a gente procura: “cadê o dentista daqui? Não sei. Uai,
como é que não sabe?”. Então, a gente precisa também fazer
essa autocrítica também, construtiva no sentido de fazer com
que os profissionais também cumpram com a sua obrigação
também, porque nós do Conselho Estadual estamos de olho.
Tenho dito. Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado.  Agora
a fala da Dra. Ana Negreiros.

A SRA. ANA NEGREIROS – Boa tarde a todos. Quero cumpri-
mentar, aqui como Presidente, o Deputado Jesuíno e neste ato
já agradecer como dentista, por um Deputado que não é da
classe, não é da saúde, mas, está buscando melhorias para
todas as áreas e chamou esta Audiência Pública de tão impor-
tância para o nosso Estado de Rondônia, juntamente com a
sua esposa Ada, que está lá na Câmara Municipal, a qual,
Ada, eu tive uma honra muito grande de pertencer àquela
Casa e naquela Casa, o que eu pude fazer pela classe Odon-
tologia, pelos cirurgiões-dentistas, nós fizemos. Foram 04 anos
em defesa da nossa categoria, que é tão esquecida, que é tão
menosprezada no nosso Estado de Rondônia e no nosso mu-
nicípio de Porto Velho também. Quero cumprimentar o meu
grande amigo, que faz um grande trabalho, representando o
nosso CRO, Dr. Hailton. Parabéns Dr. Hailton, sabemos do seu
grande trabalho, como estava conversando agora com a Meire
sobre a Odontologia no nosso Estado, quantas vezes nós bus-
camos melhorias para o Estado de Rondônia e você estava ali,
sempre procurando ajudar a nossa Odontologia do nosso Es-
tado, junto com o nosso município de Porto Velho. Cumpri-
mentar o Rodrigo. Eu não sabia que o Rodrigo tinha esse dom
da oratória, viu Rodrigo? Gostei! Parabéns! É muito importan-
te, a nossa categoria, o nosso Sindicato ter um representante
como você. Eu me sinto bem representada em você ser o
nosso Presidente, juntamente com a Graça, a Flávia, essas
pessoas queridas que tanto lutam; porque hoje em dia as
pessoas só querem lutar por alguma coisa, infelizmente mui-
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tos, se ganhar alguma coisa em troca. E vocês não, não rece-
bem um real, não recebem um centavo e, noite e dia, lutam
pela nossa categoria, lutam pela nossa saúde bucal do nosso
Estado. Parabéns, Rodrigo! Parabéns a toda minha categoria!
Quero aqui agradecer, conversei com a Dra. Camila, que é lá
de Goiás. Camila, a minha mãe é goiana, eu tenho muito amor
pela nossa terra, Goiás, e, eu quero parabenizar pelo seu tra-
balho que você vem fazendo. E eu quero vê meu Estado de
Rondônia fazendo o trabalho que vocês vêm fazendo no nosso
Goiás, aqui em Rondônia. Eu tive o privilégio de ser Diretora
Executiva da Policlínica Oswaldo Cruz, aqui está presente seu
Fernando, a Luzia, onde nós trabalhamos juntos, são servido-
res da Casa, grandes trabalhadores, são os nossos servidores
do Estado. E quando eu estava ali, Deputado, funcionava. Es-
tava paralisado, Hailton, a nossa Odontologia, mas, assim que
eu entrei, consegui juntamente com a Itaci, que foi nossa Co-
ordenadora, quando eu estava lá na POC e nós conseguimos,
senhor Fernando, colocar a Odontologia para funcionar, com
muitas dificuldades, faltava algum problema na caneta, vinham
problemas na cadeira e nós estávamos ali, não é, Itaci? Colo-
cando a Odontologia do Estado, que é obrigação, para funcio-
nar. Infelizmente hoje ela não funciona e isso nos deixa muito
tristes, porque nós temos no Estado de Rondônia, nós temos
os nossos profissionais e eu sei que muitos profissionais estão
lá em desvio de função, que deveriam estar atendendo como
dentistas e estão em laboratório, estão em outros lugares que
poderiam estar atendendo tantos pacientes que ficam sofren-
do dia e noite, que vão lá ao postinho de saúde e, às vezes,
não conseguem uma consulta porque os nossos dentistas es-
tão lá se matando e às vezes, com dificuldade não conseguem
atender a todos. Enquanto nosso Estado está defasado porque
não está funcionando a nossa Odontologia do nosso Estado. O
CRO participou e quando o CRO entregou ao Governo do Esta-
do, a Secretaria Estadual de Saúde, que hoje é lei que foi
aprovada pela Ex-Deputada Glaucione, que nós estávamos pre-
sentes, que nós levamos lá para a Câmara Municipal também,
é municipal, hoje, a lei do dentista na UTI, mas, infelizmente
não funciona. Acredito que o CRO vai entrar com a defesa civil
pública, tem que entrar no Ministério Público porque quando a
gente apresenta uma lei, Vereadora, ela tem que ser executa-
da porque nós, os representantes parlamentares, a função
deles é legislar, elaborar leis e a função do Executivo é execu-
tar e tem que ser executado, tanto no nosso Estado, tanto nas
UTIs do nosso Estado, que nós temos, quanto nos nossos par-
ticulares. Já é para entrar a muito tempo, Hailton, com essa
entrada no Ministério Público para o nosso Estado atender na
UTI com os nossos dentistas. E eu venho aqui nesta tribuna,
para não me alongar, só dizer para os meus amigos, para os
meus colegas, que cada vez mais a nossa classe está unida.
Eu fico muito feliz quando eu chego aqui e olho para os rostos
dos nossos grandes universitários que estão agora se forman-
do para serem Odontólogos. Gente, eu passei o que vocês
estão passando, eu sonhei o que vocês estão sonhando e quan-
do a gente entra, quando a gente se forma, quando a gente
pega o nosso CRO, infelizmente aqui, como foi dito pelo Rodrigo,
receber 2 mil reais, receber 3 mil reais, porque nós trabalha-
mos dia e noite para atender o nosso povo e nós precisamos
ser reconhecidos. Na Câmara Municipal, tive a felicidade de
ser uma grande parlamentar em defesa dos servidores públi-
cos, onde nós conseguimos R$ 1.040,00 para os nossos servi-
dores do município e precisa mais, os nossos servidores da
Saúde precisam muito mais para serem atendidos. Então me-
ninos e meninas, nossa classe de Odontologia, não vamos pa-
rar, não vamos deixar abaixar a poeira depois desta Audiência

Pública. Vamos continuar em defesa, que nós precisamos ter
uma Odontologia atuante em nosso município e nós precisa-
mos ter uma Odontologia atuante no nosso Estado. E vamos
continuar a nossa defesa, nossa luta, Dr. Hailton, para que
urgentemente o Estado atue na lei que existe tanto no municí-
pio quanto no Estado, que é dentista na UTI. Contem comigo e
vamos à luta, porque a saúde bucal do nosso Estado precisa, o
nosso povo e os nossos Odontólogos. Muito obrigado e que
Deus os abençoe.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora os oradores
já se manifestaram. Agora, o principal agora, Socorro, é você.
A senhora vai se manifestar, tem o tempo necessário, que foi
falado aqui, para poder explanar a defesa do Estado. A Socor-
ro agora vai falar, representando a Saúde do Estado.

Tem algum representante do município aqui?  Tem al-
gum da Saúde municipal, Secretaria do município? Marcos
Vinícius. O senhor é assessor direto do Dr. Hildon, do prefeito?
Na área de Saúde? O senhor tem como depois se manifestar
alguma coisa, depois do que foi ouvido aqui? Pode ser? Socor-
ro, está com a fala.

A SRA. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES – Boa tarde a
todos. Eu sou Socorro, neste ato represento o Secretário de
Estado da Saúde. Agradecer ao Deputado Jesuíno pela iniciati-
va de ter acatado a matéria, Deputado. Eu acho que falar de
saúde sempre é válido, falar de saúde é a qualquer momento
e a qualquer instância. Vereadora Ada, parceira, trazendo essa
banca e demais colaboradores do João Paulo II, do Sindicato
do Conselho e também agradecer ao João Paulo e ao Hospital
de Base e aqui, pela iniciativa, Nilson e Cadu, de ter acompa-
nhado os nossos visitantes, o Sindicato do Conselho nas visitas
na UTIs. E o que nós temos é público, são os pacientes do
Sistema Único de Saúde e estamos à disposição. Hoje, o que
eu tenho para falar, o que a Secretaria tem para falar para
vocês é que a Secretaria de Estado da Saúde vem fazendo seu
papel, como Ordenadora do Sistema Único de Saúde. Especi-
ficamente na área que hoje é pauta da Audiência Pública, que
é a contratação, validação, reconhecimento do profissional
Odontólogo dentro das nossas UTIs é um tema novo, eu acho
que até para os próprios profissionais de saúde como o pró-
prio Estado. Pedir perdão, Deputado, para a Lei de 2011, que
veio à tona agora, e eu vou me abster de respondê-la, eu não
tenho certeza, já liguei nos órgãos, se ela está com ADIN ou
não. Porque me espanta 06 anos de uma legislação e não hou-
ve nenhuma manifestação até o momento. Está bom? Eu acho
que o senhor vai notificar a Secretaria de Estado para outras
declarações.

Nós temos sim profissionais capacitados na Rede Esta-
dual de Saúde, nós temos um número bastante significante de
profissionais, todas nossas áreas, todas nossas unidades de
responsabilidade do Estado têm cobertura de Odontólogo, de
cirurgiões e de bucomaxilo; como exemplo eu cito o João Pau-
lo II que nós temos 16 bucomaxilos hoje que dão cobertura e
retaguarda para o João Paulo II e para o Hospital de Base.
Temos fragilidade? Temos. Temos que avançar? Temos. Te-
mos um concurso em aberto no qual não foi disponibilizado
vaga para Odontólogo porque nós temos no Quadro da Secre-
taria Estadual de Saúde um quantitativo elevado de Odontólogo
relacionados às nossas unidades. Podem ser que estejam em
tempo de aposentadoria, mas, eu só posso contar esse profis-
sional fora da folha de pagamento no ato que ele dá baixa na
aposentadoria. Não posso contratar outro para o seu lugar.
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Sobre o CEO Estadual. O CEO Estadual realmente na
transferência da Policlínica Oswaldo Cruz da BR para a nova
estrutura na Jorge Teixeira, os espaços que se encontravam ali
não contemplariam na legislação o CEO. Foi feito um levanta-
mento, reestrutura da Policlínica Oswaldo Cruz, foi montado
um processo de reforma e ampliação do espaço que está para
licitar na SUPEL. Quando falamos de obra de licitação, o tempo
é o nosso grande inimigo, porque existe recurso contra recur-
so, reformulação de planilhas. O processo se encontra para
licitar, já entraram com recurso para refazer a planilha, todos
os equipamentos, cadeiras, materiais estão comprados, Depu-
tado, e guardados no Almoxarifado, todos escolhidos pelo cor-
po técnico da Secretaria. A Secretaria tem uma grande preo-
cupação, a Secretaria hoje é porta aberta e quem define com-
pra de equipamentos são os profissionais da área. Foi reunido
os nossos Odontólogos que são testemunhas e eles definiram
o que eles queriam para o nosso CEO. Foi montado o proces-
so, foi adquirido, está sob guarda no Almoxarifado até que se
conclua a obra de reforma e ampliação que vai ser no espaço
do laboratório do Município de Porto Velho que ocupava na
POC, com a saída do laboratório aquele espaço ficou definido
como o novo CEO.

Hoje o CEO foi falado aqui da atenção primária do Muni-
cípio de Porto Velho é a grande responsável por ordenar o
sistema. Nós temos hoje 22 Unidades de Atenção Básica e 03
CEOs Municipais que poderiam estar fazendo atendimento com-
plementar evitando que esse paciente chegasse à alta comple-
xidade com alguma outra patologia que não fosse de base dele
para tratamento. Como foi dito aqui de 10 pacientes que en-
tram na alta com a patologia de base, 08 já vem com proble-
mas odontológicos que poderiam estar minimizados na aten-
ção básica ou no CEO, que não atendimento de imediato, é um
atendimento secundário e que recebe recurso de incentivo para
mantê-los funcionando e contratar profissionais. Tem um aler-
ta também que a Portaria é bem flexível no que tange, que as
Instituições de Ensino Superior, elas são aptas a implantar o
CEO e pedir incentivo ao Ministério da Saúde. Então, é mais
uma linha de financiamento e mais uma linha de absorver esse
profissional que ora está fazendo a Universidade, se nós tivés-
semos uma parceria com as Universidades de Ensino Superior
para estarem pleiteando a implantação do CEO e receber in-
centivo que vai de R$ 70.000,00 à R$ 120.000,00 por profissi-
onal e por número de cadeiras que ali estão colocando.

Então senhores, o Estado ele precisa de parceiros. Nós
sabemos que o município tem suas fragilidades e sabemos que
o Estado também ordena o sistema. Então, se não tiver uma
união de esforços entre município fazendo o seu papel, o Esta-
do e complementando com a iniciativa privada, com as Institui-
ções de Ensino a qual vocês estão vinculados o andar, o cami-
nhar, o sucesso torna-se mais difícil. Nós temos uma folha de
pagamento relacionado à Odontólogos que nós temos 60 den-
tistas hoje na área, todos trabalhando em folha de pagamento,
desses são 41 cirurgiões-dentistas e 16 Bucomaxilos. Então, o
Estado sim se preocupa com a área da formação de vocês,
porém, o Estado não tem condições hoje de abrir portas para
um volume de contratação, pois ele pode estar incidindo em
outros ônus, em outros encargos e outras responsabilidades.

Coloco aqui, Deputado, Vereadores, e demais membros,
à Secretaria de Estado da Saúde à disposição de vocês, a qual-
quer momento estamos pronto para recebê-los e coloco as
nossas unidades também à disposição de vocês. Obrigada.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – O município teve
que se ausentar, pediu desculpas.

Alguém mais quer se manifestar? Não. Até porque já
são 17h46min. Eu gosto de ouvir todo mundo.

O do município está iniciando agora, então a gente não
pode nem tanto cobrar essa questão pelo prazo de um Gover-
no que, infelizmente precário o Governo que passou, a gente
sabe disso, infelizmente a gente não tem muitas lembranças
positivas quanto à gestão anterior do município. Mas, eu esta-
va analisando aqui, nós temos 04 faculdades de Odontologia.
Eu estava também fazendo uma análise, são 120 vagas, você
falou? Três mil reais são gastos nessa faculdade em média
por mês, 48 meses, cento e quarenta e quatro mil, eu acho
também, aí eu tenho que ser muito claro que essas faculda-
des para mim, viu Doutores, cometem um dano irreparável a
esses jovens. O MEC tem que estar acompanhando essas fa-
culdades de Direito, de Medicina, Odontologia porque aonde
vai botar tanto profissional? Porque eu estou falando isso Dou-
tor? Porque a partir que o Estado está pagando dois mil e
quatrocentos reais e a maioria das pessoas buscam uma es-
tabilidade no serviço público, é inviável praticamente você es-
tudar, pagar uma faculdade para amanhã você não ter um
campo de trabalho para exercer, olha a frustração, olha a frus-
tração, amanhã ou depois; como eu estou vendo médicos se
formando na Bolívia, hoje fazendo revalida, amanhã vai ter
tanto médico que vai com a administração, o administrador.
Eu estou falando a verdade senhores, porque é a verdade, vai
se bater tanto Odontólogo, médico hoje nós temos na Ordem,
na Ordem inscritos mais de 8 mil, é advogado batendo aí a
torto e direita. Eu estou falando isso e o Conselho deve está
atento a isso também, viu Raimundinho, que é do Conselho
Estadual, Conselho também do CRO, fiscalizar essas faculda-
des. Qual é o gasto de um proprietário de uma faculdade des-
sas? É professor, água, iluminação, alguns impostos e quando
paga e quando paga porque a maioria é sonegador, a maioria
é sonegador. Estou aqui, estarei sempre ombreado na defesa
da classe trabalhadora, nos direitos daqueles que já estão,
praticamente já estão exercendo e aqueles que já estão den-
tro do trabalho também. Agora, porque que eu estou fazendo
essa crítica? Porque eu fico preocupado, quantos hoje, hoje
inscritos aqui em Rondônia, inscritos temos de odontólogos?
Só para ter uma noção.

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – 3.600 mais
ou menos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Três mil...

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – 3.600.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – É formado em
média de quanto por ano?

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Por ano uma
média de 120 a 150 profissionais.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Mais nas 04 facul-
dades, somente isso?

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – É porque tem
turma que não fecha, o pessoal desiste...

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Aí é 100 a média
por ano.
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O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Existe uma
média por ano. Então, por exemplo, esse ano formou quase
200. Ano passado formou 120. Então, é variável. Então, a mé-
dia é 150 profissionais/ano e vai aumentar porque agora tem
uma faculdade em Rolim de Moura, abriu uma em Ji-Paraná e
vão abrir outra em Vilhena.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – E como é que é
feito essa análise?

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Aí, só para
esclarecer, Deputado...

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu quero saber
também sobre isso.

O HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – O Conselho de
Odontologia, não compete a ele essa fiscalização nesse senti-
do. Porque o MEC, ele é soberano, porque quando vai montar
uma faculdade, ele monta um projeto e ele apresenta ao MEC,
esse mesmo problema existe, a OAB fez, tentou ombrear e
questionar isso; mas, quem regula isso é o MEC. Então, é uma
situação que a gente vê que é mais para arrecadar dinheiro;
porque a sociedade, o Conselho está em defesa da sociedade.
Então, a sociedade, ela está tendo o que é necessário para a
sociedade hoje o nosso Estado; precisamos de profissionais
cirurgiões-dentista? Precisamos. Mas a quantidade que de fa-
culdade que está surgindo no nosso Estado, está levando a um
sucateamento da profissão.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com certeza.

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Porque está
entrando muito profissional e a questão não é porque está
entrando profissional, é a qualidade com que esses profissio-
nais estão sendo formados nessas faculdades. Infelizmente
quem regula, quem fiscaliza tudo isso é o MEC; o Conselho,
ele pela Lei, ele não tem essa competência legal.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu estou falando
isso, o Brasil é o País que mais tem leis que não são executa-
das, é o País que é mais desorganizado, infelizmente no que
tange tudo, tudo, nós temos aí a discussão, hoje passa ques-
tão de reconhecimento, salarial, condições de trabalho. Mas,
isso tudo tem um início, quando nós estamos aqui represen-
tando o interesse do povo como legislador, quando o Governo,
um Governador representante, que é o executor, que é um
Governador do Estado, um Prefeito, ele deve estar atento para
isso, é por isso que às vezes existem umas medidas
antipopulares, tem que ter uma limitação, e, eu vou para cima,
pode ter certeza disso que, não é competência, lógico, nossa,
é do MEC e da União, mas, o Estado tem que também contro-
lar esta situação, o senhor mesmo falou, vira, como exemplo,
nós estávamos discutindo uma situação das carteirinhas que
são expedidas quanto ao UBES a UNES de meia-entrada. Tem
uma lei estadual que estava conflitando com a federal, chega-
mos a um consenso que iremos revogar o dispositivo dela.
Vão montar Associação a torto e a direita para expedir
carteirinha, só para ter o ganho mensal ou anual, desculpa.
Então, é isso que deve ser novamente discutido, debatido. Eu
parabenizo a todos vocês, já ficou mais do que demonstrado
dentro dessa Audiência que é necessário sim, a presença de
especialistas nessa área, que eu penso também a redução, da
economia bem com a vida; a prioridade de tudo aqui é a vida.

A carta soberana, a carta Constituinte de 1988 traz lá, a prio-
ridade é a vida, dentre esta, vocês deixaram bem demonstra-
do que a presença de um especialista dentro de um centro
cirúrgico, é o centro, desculpa, de uma Unidade de Tratamen-
to Intensivo, ele tem que ter um dentista sim viu, Doutores, eu
acho que ficou mais do que demonstrado a redução, desde
que tenha especialidade, como bem disse aqui a Socorro, e aí
eu quero saber, salvo engano, são 350 horas, é isso? 30 práti-
cas, podem falar para mim? Eu queria que vocês me informas-
sem.

A SRA. MARIA SOCORRO RODRIGUES – 350 horas, sendo
30 na prática e 70 na teoria, para poder capacitar o profissio-
nal na área hospitalar e tratamento intensivo.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Isso então é uma
pós-graduação?

A SRA. MARIA SOCORRO RODRIGUES – Não chega a ser
uma pós, não chega a ser uma pós porque é menor do que
360, eles tomaram cuidado, mas, é 350, é bastante hora. Dan-
do um exemplo Deputado, quando desativou o CEO da transfe-
rência, a Secretaria pensando na questão de transferir alguns
odontólogos para a UTI, nós fizemos uma Portaria, publica-
mos no Diário Oficial, lotando alguns odontólogos nas nossas
UTIs e todos eles se manifestaram contrariamente, daí tive
que tornar sem efeito a Portaria, porque todos alegaram que
não tinham a capacitação nem a habilitação para estar atuan-
do. Daí a Portaria foi agora do final do ano, eu lotei seis
odontólogos nas UTIs e quando saiu publicado, eles pediram
uma reunião e diante da manifestação que eles realmente não
tinham, o Estado voltou atrás e tornou sem efeito a Portaria e,
complementando, informando que o nosso índice de mortali-
dade nas nossas UTIs é muito baixo, chega a ser até abaixo da
taxa normal, nacional.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Alguém pode con-
frontar esses dados? Vocês são todos especialistas, não é?
Quanto é o ganho, quanto é que gera em torno para vocês
terem essa especialidade para atuar dentro de uma UTI, só
para eu ter uma base. Quanto que custa esta especialidade
para atuar dentro de uma UTI, exemplo, só para eu ter, habi-
litação...

A SRA. JACQUELINE WEBSTER – Eu acho que a Camila po-
der responder.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Pode ser? Pode
passar para ela aí, por favor?

A SRA. JACQUELINE WEBSTER – Eu posso dizer que diminui
em 30% o custo hospitalar, tem estudo científico de que a média
de permanência do paciente dentro da Unidade Hospitalar di-
minui em 30% com a presença do cirurgião-dentista, em mé-
dia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Deixa-me pergun-
tar para vocês: quem tiver essa informação, pode ser, vocês
podem dar uma cópia disso para juntar no processo?

A SRA. JACQUELINE WEBSTER – É literatura.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Não, você tem já?
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A SRA. JACQUELINE WEBSTER – Sim, é literatura. Como eu
digo, é publicado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Não, eu estou fa-
lando, você tem em mãos aí? Eu vou buscar essa literatura,
você tem como disponibilizar?

A SRA. JACQUELINE WEBSTER – Não, eu estou lhe dizendo
que é literatura, que é publicada, eu tenho sim. Eu posso ce-
der.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado. Pode
falar.

A SRA. CAMILA DE FREITAS – Primeiramente eu queria só
deixar claro que é uma pós-graduação sim, o Conselho Fede-
ral ainda não reconhece como especialidade, é como habilita-
ção, mas, é uma pós-graduação de 350 horas. O custo deste
curso depende muito do Estado onde ele acontece, mas, ele
vai entre R$ 800,00 e R$ 1.500,00 mais ou menos, por mês.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Por ano?

A SRA. CAMILA DE FREITAS – Por mês.

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Deputado, todo
curso quando, a graduação é quando você faz a Faculdade,
todo curso que você faz pós Faculdade, é uma pós, seja ele de
300, de 700 horas, então, essas pós podem ser, elas se divi-
dem em habilitação, que é no caso da Odontologia óxido nitroso,
que é a sedação; então o dentista faz uma habilitação em Óxi-
do Nitroso que ela tem uma carga horária específica que eu
não conheço, mas, é uma carga horária mínima, para que ele
possa sedar os seus pacientes no consultório. Existe outra pós-
graduação, que é a capacitação, que é a Odontologia Hospita-
lar hoje, e existem as especializações e as residências. Então
tudo o que você faz, pós a graduação, é pós-graduação desde
que seja regulado. Então, o Conselho Federal de Odontologia,
ele regula essa disciplina, a Odontologia Hospitalar, e, ele bai-
xou uma resolução que enquadra ela como capacitação. Ano
que vem vai ter encontro das especialidades e a tendência é
que ela evolua de capacitação para Especialidade ou Residên-
cia, ainda está sendo discutido isso. Residência né? A Jacqueline
que é a Comissão Hospitalar acaba de me responder, ano que
vem no Encontro das Especialidades Odontológicas a proposta,
devido à demanda e a necessidade de regulação dessa especi-
alização, ela vai passar a ser uma Residência.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – É só para a gente
deixar claro a todos que tem que ter habilitação então para
trabalhar na UTI.

A SRA. CAMILA DE FREITAS – Deputado eu acho que nós
temos que parabenizar esses colegas que se negaram a ser
alocados na Unidade de Terapia Intensiva, eles estariam colo-
cando em risco os pacientes, o próprio profissional; que não
foram capacitados nem na graduação para esse serviço. Eu
acho que realmente esses colegas merecem os nossos cum-
primentos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Quantos profissio-
nais o Conselho tem habilitados hoje para trabalhar na UTI?

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Esse dado eu
não tenho aqui agora, mas, eu acredito que habilitados hoje
nós devemos ter hoje uns 15.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – 15? Não chegou
nem a necessidade que o Estado precisa.

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Tem 15 pro-
fissionais habilitados, no Conselho, mas, que são concursados
do Estado, eu não sei eles são.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu estou fazendo
todas essas perguntas, que a proposta da lei aqui fala somen-
te em hospitais públicos, eu vou fazer essa proposta de esten-
der aos hospitais privados porque quê eu digo isso? Não é um
hospital? Não tem UTI? Então vão ter que ter também, enten-
deu? Eu irei apresentar a proposta na terça-feira, é o meu
compromisso, matéria constitucional, essa é constitucional,
porque que é constitucional? Por que é ato que não depende
do Executivo e esta Casa, eu peço para vocês o apoio de esta-
rem aqui na terça-feira, eu vou falar com os demais membros
para que seja aprovada na terça-feira mesmo. Então se esta
Casa tiver em condições, eu falo trazer toda a comunidade
odontóloga eu acho importante, por que isso foi deliberado
aqui, foi tratado aqui e vai dá mais uma oportunidade para
vocês. Por que a minha preocupação é isso, é campo de tra-
balho, a minha preocupação é isso, não é meramente eu es-
tar criticando aqui as faculdades, é o campo de trabalho. Você
se forma, você se dispõe, eu sou um acadêmico, você tem um
sonho para amanhã ser frustrado por conta que já existem
muitos profissionais já, imagina você um dentista, um
odontólogo com um canudo e não ter a oportunidade de tra-
balhar por conta de... Trabalha, mas não tem o retorno a qual
foi falado, ou foi disciplinado nas faculdades. Mas assim, o
meu compromisso hoje, primeiro; notificar o Estado de
Rondônia que se manifeste no prazo regimental de 10 dias,
quanto à questão do cumprimento da lei 2.494, de 30 de maio
de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de
profissionais de Odontologia na equipe multiprofissional das
Unidades de Terapia Intensiva. Eu já tenho a resposta, acredi-
to que todos eles não tenham esse curso. Mas a lei, sabe por
que ela não foi cumprida? Certamente como houve a determi-
nação: “Não tenho curso não; eu não vou, não vou”. Agora o
Estado vai ser compelido a contratar e só tem habilitado, acre-
dito, 15 no Conselho, já pensou, gente, até isso? O nosso é
meio complexo, é uma lei que..., quem terminou vamos fazer
especialização para poder atuar também nesse campo aqui
no âmbito do Estado de Rondônia que eu acho importante.

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Deputado eu
gostaria de sugerir que seja inserido também o seguinte
questionamento, Socorro; na sua fala você relatou que existe
sim uma flexibilidade para que o município possa criar os Cen-
tros de Especialidades Odontológicas. Isso é fato, a gente sabe
disso. Mas como o município não tem condições de criar o
Centro de Especialidade cabe ao Estado assumir a função do
município. Não, mais eu estou falando somos 52 municípios
que compõem o Estado de Rondônia; somos 52 municípios.
Então assim, e outro ponto que eu gostaria que fosse analisa-
do é o seguinte: cabe ao Estado fiscalizar as ações de atenção
básica do município, justamente para não sobrecarregar o
Estado. Então, a Coordenação de Saúde Bucal do Estado tem
que puxar os indicadores de cada município, para ver se o
município está cumprindo a meta básica. Se o município não
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está cumprindo a meta básica, o Estado tem que cobrar, por-
que é obrigação dele, que fiscalizar o município nas suas ações
de atenção básica justamente para não sobrecarregar a mé-
dia complexidade e alta do Estado. Então assim, eu gostaria
que essa situação, a Coordenação de Saúde Bucal do Estado
puxasse esses dados, trouxesse para a gente e que medidas o
Governo do Estado está tomando, cobrando de cada município
em si, para que eles atinjam a meta mínima. E, assim, eu
gostaria que também, em cima desses dados, a gente possa
ver que é uma demanda reprimida pela média complexidade e
que se o município não está dando conta de cumprir com a
atenção básica, ele não vai gastar recurso público com a mé-
dia complexidade.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu oriento tam-
bém ao Conselho que encaminhe ao final, se ele tem um prazo
aí, você não é obrigatório, não é vinculado, não existe a ques-
tão do prazo, do cumprimento de prazo. Vocês encaminhem
para a gente o mais rápido possível, as questões que foram
pontuadas, um ofício informando ao Conselho, todos esses
pontos. E aí, quando for encaminhar o ofício, o Requerimento
à Secretaria de Saúde, já venha sendo pontuado com a res-
posta, não é?

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Eu vou passar
para Vossa Excelência no máximo até quarta-feira, eu tenho
todos os ofícios pontuando isso e eu tenho os relatórios que o
Ministério da Saúde me manda sobre a defasagem de profissi-
onais em cada município, a exemplo: Porto Velho, 70% da
população não tem acesso à saúde bucal e isso vai repercutir
aonde? Um tratamento que seria simples vai evoluir para a
média complexidade e vai gerar demanda no CEO, em UPA,
João Paulo, porque pode evoluir para uma coisa aguda, uma
infecção aguda, então assim, nós temos os dados de todo o
Estado e aí a gente sugere que através desses dados, a Secre-
taria de Saúde, a Coordenação de Saúde Bucal, verifique o
cumprimento de metas, porque é impossível um município como
Vilhena que tem um teto para 40 equipes de saúde bucal, ter
apenas 04 equipes, então 90% da população está desassistida,
então essas 04 equipes não vão dar conta, é impossível ela
cumprir meta.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Pode falar o nome.

O SR. LORIELSON CAVALCANTE – Boa tarde. A gente queria
só fazer um ponto aqui, colocar um ponto, Dra. Socorro, por-
que assim, a odontologia não foi em 2004, apesar de que o
Brasil descobriu a odontologia em 2004, depois do Brasil Sor-
ridente, esses dentistas que a senhora têm no seu quadro,
eles não foram contratados no intuito no começo ao decorrer
anos, porque têm já profissionais que estão perto de se apo-
sentar para hospital, eles foram contratados na época para
atuarem nas escolas estaduais, é por isso que a senhora tem
um quadro tão grande de odontólogos e que depois esse pro-
grama foi desativado e eles ficaram sublocados na Secretaria,
então a gente tem analisar o fator histórico aí também, porque
a culpa não é do profissional, e porque não tem interesse do
profissional em buscar Odontologia Hospitalar, porque o salá-
rio é baixo, porque a gratificação de centro cirúrgico dele é
maior que o salário dele, entendeu? Então isso, acho que ficou
bem frisado, atuando, ele chega aos R$ 6.000,00, mas, quan-
do ele se aposenta ele recebe R$ 2.000,00, todos os profissio-
nais aqui da área de saúde pública querem estabilidade, o
nosso sonho é viver com estabilidade, agora a gente não vai

conseguir exercer a profissão ganhando R$ 2.000.00, Socor-
ro, entendeu? A gente quer poder se dedicar ao trabalho ex-
clusivamente, porque um centro cirúrgico exige isso. Está jóia?
Era só isso.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Só a título de in-
formação senhores, olha só como aqui em um debate foi im-
portante, eu fui procurado pelos Contadores do Estado que
assinam contas, eles que têm a participação direta, inclusive,
com o governo, o Governador assina com o Contador, todos
aqueles que são ordenadores de despesas, tem que ter um
Contador, sabe qual era o salário deles em média? R$ 2.400,00.
Isso é uma vergonha, gente, sinceramente, R$ 2.400,00, nes-
se cenário por uma faculdade que vocês estão exercendo de
04 anos, fazer Especialização, ter todo esse cuidado e amanhã
ser compensado na sua aposentadoria do Temer de 70 anos,
imagina senhores, é morte mesmo, é para matar isso aí. En-
tão eu vejo que nós temos que iniciar também uma discussão,
viu Socorro, isso está muito, e se tiver nesse aspecto, eu es-
pero que deva ter alguma falha, qual é o odontólogo mais
antigo aqui do Estado, tem alguém aqui? Mas ele é do Estado,
não é? Mas ele não aposentou ainda não? A senhora é
odontóloga do Estado? Hoje a senhora vai, se tivesse o direito
para ir para a aposentadoria, a senhora iria com quantos re-
ais, em média? Mas não tem nada que agrupa mais? Vamos
para a discussão. Vamos começar essa discussão também, viu
gente. Pode ter certeza que isso aí, que no âmbito Estado... Eu
acho que isso aí não... O Governador por ser um doutor vem
buscando melhorar a saúde no âmbito do Estado de Rondônia,
junto com a sua equipe, esperamos aí que essa discussão...
Agora, como diz, ‘quem não é visto, não é lembrado’, não é?
Isso aqui é importante até para vocês virem à tona, esse de-
bate não vai ficar por aqui, como foi exemplo agora do UBER
que quase eu fui... Essa discussão do UBER ficou marcada nesta
Assembleia. Nunca tive tanto problema quanto... Mas assim,
eu sou muito imparcial. Eu defendo a classe trabalhadora de
tal forma, e assim, o Conselho, o Sindicato, Sindicato aqui é
que fala, o Conselho é por uma questão de busca de melhorias
condições de trabalho, esse tipo de coisa é o Sindicato. É o
Sindicato que tem que aparecer. E a maioria dos Sindicatos é
pelego, se vende para o governo, fica caladinho quando tem
uma pressão. É por isso que sindicalista para mim tem que ter
peito. Eu, graças a Deus, agora posso falar, eu fui reintegrado,
ontem eu fui reintegrado na Polícia Militar. Passei 05 anos ex-
pulso da Polícia Militar, fui preso, cumpri 32 dias de prisão.
Essa minha esposa que está aqui do meu lado foi foragida, na
busca, na defesa dos direitos e garantias da Polícia e Bombei-
ro Militar do Estado de Rondônia. Então, Rodrigo, você não
tenha medo, quando você assume o cargo dessa magnitude,
que é ser o representante, não venha falar que só vem bônus
e ônus não, vem todo tipo de situação. Então, servidor público
que assume cargo eletivo, pensando que ‘eu sou Presidente’,
vai ficar lá na cadeirinha? O problema é todo dia, a demanda é
todo dia, as pessoas cobrando, buscando e você tem que estar
à disposição para isso. Você tem um Deputado aqui, enquanto
eu estiver nesta Casa eu não vou permitir que o Estado venha
oprimir, venha perseguir servidor que está na condição de Pre-
sidente, de Presidente de Associação, Presidente de Sindicato
porque, para mim, além de ser um ato totalmente..., é um
atentado contra a Constituição, contra os direitos e as garanti-
as dos sindicatos e associações, isso viola também o direito
dos servidores em ter um representante. Então, não... Você
tem hoje aqui um Deputado que se alguém começar a lhe per-
seguir, pode bater na nossa porta lá, que eu vou para cima, e
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aí o peso é igual. O peso é igual porque é um Deputado, é a
mesma atribuição, em tese, às ações do governo, mas, nós
não temos hierarquia. O governo ainda mais, ele deve sempre
se prestar a estar atento às normas por conta de que existe
um fiscal, existe o controlador, existe um legislador que está no
seu encalço se ele descumprir tal forma. Então vamos para os
encaminhamentos. Aí eu vejo levantando a mão lá. Pega o
microfone. Eu vou fazer uma crítica. Toda vez que tiver Audi-
ência Pública, o microfone tem que estar à disposição. Eu não
sei por que o microfone não fica à disposição. Desculpa. Va-
mos lá.

O SR. WESLEY F. DE SOUZA – Boa tarde, Deputado. Cabo
Wesley, cumprimentar todos vocês. Hoje, em média, um aca-
dêmico entra no Curso de Odontologia com a mensalidade em
torno de R$ 1.800,00 e finaliza, após 04 anos, em torno de R$
2.500,00. Então, nós que estamos aqui, gastamos em média,
de mensalidade, em torno de R$ 160.000,00 e mais ou menos
R$ 60.000,00, para mais, de material. Então, eu também, as-
sim, fico horrorizado com a nossa classe, já digo nossa classe,
pelo descaso o tanto que dentista ganha. É muito pouco para a
faculdade que ele gasta, não dá nem para comprar o arroz e
feijão, muito menos estudar os seus filhos, que é a nossa fina-
lidade aqui.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado, Wesley.
É importante isso. Você comunga com a minha ideia, é isso
que eu tentei passar para todos que estão presentes. É uma
vergonha estudar, as faculdades cobrarem esse horror aí e
amanhã você não ter como ter um retorno sobre isso.

Então ficamos assim, a Socorro tem uma Audiência ago-
ra inadiável, os encaminhamentos terça-feira eu irei apresen-
tar o Projeto de Lei já..., alterando não, eu não mexo nessa Lei
não, essa Lei não mexo, gente, porque eu tenho uma preocu-
pação com ela, depois eu até expliquei para o Presidente aqui.
Eu vou fazer uma nova Lei apresentando para Unidades de
Tratamento Intensivo privadas, para os hospitais privados. A
situação do encaminhamento a Socorro tem um prazo de 10
dias para responder quanto ao cumprimento da Lei 2.494. O
Conselho irá encaminhar Ofício até quarta-feira com os seus
pedidos e alguém mais quer acrescentar? Aquele que falou por
último, como é o nome dele? Lorielson. Porque eu fiquei inte-
ressado que ele teve uma fala comigo quanto a União
disponibilizar a questão das próteses.

Socorro, você está dispensada, Raimundo, pode ir tam-
bém.

Eu vou para os encaminhamentos, para mim é impor-
tante, viu Rodrigo, desculpa qualquer posição minha mais fir-
me, mas, eu vou cobrar do Estado o cumprimento dessa Lei do
Conselho, estaremos ombreados junto com o Município, a
Vereadora fez as devidas anotações. A senhora não quer falar
Vereadora? Não. Colheu todas as informações e a gente vai,
nós iremos propor as devidas medidas legais. Tem alguma
posição? Alguma questão a acrescentar?

O SR. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS – Eu só tenho a
agradecer em nome de todos os cirurgiões-dentistas, Acadê-
micos aqui presentes, a gente fica feliz quando pessoas da
nossa classe apóiam a gente, mas, a gente fica mais feliz ain-
da quando uma pessoa leiga que não entende nada de Odon-
tologia, não entende nada de saúde propriamente dita, assu-
me, bota cara a tapa, vem “voam assim de paraquedas”, sem
entender realmente assim algumas coisas que seriam discuti-
das e como você falou no início eu quero entender, eu quero

aprender, eu quero saber, para saber se realmente a socieda-
de necessita disso.

Então, eu só tenho a agradecer a coragem que você
teve de fazer esta Audiência Pública e eu acho que ficou con-
solidada a real necessidade desses profissionais.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Qualquer tema,
qualquer legislador, por isso que eu digo, uma Lei para ser
aprovada ela tem que ser debatida exaustivamente sabia? Até
para ter uma eficácia, para ter alguma coisa que traga de
bom para sociedade. Eu para mim estou mais do que conven-
cido que tem que ter necessidade de um especialista nas Uni-
dades de Tratamento de Saúde, nesse ponto elas demonstra-
ram que ficou bem mais..., algumas cenas e é bom que isso
está tudo filmado, registrado, mostra lá, todos fazendo
pontuamento.

Agora o Governo vai ter uma pressão agora da minha
parte para discutir o salário dos odontólogos, é o meu com-
promisso. É porque se houver a Reforma Previdenciária que
está tendo aí, eu espero que não chegue aqui no Estado, eu
me preocupei com toda a classe trabalhadora que vai piorar
ainda mais a situação.

Então fica assim a minha disposição, esses encaminha-
mentos. Conseguiu anotar essas situações? São três situa-
ções: a Lei Estadual apresentar na terça-feira dando a
obrigatoriedade no privado. Não. Eu não vou alterar, eu vou
propor uma nova Lei eu não mexo com essa Lei; 10 dias para
a Secretaria de Saúde se manifestar quanto ao cumprimento
da Lei Estadual do público, Poder Público e o Conselho enca-
minhar as demandas, os ofícios pertinentes à questão do cum-
primento dos municípios, tudo isso. Eu acho que é importante.

Novamente agradecer a vocês, são 18h22. A Vereadora
vai falar.

A SRA. ADA DANTAS – Boa tarde a todos! Muito obrigada
pela presença por essa discussão, parabenizar o Deputado
Jesuíno por estar abraçando essa causa, ali o Guimarães que
foi o precursor de tudo isso que trouxe toda essa situação
aqui para o Deputado Jesuíno. Queria dizer, que muito me
choca que uma Lei de 2011 esteja sendo debatida hoje a sua
cobrança depois de 06 anos de existência. Eu não sei quem
era o representante anterior da categoria, mas, toda vez que
aparece uma Lei que traz o benefício para a nossa categoria,
Policial e Bombeiro Militar, no outro dia eu estou lá na porta
cobrando cumprimento.

Então assim, eu quero deixar o meu gabinete à disposi-
ção, quero lembrar a todos vocês que a atenção básica será
sim discutida na Câmara Municipal, estão encontrando alguns
empecilhos por lá até porque o Presidente da Comissão de
Saúde é o Vereador Alan Queiroz e até o momento nós não
tivemos uma sequer discussão e reunião nesta Comissão de
Saúde, a qual eu sou membro e já pedi, exigi para ele que nós
pudéssemos reunir pelo menos uma vez por semana para dis-
cutir a saúde do nosso município de Porto Velho, que tenho
feito muitas fiscalizações e vejo que a gestão passada, parece
que ela dormiu literalmente, e, esqueceu da nossa saúde de
Porto Velho. Então, tudo muito sucateado, tudo muito esque-
cido, é lamentável como está o nosso município de Porto Ve-
lho no que diz respeito à saúde pública. Então, nós iremos sim
discutir essa atenção básica no âmbito da Câmara Municipal
do município de Porto Velho e seus Distritos e conto com a
participação de vocês para poder contribuir nessa demanda.
Tenham todos uma boa tarde.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado Ada,
Obrigado Guimarães, obrigado a todos. O Presidente vai fazer
as suas considerações finais.

O SR. RODRIGO JACON JACOB – Deputado Jesuíno; Vereadora
Ana. Eu só tenho a agradecer esta oportunidade de estar aqui
discutindo um pouco sobre a Odontologia e acima de tudo fica
esta mensagem: a Odontologia tem muito a contribuir pela
saúde e nós temos pessoas sim capacitadas para fazer essa
contribuição, assim como temos novos jovens dispostos a fa-
zer muito mais pela Odontologia de Rondônia. Eu só tenho a
agradecer. Muito obrigado Deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus, em nome do povo rondoniense declaro encer-
rada a devida Audiência Pública e convido a todos ao Salão
Nobre tomar um coquetel, um lanche. Obrigado.

(Encerra-se esta Audiência Pública às 18h23min)

3ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TÍTULO
HONORÍFICO

DE CIDADÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 31 de Março de 2017

Presidência do Sr.
HERMÍNIO COELHO - Deputado

(Às 09 horas e 52 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após aprova-
ção em plenário do Requerimento do Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Hermínio Coelho, realiza Sessão Solene para
entrega de Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia
ao Senhor Darci Agostinho Cerutti.

Convidamos para compor a Mesa, o Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Hermínio Coelho, proponente desta Sessão
Solene de homenagem; senhor Darci Agostinho Cerutti, ho-
menageado; senhor José de Abreu Bianco, ex-Presidente da
Assembleia e demais cargos eletivos no Estado de Rondônia,
como Governador do Estado; Excelentíssima Senhora Rosani
Donadon, Prefeita do município de Vilhena; Excelentíssimo
Senhor Vereador Samir Ali, vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vilhena; senhor Guido de Freitas Castelo Branco, Pre-
sidente da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa Maçônica
no Estado de Rondônia – PAEL; senhor Euclides Sampaio Froes,
Sapientíssimo Grão-Mestre Honorário do Grande Oriente do
Brasil; senhor Wolney Ricardo de Lima, Presidente da Acade-
mia Maçônica de Letras.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus, em nome do povo rondoniense, declaro aberta
Sessão Solene para entrega de Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia, ao senhor Darci Agostinho Cerutti.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para, de pé, ouvirmos o Hino Céus de Rondônia.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Queremos ainda registrar e agradecer as presenças do
senhor Salatiel Rodrigues, Presidente do Sindicato e Organi-

zação das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia –
OCB/RO; esteve conosco aqui Raniery Araújo Coelho, Presi-
dente da Fecomércio; senhor Edineu Calderari, Presidente do
Conselho Regional do Comércio de Rondônia; senhor Leonar-
do Sobral, Presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indús-
tria do Estado de Rondônia – SIMPI; Sandra Maria Freitas,
Diretora da Federação da CDL do Estado de Rondônia; Roger
Francis Cardoso, representando a Junta Comercial do Estado
de Rondônia; Nair Cerutti, esposa do homenageado; Melki
Donadon, esposo da Prefeita do município de Vilhena; Samuel
Silva de Almeida, Diretor Técnico do SEBRAE/RO. Queremos
agradecer de uma forma geral a todas as senhores e senho-
res familiares do homenageado do Título de Cidadão Honorífico
do Estado de Rondônia.

Com a palavra Sua Excelência Deputado Hermínio Coe-
lho.

Pedi só permissão a Vossa Excelência é o Melki Donadon.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Bom dia a todos! Agradecer as
presenças de todos, do nosso homenageado, dos amigos, da
família e todos os que estão presentes aqui nesta Sessão; aos
nossos servidores aqui da Assembleia; agradecer a presença
aqui do nosso Vice-Presidente da Câmara de Vilhena o Samir
Ali. Quem é? Tudo bom meu companheiro?  Obrigado pela
presença. A nossa Prefeita aqui Rosani Donadon, obrigado
Prefeita pela presença, nossa Prefeita de Vilhena, boa sorte lá
no comando da nossa Prefeitura lá de Vilhena de você e do
nosso homenageado aqui que é o Vice-Prefeito, que tem aí
uma tarefa árdua de recuperar e de fazer Vilhena cada vez
mais uma cidade bonita e gostosa para a população.

O nosso Bianco, nosso eterno governador Bianco, obri-
gado Bianco pela presença; o nosso homenageado Darci; o
Guido de Freitas Castelo Branco, obrigado Guido pela presen-
ça, está na Mesa também; estou meio cego aqui, Lucileide, é
isso Lucileide? Euclides, não é? Eu estou errando feio, Euclides
Sampaio Froes, Grão-Mestre Honorário da Maçonaria, obriga-
do Euclides pela presença. Wolney Ricardo de Lima, empresá-
rio, representando aqui a Loja Maçônica.  Obrigado a todos os
nossos convidados.

Primeiro quem vai falar é o Wolney. Passar a palavra
aqui ao nosso Wolney Ricardo de Lima.

Pode usar a Tribuna.

O SR. WOLNEY RICARDO DE LIMA – Senhoras e senhores
bom dia! Devido à idade eu utilizarei desse artifício para poder
fazer os cumprimentos Presidente.

Queremos cumprimentar primeiramente o Exmº. Sr.
Deputado Hermínio Coelho, nesta Sessão, proponente e Presi-
dente desta Sessão; o meu querido irmão Darci Agostinho
Cerutti, para mim é uma honra e um orgulho tê-lo como irmão
e ainda mais estar presente aqui neste dia tão maravilhoso em
sua vida, mas eu tenho certeza que essas vitórias se repetirão
ainda por muito tempo meu irmão.

Eu quero cumprimentar o Exmº. Sr. José de Abreu Bianco,
que foi Ex-Presidente da ALE, um dos fundadores desta Casa;
a Exmª. Sra. Rosani Donadon, Prefeita do município da nossa
querida Vilhena, estive lá há um tempo que delícia de clima e
que delícia de cidade; quero cumprimentar o Sr. Vereador Samir
Ali, que é o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vilhena
aqui neste momento; o meu irmão, meu querido irmão Guido
de Freitas Castelo Branco, Presidente da Poderosa Assembleia
Estadual Legislativa Maçônica, da qual também sinto muito or-
gulho ser seu irmão; o meu mentor, guru e a quem eu sou
seguidor e se Deus me abençoar e tiver 10% de todas as suas
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qualidades eu já serei muito feliz, meu Grão-Mestre Euclides
Sampaio Froes, meu sapientíssimo Mestre Honorário do Gran-
de Oriente do Brasil e senhoras e senhores aqui presentes e
com certeza boa parte do município de Vilhena e boa parte do
Cone Sul do Estado agora ligado na ALE/TV, que bacana. A
gente fica muito feliz por estar numa Sessão como esta e prin-
cipalmente porque é fácil e se a gente fosse usar todo o tempo
aqui ainda não seria suficiente para dizer do que simboliza
uma Sessão como esta. Eu sou portovelhense, nascido aqui no
bairro da Olaria, nasci em casa, às 23h30, sobre o breu e so-
bre a luz da lamparina e dos vagalumes e do coaxar dos sapos.
Eu tenho certeza que o Darci não é de Rondônia; agora você
veja bem como esse Estado é maravilhoso e como esse Estado
é sortudo. Você vai falar de um homem como Darci Cerutti,
você tem que invocar e trazer para esse ambiente decisório,
pelo menos três palavras: justiça, gratidão e amor. Porque jus-
tiça? Porque justificadamente o trabalho que vem sendo feito
nos segmentos sociais a que o Darci se empenha diariamente,
nas suas várias atribulações, nas suas várias atribuições diári-
as traz a esse lugar, agora apenas o reconhecimento de que
Rondônia te abraçou meu irmão, talvez até um pouco tardio
esse reconhecimento, mas justificadamente é justo que se faz
aqui. A gratidão por todo esse trabalho que você tem feito
abnegadamente, perseverante no dia a dia, doando provavel-
mente a maior parte do seu tempo em prol da sociedade, sain-
do muitas vezes dos seus afazeres pessoais, deixando muitas
vezes a sua família para cuidar da família dos outros e se sen-
tindo muito melhor em ajudar do que provavelmente aquilo
que você ajudou, essa é a gratidão. Então, o Estado de Rondônia,
além, da justiça que está se fazendo nesse momento, também
está demonstrando gratidão por todo esse seu tempo empe-
nhado em bem servir. E amor? Porque sem amor, nada vale a
pena, tudo isso foi feito ao longo da sua vida, ao longo, você
pega desde a sua infância, adolescência, maturidade hoje por
aquela terra, que com certeza hoje tão confortável, mas quan-
do você não era assim tão confortável, não é verdade? Teve
que ter muito amor. Amor não só seu, mais amor da sua espo-
sa, amor dos seus familiares, amor dos seus pais, amor dos
seus filhos, amor de quem o cercava e amor de quem o cerca.
Porque sem a força do amor, um homem não chega a lugar
nenhum, sem a força do amor o homem não prospera, sem a
força do amor a família vai a ruína, e você meu irmão é cerca-
do de amor. Eu tenho certeza absoluta que pessoas boas foi
que te trouxeram até aqui, pessoas boas se cercaram de você,
cuidaram de você naquele momento que, às vezes, o entusias-
mo falta um pouco e a disciplina entrou no jogo e disse assim
‘não, eu tenho que fazer, eu estou cansado, eu estou sem for-
ça, mas eu preciso fazer’. E nesse momento do preciso fazer,
foi que entrou o amor, principalmente dos seus familiares, da
sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos que eu aqui
humildemente represento na minha fala, representando o Gran-
de Oriente do Brasil e Assembleia Legislativa Maçônica e a Aca-
demia Maçônica de Letras e a minha querida Loja Smith Bento
de Melo, não poderia nunca deixar de falar, foi o amor que
trouxe você até aqui.

Encerrando as minhas palavras e repetindo, hoje aqui
se faz nada mais, nada menos do que justiça, hoje aqui se faz
nada mais, nada menos do que a gratidão por todo o esforço
que você fez ao Estado de Rondônia e que tenho certeza muito
mais o fará e aqui hoje nesse momento nós estamos vendo até
onde amor leva uma pessoa e até onde o amor motivadamente
o levará muito mais em frente. Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado você
pela fala e dizer que você só reforça mais a homenagem,
porque na época que nós apresentamos essa homenagem ao
Darci, oferecendo esse Título de Cidadão Honorífico de
Rondônia, foi a pedido de várias pessoas aqui do nosso Esta-
do, principalmente de Vilhena. Eu pouco conhecia o Darci, as
pessoas foram que me pediram e você está reforçando exata-
mente o que as pessoas falavam, que era uma pessoa que
muito contribuiu pelo nosso Estado, principalmente por Vilhena
e que continua e com certeza vai contribuir muito mais, prin-
cipalmente agora junto com a nossa Prefeita a frente da Pre-
feitura.

Com a palavra agora a nossa Rosani Donadon, Prefeita
de Vilhena.

A SRA. ROSANI DONADON – Bom dia a todos. Motivo de
muita alegria estarmos aqui nesta manhã; cumprimentar o
nosso Deputado que com muito carinho fez esta grande ho-
menagem para o senhor Darci, obrigado Deputado Hermínio,
em nome do Deputado Hermínio cumprimentar todas as auto-
ridades aqui presente; em nome do senhor Darci que é o nos-
so homenageado nessa manhã cumprimento a todos os con-
vidados que estão aqui, uma honra, uma alegria está aqui
nesta manhã. Cumprimentar o nosso grande Bianco, que foi
governador do nosso Estado, um orgulho, uma honra; o Samir
Vereador da nossa cidade; a esposa do seu Darci que está
aqui a Dona Nair, mulher de garra, batalhadora que está lá na
área social fazendo um grande trabalho; meu marido Melki
Donadon, temos passado por grandes dificuldades nesse mun-
do, altos e baixos na nossa vida, mas Deus tem estendido a
sua mão e tem nos dado força. Cumprimentar a Sandra;
Samuel, um prazer está aqui com vocês uma alegria está aqui
nesta Casa de Leis, nesta manhã. Dizer que seu Darci é mais
que merecedor dessa homenagem seu Darci, um homem de
retidão, um homem de bem, que conhecemos ele há muitos
anos, mas agora estamos mais próximos porque na política é
assim Prefeito e Vice tem que andar muito junto se não as
coisas não vão bem, e tenho aprendido a cada dia mais admi-
rar o seu Darci, um grande homem, uma família unida, uma
família que está aí sempre lutando, estamos com a missão de
lutar por Vilhena durante esses quatro anos, uma missão muito
árdua porque pegamos um município com grandes dificulda-
des, situação de calamidade, de caos, todas as áreas, não
tem uma área que nós possamos falar está bem, não, saúde,
educação, obras, ação social está tudo detonado. Então, es-
ses primeiros meses foram de muitas dificuldades, foram muitos
sofridos, tinha dia assim que a gente se desesperava em sa-
ber que tinha tanta coisa para fazer e o sistema está entrava-
do, as coisas estão amarradas, temos que fazer as licitações,
não podemos pegar nada sem licitação, então, assim tem sido
de grande dificuldade. Cumprimentar também o Salatiel co-
nheço ali há muitos anos, não é Salatiel? Desde lá de Vilhena,
Colorado. Então, hoje me sinto muito feliz de está aqui seu
Darci, homenageando, participando dessa homenagem junta-
mente com o senhor. E parabenizo o senhor pela sua luta,
pela sua garra, determinação, obrigado a todos que estão
aqui com ele nesta manhã participando deste grande momen-
to na vida do seu Darci. Parabéns, o senhor é merecedor e o
senhor vai receber muitos outros títulos e se Deus quiser jun-
tos vamos fazer um grandioso trabalho no município de Vilhena,
colocar Vilhena nos trilhos e vocês vão ouvir falar muito bem,
vão se orgulhar da administração que nós vamos fazer, é para
isso que nós viemos para fazer a diferença e vocês vão ouvir
falar muito bem do nosso município se Deus quiser. Obrigada
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a todos, obrigada seu Hermínio, pela indicação, que Deus pos-
sa continuar abençoando o senhor dando sabedoria para con-
duzir aí os trabalhos. Muito obrigada.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado a se-
nhora Prefeita. Dizer que o nosso amigo Darci, ele já é cidadão
honorífico de Rondônia, desde 15 de outubro de 2014. Eu es-
tava esperando uma Assembleia Itinerante em Vilhena, para
que a gente fizesse essa entrega lá em Vilhena, mas infeliz-
mente a Assembleia parou com aquela política de Sessão
Itinerante e principalmente a intenção nossa era fazer a Ses-
são em Vilhena, lá no Projeto CRECA onde a gente colocou lá
piscina, aquela piscina semi olímpica e a quadra poliesportiva,
que ali foi recurso da Assembleia, não foi emenda parlamen-
tar, foi dinheiro que nós tiramos aqui do orçamento da
Assembleia, passamos para a Prefeitura de Vilhena, e foi
construído. A intenção nossa era de inaugurar aquela obra
com a Sessão Itinerante, e no dia fazer uma festa inclusive
entregando o título para o nosso amigo Darci. Como não teve
mais Sessões Itinerantes, aí, nós agendamos para essa data
de hoje para que nós fizéssemos a entrega solene aqui, a
Sessão Solene para fazer a entrega da homenagem.

Com a palavra agora nosso ex-governador José de Abreu
Bianco.

O SR. JOSÉ DE ABREU BIANCO – Queria saudar com muita
alegria Sua Excelência Deputado Hermínio, que preside esta
Sessão Solene, e presta homenagem ao cidadão Darci Cerutti
de Vilhena. Quero saudar o próprio Darci, que é meu amigo de
muitos anos para a minha alegria, meu companheiro de parti-
do sempre nos honrou com sua amizade, com a sua proximi-
dade conosco; sua esposa Dona Nair; saudar a Prefeita de
Vilhena recém-eleita, parabéns, muito sucesso, esperamos
realmente que Deus te proteja, proteja vocês dois e permita
que façam realmente a gestão, certamente pretende fazer a
frente daquela cidade. Sei da sua competência e da sua per-
sistência no acerto das coisas, desejo muito sucesso a vocês e
ao mesmo tempo evidentemente nós estamos desejando su-
cesso à comunidade de Vilhena, a comunidade progressista
de um município muito bonito conforme já foi dito aqui, de
muito progresso, é a região central de que hoje mais se de-
senvolve na questão da agricultura, na questão do plantio de
grãos; de soja, de milho e outros produtos que vai se desen-
volvendo naquela região ali de Colorado à Cerejeiras e que
Vilhena é o centro dessa região importantíssima e muito rica.
Quero saudar o jovem vereador Samir Ali, em seu nome sau-
dar a todos os seus demais colegas de Vilhena, desejar suces-
so nas suas missões, na sua missão de Vice-Presidente e mui-
to sucesso a toda Câmara de Vereadores de Vilhena também,
que aliás, passa por momento de muita dificuldade, eu penso,
Vilhena está no momento precisando realmente que as coisas,
doravante, se acalmem e voltem ao normal para o seu pro-
gresso e seu desenvolvimento. Saudar com muita alegria o
Euclides Sampaio Froes, o sempre Grão-Mestre da Maçonaria
em Rondônia eu diria, e sempre é bom te ver sempre com
saúde, apesar dos seus quase 80 anos com muita alegria, com
muita disposição em continuar contribuindo com o desenvolvi-
mento do Estado de Rondônia. Eu sou testemunha da grande
ajuda, da grande participação principalmente do Froes no nosso
desenvolvimento nesse desenvolvimento acelerado que
Rondônia teve nesses últimos 40, 50 anos e ele participou efe-
tivamente de todo esse processo.  Saudar também o Guido
Castelo Branco, que é Presidente da Assembleia Legislativa
Maçônica; saudar o Volnei que ocupou essa tribuna; saudar

também o Melki, ex-prefeito de Vilhena, de Colorado. Saudar
o Salatiel que representa o setor de cooperativas no Estado de
Rondônia, com muita competência; saudar o meu amigo Leo-
nardo que é Presidente do Sindicato da Micros e Pequena
Empresas de Rondônia, muito competente também no seu afa-
zer. Saudar o Samuel que aqui representa o SEBRAE, e que vai
desenvolvendo um trabalho sob o comando do muito eficiente,
Presidente do SEBRAE, Dr. Marcelo Thomé, engenheiro Mar-
celo Thomé, que vai levando a avante e levando condições a
muitos cidadãos de Rondônia na melhoria da sua qualidade de
vida.

Eu quero aqui em rápidas palavras também, conforme
fizeram os que me antecederam. Dizer da minha alegria de
ocupar novamente esta tribuna, esta tribuna que foi o início da
minha vida pública há 34 anos, eu creio, exatamente no dia 31
de janeiro de 1983, e daqui nós, eu promulguei em nome dos
24 deputados daquela época, evidentemente simbolicamente
num outro local, mas foi dessa tribuna que eu tive a honra de
registrar pela vez primeira o meu nome na história de Rondônia,
promulgando a primeira Constituição do Estado de Rondônia,
em 6 de agosto de 1983. Portanto é sempre motivo de lem-
branças boas quando eu volto a esta tribuna, e hoje também
eu volto por uma maneira muito prazerosa que é participar de
uma justa homenagem conforme foi dito aqui pelo orador que
me antecedeu que se presta hoje, que a Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia presta a um cidadão, um cidadão de
bem realmente, de conduta ilibada como diz de bons costu-
mes, um homem de família, que tem uma família lindíssima,
suas filhas já prestando serviço a comunidade, eu penso que a
mais velha como médica, já renomada, já conceituada em
Vilhena; a segunda já eu acho que terminando residência tam-
bém e a terceira que também foi pela área de saúde, eu acho
que na odontologia. E o Darci que sempre participou foi um
homem muito respeitado na comunidade, porque é respeitador
e já ocupou diversas funções de mérito perante a sociedade
de Vilhena, como Presidente da Associação Comercial, eu creio,
fundador que foi; Presidente do CDL, é Presidente da Federa-
ção do CDL do Estado de Rondônia, ocupou e ocupa cargos
importantes de destaque na Maçonaria do Estado, já foi, ocu-
pou esses cargos várias vezes na Loja Maçônica em Vilhena. E
hoje, quis o destino que ele se constituísse no vice-Prefeito da
cidade. Certamente é um coroamento que todos nós que so-
mos cidadãos de uma cidade. Eu sempre quis, eu fui eleito
Deputado Estadual e poderia ter seguido sempre a carreira
legislativa, mas eu preferi, sempre preferi realmente, é muito
mais difícil, a Prefeita vai sentir ou já está sentindo isso hoje, e
vão ser 04 anos e se quiser mais 04 e sempre com muita
dificuldade. Todo dia, pode ter certeza que vale o ditado que
Prefeito, todo dia tem que matar um leão, todos os dias. Não
tem um dia que: ‘ah, não, hoje é feriado’, não tem esse negó-
cio não, é todo dia tem problema. E, Prefeita, se prepare por-
que depois também tem problema, mas é uma preferência
que tivemos, eu tive, no caso foi decisão, ‘eu quero isso’. Fui
Prefeito 03 vezes no meu município com muita satisfação. Ocu-
pei diversos cargos na vida pública, certamente o que eu mais
gostei foi o de Prefeito, evidentemente. Fui Governador do Es-
tado num momento de tremenda dificuldade. Certamente o
Estado de Rondônia, na sua curta história, trinta e poucos anos,
nunca passou por um período de tanta dificuldade quanto aquele
em que eu administrei, sobretudo quando eu assumi, mas fi-
zemos o que tinha que ser feito. Digo com muita satisfação, de
cabeça erguida, que naquela ocasião estruturamos o Estado,
que permitiu que ele recebesse o desenvolvimento, o cresci-
mento que aí está. A base de tudo foi feita enquanto eu estive
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à frente do governo, com muita eficiência da minha equipe,
nós conseguimos realmente proceder reformas, não esses ar-
remedos que estão aí hoje, sinalizando que vão acontecer, nem
se sabe ainda se vão acontecer os arremedos das reformas
em Brasília, nós aqui fizemos de fato, uma reforma adminis-
trativa profunda e uma reforma no setor de fiscalização, de
arrecadação de impostos também, no setor tributário, de for-
ma profunda, dando as bases para o crescimento, desenvolvi-
mento que aconteceu na sequência. Administrar, Prefeita e Vice-
Prefeito, homenageado hoje, eu penso que nós temos uma
obrigação e quem administra a Maçonaria, as suas Lojas, tam-
bém a coisa não é tão diferente. Eu penso que nós temos que
ter uma missão de sempre aquele que vai assumir, assumir
melhor do que está. Vocês assumiram a Prefeitura agora, quan-
do vocês saírem daqui 04, 08 anos vão deixar em melhores
situações, melhor situação o município, a qualidade de vida
dos habitantes e o outro que vai pegar, vai procurar fazer a
mesma coisa. Então, essa é a sequência da vida. Darci, meus
parabéns, você é absolutamente merecedor! Eu quero me diri-
gir ao Deputado Hermínio, para cumprimentá-lo Hermínio, e
neste momento a Assembleia presta exatamente aquilo que
está nos seus estatutos, no seu Regimento, homenagear pes-
soas de bons costumes, pessoas que realmente proporcionam
melhorias na qualidade de vida das pessoas, que honram o
cidadão, a sua família, os seus concidadãos. Vossa Excelência
receba, por favor, os meus cumprimentos pela indicação que
fez, da mesma forma que eu quero estender esses cumpri-
mentos a toda Assembleia, que a unanimidade acompanhou a
sua indicação e concedemos hoje, esta Assembleia concede o
Título de Cidadão Honorífico ao nosso companheiro, meu ami-
go particular Darci Cerutti. Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Bianco.
Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Neste
momento vamos ler um breve currículo do homenageado. Darci
Agostinho Cerutti, brasileiro, casado, pai de 04 filhas, bacharel
em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria e Perícia
Contábil. Dentre várias conquistas e com muito orgulho, reali-
zou a interiorização do SESC, SENAC, SEBRAE, Junta Comerci-
al, Associação dos Contadores do Sul do Estado de Rondônia.
Foi um dos fundadores do Rotary Clube de Vilhena, participou
de várias diretorias do Clube dos Estados de Vilhena, não me-
dindo esforços para expansão do mesmo. Em 1998, fundou a
CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Vilhena e o SPC –
Serviço de Proteção ao Crédito/SERASA. Recebeu ainda, Mo-
ção de Aplauso, expedida para Câmara de Vereadores do mu-
nicípio de Vilhena, pelo lançamento do Projeto Ano da Contabi-
lidade no Brasil. Recebeu o Título de Cidadão Honorário do
município de Vilhena, por relevantes serviços prestados. Atual-
mente exerce cargo de Diretor/Proprietário do Escritório Contábil
Vênus e Vênus Informática; Presidente da CDL – Câmara de
Dirigentes Lojistas de Vilhena; Diretor Distrital do SPC Brasil e
da CNDL – Confederação Nacional dos Lojistas; Presidente da
FCDL – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas; Vice-
Presidente da AVIAGRO – Associação dos Agropecuaristas de
Vilhena; Conselheiro do SEBRAE e Vice-Prefeito do município
de Vilhena. Também é Presidente do Capítulo da Loja de Per-
feição Augustinho Bolson e Deputado da Poderosa Assembleia
Maçônica do Estado de Rondônia.

Antes de convidarmos o homenageado para receber o
Título, as vozes femininas falam mais alto e melhor. Convido a

Jornalista Wagna Vieira, Mestre de Cerimônias, para ler uma
simples homenagem de suas filhas.

A SRA. WAGNA VIEIRA – “Darci Agostinho Cerutti, um ho-
mem de origem humilde. Criado na roça, junto com seus 08
irmãos. Desde cedo aprendeu a trabalhar duro, com princípi-
os valiosos e uma história de vida brilhante. Se apoiou no
caminho do estudo para mudar sua trajetória de vida. Teve
que aprender a lidar com a dor de perder a mãe muito cedo.
Optou por buscar novos caminhos e vir para Rondônia com
um diploma de Técnico em Contabilidade e o sonho de trans-
formar sua origem humilde em um grande futuro. E teve que
aprender a lidar com outra dor, deixar seus irmãos, seu pai no
interior do Paraná. Em Vilhena se estabeleceu, trilhou um ca-
minho sólido junto à Contabilidade e o sucesso empresarial.
Constituiu família. Toda sua trajetória foi acompanhada por
princípios muito valiosos, com sabedoria e honestidade. Hoje,
honrado em receber um Título tão importante e perante a
sociedade, selando sua trajetória de vida digna e de sucesso.
Nós, de sua família boa, nos sentimos engrandecidos e agra-
decidos pela pessoa que você é e sempre foi.

Homenagem das suas filhas e esposa Ana Cláudia
Cerutti, Camila Isabel Cerutti, Gabriela Cerutti e Nair Cerutti”.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Obrigado à Jornalista e Mestre de Cerimônias Wagna Vieira.
Convidamos neste momento Sua Excelência Deputado Hermínio
Coelho aqui à frente e também o homenageado para entrega
e receber o Título de Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia.
Convidamos sua esposa também, para prestigiar esta
entrega.

(Entrega do Título de Cidadão Honorífico)

Ok. Convidamos para retornarem aos seus lugares.
Parabéns!

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Agora, com a
palavra o nosso homenageado Darci Agostinho Cerutti. Fique
à vontade, meu companheiro.

O SR. DARCI AGOSTINHO CERUTTI – Bom dia a todos. Dizer
que realmente estou muito emocionado, para mim isso é motivo
de muita alegria, muita honra. Agradecer aí o nosso Deputado
Hermínio Coelho por esta homenagem. Quero cumprimentar
aqui meu querido irmão e amigo Euclides Sampaio Froes, muito
obrigado pela presença. O nosso amigo, Vereador Samir, obri-
gado por você estar aqui, representando o Legislativo de
Vilhena; nosso querido Governador Bianco, meu amigo, pes-
soa que eu tenho muita admiração por ele, de muitos anos.
Um exemplo de vida, fez muito por nosso Estado, pelo nosso
Estado de Rondônia. Nosso Deputado Hermínio Coelho, nossa
Prefeita Rosani, o Melki aqui presente muito obrigado pela
presença por estarem comigo aqui neste momento, momento
que realmente me traz assim uma grande emoção realmente,
o nosso querido Guido Castelo Branco, Presidente da PAEL,
Poderosa Assembleia Legislativa Maçônica do Estado de
Rondônia, obrigado pela presença. Wolney, nosso querido
amigo, Deputado, muito obrigado pelas palavras, realmente,
me emocionou muito e quero aqui também cumprimentar o
Samuel, nosso querido amigo e que conduz muito bem o
SEBRAE de Rondônia, a Sandra, que também é uma
batalhadora, nossa querida amiga Sandra que cuida muito
bem da nossa Federação da CDL do Estado de Rondônia; a
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minha esposa Nair, Melki como já falei, nosso amigo; o Roger,
hoje aqui representando a Junta Comercial do Estado de
Rondônia; Wladimir, Edineu, nosso querido Presidente do Con-
selho Regional de Contabilidade, muito obrigado pela presen-
ça, nosso amigo Salatiel da OCB, Salatiel obrigado pela pre-
sença fico muito feliz. Ontem o Wladimir me ligou de Brasília
dizendo que poderia estar presente, mas fico muito feliz de
estar aqui. Leonardo, nosso carinho, o nosso respeito por tudo
o que você tem feito pela classe, pelas pequenas, micro e
pequenas indústrias, pequenos comerciantes esse seu traba-
lho com certeza já trouxe e trará muito mais frutos para o
nosso Estado e região. Cumprimentar as demais pessoas que
estão aqui presentes neste momento. Inicialmente, gostaria
de dizer o meu carinho especial para todas as pessoas que
sempre tiveram comigo nessa caminhada. Os agradecimentos
especiais também a minha esposa Nair e as minhas filhas,
minha esposa companheira de luta de muitos anos, compa-
nheira de todos os momentos na minha vida, minhas queridas
filhas nasceram aqui em Rondônia, aqui elas estudaram, hoje
com muito orgulho já tenho duas filhas médicas, uma cirurgiã
e outra cardiologista, isso é muito orgulho para mim, pessoas
essas que são filhas de Rondônia. Nós que viemos lá do Estado
do Paraná, naquela época quando chegamos, dia 11 de março
de 1983, e chegamos nesse Estado maravilhoso tudo come-
çando era estrada de chão ainda de Cuiabá à Vilhena, chega-
mos aqui e batalhamos muito, trabalhamos ativamente parti-
cipando do desenvolvimento do nosso município do nosso Es-
tado, sempre assim pensando no nosso bem-estar e o bem-
estar do nosso semelhante. Quero dizer a todos receber esse
Título de Cidadão Rondoniense é motivo de muito orgulho,
satisfação, sinto-me profundamente honrado e bastante en-
vaidecido, sou realmente um grande privilegiado, mas final-
mente quero dividir essa Comenda com todos e sempre lem-
brar muito o nosso querido Deputado por lembrar da nossa
gente lá do município de Vilhena tão distante, lá também des-
tinou várias emendas lá para o nosso município, temos uma
quadra semi olímpica lá muito bonita, uma piscina semi olím-
pica, uma quadra de esportes que foi, até era para ser inaugu-
rada na entrega desse Título e não foi possível, não é Deputa-
do?  Mas, a gente, o município lhe agradece por esse empe-
nho e a dedicação por nos ajudar. Gostaria também de lem-
brar bastante de pessoas que com certeza nesse momento
estão felizes que certamente presentes conosco aqui também
a minha mãe Ana Cerutti, pessoa simples que mostrou o cami-
nho correto a ser trilhado; ela não está mais presente fisica-
mente entre nós, mas com certeza está aqui ao meu lado
vivenciando com muito orgulho este momento. Meu pai Claudino
Cerutti que embora não tenha tido oportunidade de estudar,
mas sempre incentivou os filhos de estudar e seguir o caminho
da retidão, ele que também não está mais presente entre nós,
mas com certeza está muito orgulhoso desta honraria.

Quero aqui também agradecer a toda a família Maçôni-
ca, Família Maçônica Estadual porque não dizer Universal que
me recebeu de braços abertos e realmente me transformou e
me ensinou, me ensinou ser um homem justo, “livre” de bons
costumes. Lembro também como se fosse hoje na minha che-
gada ao município de Vilhena, em seguida adquiri o Escritório
de Contabilidade Vênus, que neste ano completa 43 anos de
atividade profissional com muito sucesso e através desse es-
critório nós podemos ajudar muito no desenvolvimento do
município de Vilhena, interiorizando várias instituições as quais
a gente fala com muito orgulho: SESC, SENAC, SEBRAE, a Junta
Comercial e assim Roger, fico muito feliz quando o nosso go-
vernador aceitou o convite para que nós indicássemos o Presi-

dente da Junta Comercial e o Secretário Geral da Junta Co-
mercial do Estado de Rondônia Roger, você mesmo nem sabia
que estava sendo indicado a ser o Secretário, mas o que eu
pedi a você:  eu quero trabalho. E nós senhores, quando assu-
mimos a Junta Comercial no Estado de Rondônia nós estáva-
mos em 24º no ranking nacional e hoje com muito orgulho
Rondônia está em 1º lugar em nível nacional, isso me deixa
extremamente honrado, feliz, que quando alguém dá uma mis-
são para a gente nós temos que realmente dar conta do reca-
do e o Wladimir e você Roger me enche de orgulho e de ale-
gria que hoje nós, o nosso Estado de Rondônia hoje, ele den-
tro de dez minutos, ele consegue abrir uma mesa. Quando eu
cheguei em Rondônia eram seis meses aproximadamente, hoje
com dez minutos e Rondônia sendo assim, primeiro lugar em
nível nacional, isso nos enche de orgulho e eu fico extrema-
mente feliz e honrado por ter através da Federação de CDL’s
indicados esse Presidente e Secretário Geral da Junta Comer-
cial. Sabemos nós que o empresário, ele tem que ser tratado,
realmente recebido com muita excelência não é irmão Samuel
tem excelência, ele que gera emprego, ele que gera renda e é
o mínimo que nós podemos fazer é tratá-lo com respeito e
realmente possamos cada vez mais desenvolver nossas ativi-
dades comerciais, empresariais, prestadores de serviço e eu
fico realmente feliz e mais orgulhoso por ter indicado duas
pessoas que deram conta do recado, hoje Rondônia aí em ní-
vel nacional em primeiro lugar, isto nunca aconteceu em toda
história do Estado de Rondônia. Quero também aqui agrade-
cer os meus mestres, que moldaram o profissional que hoje
eu sou, fico aqui com muita humildade, dizer um muito obriga-
do e que Deus os ilumine onde quer que se encontrem. Sem-
pre acreditando quando, desde que cheguei em Vilhena, sem-
pre acreditando no nosso potencial, no nosso Estado de
Rondônia; quero dizer assim, que  nós sempre estivemos en-
volvidos nas atividades sociais, a primeira Instituição que eu
fui um dos fundadores foi o Rotary Clube de Vilhena, Institui-
ção essa que até hoje tem um grande trabalho no município,
inclusive com banco de cadeiras de rodas lá, Governador, que
quando as pessoas se acidentam pessoas humildes lá, eles
tem o apoio e se as pessoas realmente precisar definitivamen-
te, necessitar daquele equipamento, é feita doação e já é do-
ado, enfim, sempre nós voltados as causas sociais, é o que
nós realmente precisamos. Dizer que o nosso Presidente CRC,
com muito orgulho nós lutamos ativamente para que nós cri-
ássemos um CRC no Estado e Rondônia. Quando eu cheguei
aqui nós pertencíamos a Manaus e assim nós começamos o
movimento por Vilhena e Vilhena foi a cidade que mais contri-
buiu financeiramente no Estado de Rondônia para criação do
Conselho de Contabilidade no Estado de Rondônia e hoje con-
grega aí aproximadamente cinco mil profissionais, no coman-
do do nosso querido amigo Edineu, parabéns pelo grande tra-
balho, pela profissionalização e nós sabemos da grande im-
portância, uma classe muito importante, são quase cinco mil
profissionais de contabilidade no Estado de Rondônia e tam-
bém o nosso CRC no comando de todos os Presidentes que
passaram e o atual Presidente, está sendo referência também
em nível nacional e isso enche-nos de orgulho. Dizer Samuel,
do SEBRAE que é um carinho muito grande, eu fico muito feliz,
o SEBRAE hoje, nós há pouco tempo o SEBRAE estava aí, diga-
mos assim, sob intervenção em nível nacional, assim, a gente
ficava muito triste, como Rondônia poderia está naquela situa-
ção, o nosso SEBRAE sendo comandado pelo pessoal lá de
Brasília, pessoas que praticamente não davam acesso a nós,
nós chegávamos lá éramos assim, tratados com indiferença e
assim até a gente ficar muito triste pela forma que as coisas
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aconteceram. Mas, hoje estou muito feliz, a partir dali come-
çamos um grande trabalho, sou um dos Conselheiros do SEBRAE
de Rondônia e assim conseguimos, não é Samuel? Com o seu
trabalho, ajuda, sabedoria, o Marcelo Tomé que é o nosso Pre-
sidente do Conselho, enfim, conseguimos assim para que real-
mente o SEBRAE voltasse a ser comandado por nós rondoniense
e nisso nós também como Conselheiro tivemos a nossa contri-
buição e hoje eu fico muito feliz que o SEBRAE está fazendo
um grandioso trabalho no Estado todo, sendo comandado no-
vamente pelo Estado de Rondônia, inclusive eu acredito que foi
o único SEBRAE que esteve sobre intervenção até hoje, não é
Samuel? E nós como seu trabalho, o trabalho do Marcelo Tomé,
enfim, de todos os Conselheiros a gente conseguiu realmente
retomar os trabalhos dentro daquela Instituição maravilhosa.
Então, essas são, assim meus irmãos, dizer da CDL, entidade
importante que nós fundamos quando chegamos em Rondônia
e através dessa entidade realmente nós conseguimos interiorizar
o Sistema Fecomércio em Vilhena, no cone sul do Estado, ali
nós fizemos um grande trabalho, lembro bem quando começa-
mos esse trabalho, os Presidentes anteriores, eles diziam as-
sim, mas, puxa vida, vamos começar por Vilhena, o município
mais distante para interiorizar esse sistema e ai a gente com
essa luta aceitamos esse desafio e assim fundamos lá, foi o
embrião que a partir de lá ele se estendeu para Ji-Paraná,
Cacoal, Ariquemes e Nova Mamoré e hoje atende o Estado
todo de Rondônia, isso a gente fica muito feliz, foi um grande
desafio porque até então, esse sistema, ele estava aqui na
capital e a partir do nosso trabalho ele se estendeu primeiro
embrião foi Vilhena, e assim se estendeu no Estado de Rondônia
todo. E dizer para mim meus irmãos, que receber esse Título é
motivo de muita honra, de muita alegria, faço parte, represen-
to Rondônia através da Federação em nível nacional no Siste-
ma CNDL, é o maior sistema da América Latina, são mais de
um milhão de empresas linkadas e mais de 180 milhões de
cadastro pessoa física, e nós, graças a Deus estamos lá repre-
sentando Rondônia em nível nacional, são vinte e sete repre-
sentantes e eu com muito orgulho represento o nosso querido
Estado de Rondônia. Poderia aqui meus irmãos dizer também
que sou do Conselho Nacional do Sistema CNDL. Também hoje
com muito orgulho tenho uma grande responsabilidade e mui-
to feliz pela nossa Prefeita aqui o Melki, e todos os nossos
partidos, as pessoas nos convidaram para a gente assumir essa
causa Vilhena. Estou muito feliz por está aqui e nós temos tido
junto com a nossa prefeita Rosani, sucesso. As pessoas espe-
ram muito de Vilhena, Vilhena uma cidade que já foi referência
em muitas situações e hoje vive realmente um momento muito
difícil, e nós precisamos realmente retomar o caminho do cres-
cimento, do desenvolvimento e criar novas oportunidades. Mas
eu tenho certeza com apoio do nosso Deputado, com apoio dos
Senadores e Governadores e demais instituições que aqui es-
tão representadas; com certeza faremos um grande trabalho,
não é Prefeita? E Vilhena, voltará a sorrir como sempre nós
falamos. Meus queridos amigos, eu poderia aqui citar mais
algumas conquistas da nossa vida pessoal digamos assim, mas
eu entendo que hoje o momento para mim, ele é um momento
realmente de agradecimento a todos, a todos aqueles que acre-
ditaram no meu trabalho, todos aqueles que acreditaram nos
nossos projetos, todos aqueles que realmente estiveram junto
comigo nessa caminhada, a gente sabe que as conquistas, a
gente não anda  sozinho, sempre tem muitos que estão junto
com agente nos apoiando, nos ajudando, nos orientando. E eu
sempre lembro quando vim para Rondônia, muito jovem com
vinte e três anos de idade, aí o meu caminho foi ouvir as pes-
soas mais velhas, muitos falaram ‘olha se você quiser ter su-

cesso na tua vida ouça a voz da razão, ouça a voz da sabedo-
ria, porque ali você vai ter o caminho correto’, e assim eu
procurei trilhar esse caminho com muita alegaria hoje eu te-
nho pessoas como nosso querido Euclides Sampaio Froes, e
tantos outros, Guido Castelo Branco, Bianco, enfim, todas as
pessoas que me auxiliaram e me deram essa orientação tão
necessária. Esse título sela mais uma vez a relação com
Rondônia, Estado que aprendi amar e não tenho dúvidas que
é um dos melhores Estados para se viver, e me proporcionou
praticamente tudo que tenho uma profissão da qual me orgu-
lho, uma condição de vida digna, uma família que amo muito
e também grandes amigos. Quero aqui reafirmar o meu com-
promisso de continuar lutando em benefício do Estado de
Rondônia, em especial toda a população, essa homenagem
aumenta a minha responsabilidade de continuar defendendo
os interesses e o desenvolvimento do nosso pujante Estado
de Rondônia. Senhoras e senhores, mais uma vez queria agra-
decer a todos, realmente me faltam palavras, dizer que estou
muito honrado e muito feliz com essa comenda e agradecer
novamente ao Deputado Hermínio, autor dessa honraria e com
certeza são momentos assim, são momentos inesquecíveis
da nossa vida, eles ficam registrados eternamente. E dizer
que estamos juntos nessa caminhada; vamos realmente com
muita humildade nos darmos às mãos, nosso objetivo maior é
o ser humano, o ser humano realmente é a pedra preciosa
que nós precisamos cuidar, lapidar, para que todos tenhamos
uma vida melhor, e para que todos nós possamos realmente
trabalhar e que nessa caminhada nossa, nós possamos cada
vez mais construir uma sociedade mais justa e mais fraterna
para todos. Um grande abraço e muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Nós é que agra-
decemos Darci, muitas vezes, muitos, muitos de nós que mo-
ramos em Rondônia há alguns anos e que viemos de outros
Estados, a grande maioria de nós, chegamos aqui com a cara
e a coragem. E o Estado de Rondônia, deu a oportunidade
para a gente, e a gente com muito trabalho, com muita luta,
conseguimos formar família e criar famílias, fazer amizade e
contribuir pelo nosso Estado. Da mesma forma que a gente
tem um carinho muito grande pelo Estado, por ter dado essa
oportunidade para nós, é lógico que a população, o povo re-
conhece e agradece as pessoas que nem você que vieram de
outro Estado, dedicar e trabalhar muito nesse Estado e contri-
buir pelo desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado.
Esse título é a maior homenagem do Estado, o Título de Cida-
dão Honorário de Rondônia. Cada Deputado Bianco, só pode
indicar um por ano, o Deputado só pode homenagear com
esse título só uma pessoa por ano. Por isso, mas você não
tem que agradecer não é eu não, porque como eu te falei
antes, na época que eu apresentei esse título a gente conhe-
cia ele muito pouco, eu tinha ido em Vilhena na época e tinha
conhecido você, e seus amigos e muita gente lá de Vilhena,
que pediram e que encaminharam para mim e que homena-
geasse você. O nosso gabinete eu sempre quando  vai home-
nagear a gente tem  muito cuidado, para gente realmente
homenagear as pessoas que merecem, isso e eu vendo aqui
hoje o Bianco, vendo aqui o nosso, os amigos aqui todos fa-
lando e a gente vendo a sua família, a gente sabe que acer-
tou, e a gente fica feliz por ter, nós sermos representantes  da
população aqui na Assembleia por ter feito esta homenagem
que você é muito merecedor, e com certeza você vai fazer
muito mais pelo Estado, hoje até retribuindo, não é Darci?
Hoje nós temos que fazer muito mais até porque este Estado,
o Estado de Rondônia foi também muito maravilhoso para nós.



11 DE ABRIL DE 2017Nº 58 827Pág.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

Eu aqui agradecer aos nossos amigos o Leonardo lá do SIMPI,
uma luta, luta de anos aí defendendo os nossos pequenos e
micros empreendedores, empresários. Também agradecer ao
Melki, agradecer toda a família Donadon, um abraço a todos
vocês lá de Vilhena, pelo trabalho, pelo que você tem feito a
cidade de Vilhena. É uma cidade muito boa, é uma cidade
fantástica, diferente Vilhena pela natureza, clima, tudo. É uma
cidade muito bonita e com certeza Rosani, agora governado
por uma mulher, que as mulheres cuidam melhor, eu tenho
certeza que Vossa Excelência, eu torço muito por Vossa Exce-
lência, a Glaucione, a Lebrinha já deu outra cara para São
Francisco, a nossa Prefeita Lebrinha lá em São Francisco, que
vocês cada dia façam uma Vilhena ainda mais bonita e mais
gostosa ainda. Aqui o Salatiel que luta aí pelas cooperativas e
o trabalho, e toda a força das cooperativas de Rondônia tem
muito a sua cara, tem muito o seu esforço sabe Salatiel, por
organizar e por lutar nessa questão do cooperativismo que é
muito importante sim para o nosso Estado. O Roger que é da
Junta Comercial, muito obrigado Roger. Pedir desculpas aqui a
nosso Euclides por ter confundido, a gente meio cego, eu esta-
va sem óculos, e ter errado o nome do senhor que é Grão-
Mestre Honorário do Grande Oriente do Brasil, obrigado ao
senhor. A nossa Prefeita mais uma vez obrigado, o nosso Vice-
Presidente da Câmara, o Samir Ali, obrigado, um abraço a
todos os Vereadores lá, principalmente o meu amigo Rogério
Barella, o Edineu que é Presidente do Conselho Regional do
Comercio aqui de Rondônia; o Wolney obrigado pela presen-
ça, o nosso ex-governador Bianco, o nosso Guido, um abraço a
todos.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada essa
Sessão Solene e convidamos a todos para um coquetel que
será servido no Salão Nobre da Assembleia.

Obrigado a todos e Deus que proteja a nós todos.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 10h57min).

4ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA

Em 03 de Abril de 2017

Presidência do Sr.
HERMÍNIO COELHO - Deputado

(Às 09 horas e 49 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores bom dia! A Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia, após aprovação em Plenário de Requerimen-
to do Exmº. Sr. Deputado Estadual Hermínio Coelho, realiza
Sessão Solene de Homenagem aos Oficiais de Justiça do Esta-
do de Rondônia, tendo em vista que a celebração de sua ativi-
dade profissional foi em 25 de março.

Convidamos para compor à Mesa e encontra-se à Mesa
o Exmº. Sr. Deputado Hermínio Coelho, proponente desta Ses-
são Solene de homenagem; Sr. Francisco Carlos Soares, Pre-
sidente da Associação dos Oficiais e Escrivãs de Justiça; Sr.
Francisco Roque, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do Poder Judiciário do Estado de Rondônia; Inspetor, Regis
Ramos, representante da Polícia Rodoviária Federal; senhor
Alberto Jakster Casara; senhora Denise Mendonça Pereira;
senhor Carlos Alberto Cardoso dos Santos; senhor Jacson Brasil
Mendonça.

Já queremos registrar e agradecer de uma forma geral
a presença das senhoras, dos senhores convidados Escrivãs e
Oficiais de Justiça; o senhor Katuo Okabayachi, representante
do Senador Waldir Raupp e da Deputada Federal Marinha
Raupp; Senhoras e Senhores Oficiais de Justiça do Tribunal
Regional do Trabalho – TRT e demais Oficiais de Justiça Fede-
rais.

Rafael Campanha, por favor.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta
esta Sessão Solene de homenagem aos Oficiais de Justiça do
Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia (Letra
de Joaquim de Araújo Lima e Música do Dr. José de Melo e
Silva)

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhor Presidente e proponente desta Sessão Solene, Deputado
Hermínio Coelho. O Oficial de Justiça é um profissional de nível
superior, integrante da carreia de Analista Judiciário, sendo
referenciado pelo Código de Processo Civil como um dos auxi-
liares da Justiça cuja atividade é imprescindível, essencial para
a prestação jurisdicional, pois realiza os atos processuais,
intimações, citações, penhoras, arrestos, avaliações, prisões,
afastamentos, buscas e apreensões, também reintegração de
posse, sequestros, constatações, entre outros; materializando
a pretensão do juízo, transformando a decisão judicial do pla-
no teórico para o campo real. É a testemunha ocular dos con-
flitos sociais que são socorridos pelo Poder Judiciário. Tal agente
público é peça fundamental para uma justiça cada vez mais
efetiva, pois a materialização do comando judicial é seu mister
funcional. Em 25 de março se comemora o dia Nacional do
Oficial de Justiça, por força da Lei Federal 13.157 de 04/08/
2015. A Constituição Brasileira de 1824 foi promulgada neste
dia, e nela, em seu art.156, o Oficial de Justiça era referenciado
juntamente com os juízes, dado o grau de relevância deste
profissional. A Bíblia Sagrada traz registros referentes aos atos
do Oficial de Justiça no Sermão da Montanha. No Antigo Testa-
mento há notícia de que o Rei Davi nomeara seis mil Oficiais
de Justiça. Em Roma, a função de Oficial de Justiça era ocupa-
da por um Centurião (soldado de alto posto que comanda 100
homens). Observa-se que nunca existiu Poder Judiciário sem
Oficial de Justiça, sendo uma profissão das mais antigas da
história da humanidade. A Lei Maria da Penha trouxe para o
Oficial de Justiça a atribuição de promover o afastamento, por
exemplo, do marido agressor do lar conjugal e, muitas vezes,
são as mulheres ocupantes do cargo que recebem essa arris-
cada missão. Há inúmeros registros de agressões a estes pro-
fissionais. O Conselho da Justiça Federal, no Processo 8661 já
tinha concluído “que o Oficial de Justiça exerce atividade com
risco ainda maior que aquele derivado de atividades de polici-
ais federais e civis”, (frase mencionada pela Ministra Presiden-
te do STF, Excelentíssima Carmem Lúcia, no julgamento do MI
833). No dia 25 de março se comemora o Dia Nacional do
Oficial de Justiça, data que simboliza uma luta permanente
pela valorização do cargo, de modo a conscientizar a socieda-
de que a execução de uma ordem judicial é a própria manifes-
tação de um ato de soberania, imprescindível para a manuten-
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ção de uma República. Portanto, quanto mais forte o oficial de
justiça, mais forte será o Poder Judiciário.

Peço permissão a Vossa Excelência para dizer que já
convencionados com os demais oficiais de justiça, fará uso da
palavra em primeiro lugar a senhora Denise Mendonça Pereira
Paes Barreto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Agradecer a pre-
sença de todos. E dizer que hoje todos os nossos Oficiais de
Justiça do Estado de Rondônia vão receber um Voto de Louvor,
com um diploma de Voto de Louvor pelo trabalho que todos
tem prestado ao nosso Estado. Os nossos oficiais do quadro
federal não estão incluídos, mas eu quero que todos eles se
sintam também homenageados e nós já vamos providenciar
para que seja feito uma nova Sessão Solene, onde também vai
ser entregue um Voto de Louvor para cada Oficial de Justiça do
quadro federal. Dizer que o carinho muito grande que a gente
tem pela categoria, pelos trabalhadores, a nossa luta sempre
foi em defesa de todos os trabalhadores deste Estado e desse
País. E a gente está aqui à disposição no que for preciso e,
homenagear vocês, para nós é um prazer muito grande, é uma
homenagem simples, mas é de coração e lembrando o dia de
vocês, que é o dia 25 de março, é o dia em que se homenageia
os nossos oficiais de justiça. Eu cheguei até a receber critica
de uma pessoa, veio falar para mim por que homenagear? Por
que tem muita gente que não gosta do Oficial de Justiça, e aí
eu falo: mas qual é o problema de homenagear os trabalhado-
res oficiais de justiça? Eles estão fazendo o trabalho deles, e
eu já fui muitas vezes visitado, tanto aqui na Assembleia, como
na Câmara, como lá em casa que muitas vezes nossos oficiais
de justiça vinham me intimar aqui ou Câmara quando eu era
Vereador, e às vezes, eu estava em casa e eles iam lá me casa
e sempre de forma, todos muito educados. Sempre tiveram
um carinho muito grande, e eu também nunca tive problema
de nada. E eles estão simplesmente cumprindo a obrigação e
muito bem cumprida sabe, por isso o nosso oficial de justiça é
um trabalhador que merece todo o respeito como qualquer
outro trabalhador do nosso Estado e do nosso país. O carinho
nosso pelos nossos oficiais é muito grande e isso é o mínimo
que a gente tem que fazer reconhecer e homenagear vocês
mesmo, sendo homenagem simples, mas vocês merecem.

Passar a palavra para a nossa companheira Denise Men-
donça Pereira, oficial de justiça.

A SRA. DENISE MENDONÇA PEREIRA – Senhores deputa-
dos, e demais autoridades que aqui estão presentes saúdo na
pessoa do Excelentíssimo deputado Hermínio Coelho. Senho-
ras e Senhores bom dia! Gostaria primeiramente de agradecer
a todos os oficiais de justiça do Estado de Rondônia, por per-
mitirem que eu estivesse hoje aqui. Nem nos meus mais remo-
tos sonhos eu poderia me imaginar merecedora desta graça. É
para mim motivo de enorme orgulho e honra poder represen-
tar a minha classe em razão desta homenagem. Acreditamos
que o dia de hoje só se tornou possível pela admirável iniciati-
va do Excelentíssimo Senhor Deputado Hermínio Coelho que
foi o proponente desta Sessão Solene de homenagem, por ele
ter um olhar diferenciado com a classe dos oficiais de justiça
desse Estado, criando o Dia do Oficial de Justiça, o que para
todos nós, é motivo de muita felicidade. O dia de hoje senho-
ras e senhores deve ser lembrado e comemorado por todos os

Tribunais que fazem justiça nesse Estado. Oxalá esta home-
nagem, esta iniciativa possa se espraiar em outras Casas
Legislativas desse país. Falar dos oficiais de justiça é sobretu-
do falar da luta, da resistência, da dedicação e de valentia.
Diariamente enfrentamos todos os tipos de mazelas, lidar com
as mais diversas realidades sociais, agir com presteza e com
consciência. Por isso o nosso trabalho é igualmente árduo e
nobre, levamos a prestação jurisdicional nos campos mais dis-
tantes deste Estado, e assim somos fazedores de justiça, como
longa manus dos magistrados. Agradecemos a homenagem e
acreditamos que hoje nasce e se solidifica uma grande ami-
zade onde a nossa classe poderá contar com o trabalho dos
ilustres deputados em defender algumas de nossas necessi-
dades tais como: atribuição do risco de vida a nossa catego-
ria, adequação dos nossos rendimentos por ocasião de nos-
sas aposentadorias ou afastamentos, são muitas as nossas
necessidades enfim. Mas maior ainda é a nossa responsabili-
dade junto ao povo de Rondônia e ficou ainda maior se isso é
possível, após essa merecida homenagem. Caros colegas, me
dirigindo a cada um de vocês eu só tenho a dizer, muito obri-
gada por ter a oportunidade de trabalhar e aprender a amar
essa profissão com cada um de vocês, nós somos vencedores
com certeza. A todos aqui presentes, agradeço a todos mais
uma vez e peço que sempre que puderem colaborem com a
justiça, abrindo suas portas e seus corações para esse povo
tão boa gente que são os oficiais de justiça. Muito bom dia e
obrigada.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Denise
e dizer que a gente está à disposição aqui para... Eu estava
falando como o nosso Presidente aqui do Sindicato que repre-
senta os servidores do judiciário e dizer que a gente está à
disposição aqui sim, para, como sempre em defesa de melho-
res condições de trabalho e de salário para os trabalhadores,
pode contar com a gente. O nosso compromisso aqui 100% é
com os trabalhadores, é o primeiro nosso mandato é sempre
em defesa dos nossos trabalhadores, e aqui com certeza um
defensor, o Roque sabe, que quando chegam os projetos e as
reivindicações dos trabalhadores aqui, a gente sempre tem
abraçado e lutado que seja aprovado.  Passar a palavra agora
para o senhor Rafael Campanha, Oficial de Justiça.

O SR. RAFAEL CAMPANHA – Eu queria em primeiro lugar
cumprimentar o Deputado Hermínio, agradecer pela Sessão
proposta; cumprimentar o nosso Presidente do Sindicato, Fran-
cisco Roque; cumprimentar o nosso Presidente da Associação
dos Oficiais de Justiça, Francisco Soares; cumprimentar e agra-
decer a presença do Inspetor Régis, da Policia Rodoviária Fe-
deral, saiba inspetor que nós precisamos muito da Polícia Ro-
doviária Federal, já realizamos, eu já realizei várias buscas e
apreensões com a Polícia Rodoviária Federal na fronteira em
Vilhena, porque se escapasse de lá não achava e a Polícia
Rodoviária Federal nos ajudou bastante já. Cumprimentar a
presença de todos os Oficiais de Justiça Federais que estão
presentes, oficiais de Justiça Do Trabalho; cumprimentar tam-
bém a nossa Diretora da Central de Mandados, dona Neusa,
agradecer a presença dela e cumprimentar todos os meus
pares Oficiais De Justiça do Estado e que também exercem as
funções Oficiais de Justiça Eleitoral. Bom, eu poderia falar hoje
sobre o dia, a homenagem, a Sessão Solene, poderia falar
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sobre o histórico do Oficial de Justiça, poderia falar sobre como
anda a carreira, mas eu decidi de última hora que não vou
falar sobre nada disso. Eu vou falar sobre quem é o Oficial de
Justiça, porque eu percebo que muitos acham que sabem quem
é o oficial de justiça, mas na realidade não sabem. Primeiro
momento, todos nós, acredito que já ouvimos falar aquele jar-
gão ‘na justiça eu ganhei, mas não levei’ não é verdade? Ga-
nhei, mas não levei, quando a gente ganha é porque nós te-
mos o comando judicial a nosso favor, tivemos deferido o nos-
so pedido pelo juiz, mas quem vai materializar esse direito,
quem vai tornar esse direito concreto? É aquele que trabalha
para o lado de lá dos muros dos fóruns, você pode até ganhar,
mas se o oficial de justiça não trabalhar você não vai levar. E o
que esse profissional faz? Muitas das pessoas falam, ‘ele en-
trega mandatos’, não entrega, quem dera se entregassem,
nossa vida seria muito fácil Deputado, mas não entrega, eu
mesmo já tive que comparecer até uma residência 16 vezes
para intimar uma senhora, nas minhas viagens encontrei o
pai, a mãe, o marido, o filho, se eu só entregasse minha vida
teria sido reolvida, não! Eu tenho que encontrá-la, por que o
oficial tem que encontrar? Por que o oficial tem que encontrar
a pessoa ser intimado? Porque o oficial de justiça é o primeiro
contato da pessoa com o Poder Judiciário. Se alguém adentra
com uma ação, é gerada uma citação e a missão do Oficial de
Justiça é citar aquela pessoa. E como é que se faz isso? Chega
lá, dá o papel e fala ‘assina aqui’? Não, não senhor. São profis-
sionais de nível superior, o concurso exige bacharelado em
Direito porque ele é o primeiro profissional da cadeia da Justi-
ça que tem a missão de explicar para aquela pessoa o que é
que ela está passando. ‘O que é isso? O que eu devo fazer?
Meu Deus! - A pessoa recebe o papel – o que é isso?’. E a
missão do Oficial é explicar juridicamente aquela questão. Isso
é um trabalho social. Mas não é só isso.  Quem dera fosse,
queridos colegas, que a nossa vida fosse intimação, não é ver-
dade? Mas não é. Em torno de 20, 30% do nosso trabalho é
intimação. E o restante? O restante é a parte que poucas pes-
soas sabem. O Oficial de Justiça apreende, o Oficial de Justiça
retira do lar, o Oficial de Justiça separa corpos, o Oficial de
Justiça reintegra posse, o Oficial de Justiça prende e prende
toda semana. Toda semana nós estamos prendendo gente.
Prisão é do nosso metiê, é do nosso cotidiano. Então muitas
pessoas acham que o Oficial intima. Não, não. Só que dentro
dessa característica, o Oficial de Justiça exerce todas essas
funções, na maioria das vezes de caráter urgente, urgente,
mas não tem estacionamento para o seu carro. O Oficial de
Justiça precisa cumprir um mandado urgente, muitas vezes
precisa colocar uma pessoa num leito de UTI, porque a vida
daquela pessoa está correndo risco, mas ele não tem sirene
no carro dele, nem giroscópio. Ele não pode estacionar em
qualquer lugar. O Oficial de Justiça está em plantão, com celu-
lar do plantão, tem que atender telefone, senão responde pro-
cesso administrativo, de forma urgente. Tudo é urgente, por-
que quem precisa do Poder Judiciário, precisa do provimento
de forma urgente. O Oficial de Justiça trabalha com seu carro,
roda igualmente um taxista, mas não tem desconto na compra
de um carro. Precisamos do senhor, Deputado. O Oficial de
Justiça não deve pagar IPVA. O Oficial de Justiça reintegra
posse, prende acompanhado da Polícia, mas está sem colete
balístico. É uma luta, é uma jornada hercúlea para o Oficial de
Justiça conseguir seu porte de arma. Imaginar que o Oficial de
Justiça não precisa da arma ou do colete é o mesmo que dizer

que no carro não precisa de extintor porque existe o Corpo de
Bombeiros. Nosso cargo vem se desenvolvendo, vem crescen-
do muito Brasil afora, mas nós precisamos desta Casa. Nós
precisamos desta Casa e nós precisamos do Congresso Nacio-
nal. Eu acho que eu já me delonguei demais. O objetivo maior
aqui é homenagear todos os Oficiais de Justiça e em particular
eu quero parabenizar todos vocês porque eu sei o quanto é
duro o nosso trabalho. Os nossos mais antigos estão em busca
de sua aposentadoria, estão lutando para que isso se concre-
tize, depois de uma vida dedicada ao Poder Judiciário, 30, 35
anos, de sol a sol, no risco, tensão, stress. Um colega chama-
do Antônio de Vilhena está tomado pelo câncer de pele, isso
ninguém sabe. Mas não se fala ainda em aposentadoria espe-
cial, não se fala ainda em risco de vida do Oficial de Justiça.
Várias tragédias no Brasil, oficiais mortos no cumprimento de
diligências. O Oficial tem que ser reto, o Oficial está ali para
atender alguém, um jurisdicionado, o Oficial deve arcar sem-
pre com sua missão e zelar pela verdade. Há de ser muito reto
para ser Oficial de Justiça e tem que ser muito forte. Eu queria
de coração parabenizar todos vocês pelos guerreiros que vocês
são, por materializarem, fazerem se concretizar as demandas
judiciais e agradecer todos que estão aqui presentes e, princi-
palmente os nossos colegas mais antigos que esses são mere-
cedores de muitos, muitos e muitos votos de agradecimento.
Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Rafael
pela fala e dizer que sempre é assim, muitas vezes a gente
acha que a vida dos outros sempre é fácil, só quem conhece a
realidade é a gente mesmo, mas a gente sempre acha que a
vida do vizinho é muito fácil e a cada dia a gente se surpreen-
de com as dificuldades, principalmente, com essa questão de
vocês não terem direito algum, parece, porque não tem direito
ao porte de arma, essa questão também de ter algum tipo de
benefício na questão do automóvel, questão de IPVA e outros
na compra, como os taxistas, da mesma foram que os taxistas
têm direito algumas vantagens, alguns benefícios para adqui-
rir o seu carro, mas isso, o que couber ao Estado, o que cou-
ber ao Estado que a Legislação possa ser Estadual para aten-
der vocês, pode contar com a gente. Eu sempre tenho dito o
seguinte: meu gabinete é aberto, eu falo 24 horas porque o
WhatsApp está à disposição; todos, 90% dos nossos Projetos
ou até mais que a gente apresenta aqui no plenário são vindas
do segmento da sociedade, de categorias, de moradores, en-
fim, vem da população. A população traz as ideais, traz a pro-
posta e a gente encaminha. Tudo o que é pedido no nosso
gabinete nesse sentido; inclusive, eu quero, eu queria que ti-
vesse fila no meu gabinete para isso, é ruim ter fila no gabine-
te, às vezes, para pedir passagem, para pedir emprego, ou
outras coisas que a gente não tem como atender, mas esse
tipo de reivindicação o nosso gabinete encaminha todos, enca-
minha todas as reivindicações que todos os trabalhadores,
moradores, categorias, enfim, toda população deste Estado
que for de iniciativa da gente, porque não adianta eu propor
um trem que a iniciativa não é nossa, que depois eles vetam
alegando vício de iniciativa. A gente sabe mais ou menos o que
a gente pode e o que a gente não pode.  No caso, sobre essas
duas questões, inclusive, sobre o porte de arma eu cheguei a
apresentar antes da Lei Federal, eu cheguei a apresentar aqui
para os agentes, aqui na Assembleia quando eu era o Presi-
dente da Assembleia e sobre essa questão também dos táxis
eu acredito que o que depender do Estado, o que cabe ao
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Estado, porque parece que tem algumas coisas dos taxistas
que é federal, aí teria que ser feito um trabalho. Categoria tem
muita força, uma categoria que tem sim como conquistar isso
e se depender do Congresso Nacional, da Câmara e do Sena-
do, que vocês busquem junto aos Senadores, Deputados, po-
dem contar também com a gente nesse apoio para que seja
aprovado também, porque como falei para vocês, eu imagina-
va que vocês trabalhassem armados. Para vocês verem, toda
uma exigência, todos têm que ser bacharel, todos têm um pre-
paro. Qual o problema dar uma arma para que esses trabalha-
dores tenham pelo menos uma defesa mínima, possa se de-
fender minimamente se for necessário. A gente sabe a dificul-
dade que é, eu lembro que teve um Oficial de Justiça, às vezes,
falava para mim, ‘Hermínio quando eu vim intimar, antes, al-
gum tempo, quando a gente vinha intimar o Presidente desta
Casa aqui era um Deus nos acuda, não era fácil, era nego
saindo por um buraco lá, saindo por outro, às vezes, a gente
passava semanas e dias para conseguir intimar, principalmen-
te, o Presidente da Assembleia’. E hoje a gente não tem mais
isso, desde quando nós assumimos nós mudamos, é lógico que
não está o ideal ainda, mas a gente vem mudando a cada ano
e a nossa Assembleia de uma forma ou de outra, lógico, que
nós temos que melhorar mais.  Esta Assembleia a cada dia
tem que está mais antenada com a nossa sociedade, mas de
uma forma ou de outra já está melhorando a gente já conse-
guiu melhorar bastante, o Deputado Maurão vem dando conti-
nuidade nisso, na questão da transparência, na questão da
participação da sociedade aqui na nossa Casa em todos os
sentidos, além das homenagens, Audiências, enfim, a Casa
está aberta para debater todos os assuntos do nosso Estado.

Eu vou passar a palavra agora para o senhor Carlos
Alberto Cardoso dos Santos, Oficial de Justiça.

O SR. CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS – Bom dia
a todos, Excelentíssimo Senhor Deputado Hermínio Coelho, pro-
ponente desta Sessão Solene de homenagem, em nome de
quem saúdo todos os componentes da Mesa. Preparei uma
fala com a razão e com a emoção. A razão, alguns colegas já
colocaram aqui, a colega Denise e o colega Rafael Campanha.
Mas continuando ainda com razão, a despeito da comemora-
ção, o aspecto mais relevante do dia, se refere ao prossegui-
mento da luta pela valorização dos Oficiais de Justiça, já que
poucos se debruçam sobre os desafios do cargo e a necessida-
de de alterações profundas para garantia de uma prestação
jurisdicional efetiva, mormente o reconhecimento da presta-
ção de um serviço de excelência para a sociedade. A atividade
dos Oficiais de Justiça, não se restringe à prática de atos de
comunicação, citações, intimações e notificações. Esses atos
por si só são extremamente relevantes, não obstante, o oficial
pratica atos bem mais complexos e que requerem capacidade
de análise autônoma dos requisitos e limites da medida com
efeito, nos termos do artigo 154 do CPC/2015 e demais dispo-
sitivos processuais civis, penal, trabalhistas, entre outros, os
Oficiais de Justiça também cumprem como já foi dito aqui, e
vou relatá-los, já que está sendo transmitido e para que todos
tenham conhecimento e pouca gente ainda sabe. Cumprimos
prisões, penhoras, arrestos, sequestros, buscas e apreensões,
conduções coercitivas, afastamentos do agressor do lar, alvarás
de solturas, constatações, despejos, reintegração de posse de
bens móveis e imóveis, realizam leilões de bens móveis e pra-
ças de bens imóveis, coordenam as atividades dos jurados na

Sessão Plenária do Tribunal do Júri para garantir a
incomunicabilidade dos jurados, realiza avaliações de bens
móveis e imóveis, estimulam de acordo com o novo código de
processo civil a autocomposição das partes, certificando even-
tual proposta nesse sentido, entre tantos outros atos. Ressal-
ta-se que os oficiais desempenham suas funções com elevado
grau de autonomia, assumindo em nome próprio a responsa-
bilidade pelos atos processuais que praticam. Os Magistrados
cumprem o seu papel de fiscalizar a regularidade de todos os
atos processuais, mas não substituem um ato praticado pelo
Oficial de Justiça. A rigor como já foi dito aqui pelos colegas
que me antecederam, o oficial não entrega mandatos, ele cum-
pre mandatos, dotado da fé pública que a lei lhe atribui, e a
entrega da contrafé integra as formalidades do ato, mas não
é essencial para sua validade. Torna-se necessário o desen-
volvimento de um novo modelo de trabalho para os oficiais de
justiça, pautado, na atuação estratégica e em condições de
segurança. Inicialmente e com urgência, o Tribunal deve ado-
tar diversas providências para que os oficiais exerçam suas
atribuições sem correr riscos. Nos últimos tempos, a violência
contra oficiais de justiça tem crescido de forma alarmante, o
tribunal precisa desenvolver mecanismos para pesquisas au-
tomáticas de antecedentes criminais e do mapa de
criminalidade da Secretaria de Segurança de Segurança. Im-
prescindível a parceria com órgãos policiais, com a realização
de cursos frequentes de defesa pessoal, condução operacional,
tiro, abordagem etc... Ainda a esse respeito, que o tribunal
requeira à Polícia Federal a autorização do Porte de arma
para os Oficiais de Justiça, ficando condicionado apenas à re-
alização dos testes específicos de aptidão e ainda fornecimento
de coletes balísticos e armas de choque. Importante, também
que os Oficiais de Justiça sejam inseridos nos núcleos de inte-
ligência do tribunal para facilitar o fluxo de informações rela-
tivas à segurança mais ágil para os oficiais. Necessário se faz
uma revisão do quadro remuneratório dos Oficiais de Justiça
que utilizam seus veículos, bem como o valor do auxílio trans-
porte e irrisório tornando-se urgente para que o oficial não
seja onerado com custos para a prestação de um serviço púbico
de responsabilidade do Tribunal de Justiça. A única maneira
que temos para ajudar a sociedade é utilizar a ferramenta
que temos nas mãos “o mandato judicial”. Nos cabe dizer ao
rei que ele está nu, e nos cabe dizê-lo em praça pública, no
gabinete do Executivo, do Legislativo ou até mesmo do Judici-
ário, em qualquer lugar; na área urbana, na área rural ou nas
barrancas do rio Madeira. Ali estará um oficial de justiça para
efetivar decisões emanadas pelo Magistrado em seu gabine-
te, não queremos ser mártires, pois nem somos redentores,
com coragem, determinação e abnegação. Com consta nos
outdoors espalhados pela cidade para chamar a atenção da
sociedade. Reconhecer os valores pessoais é importante e aqui
faço um adendo para agradecer imensamente ao deputado
Hermínio Coelho, pois somente um Legislador com a sensibi-
lidade e oriundo da classe trabalhadora que é e que muito
batalhou para aqui chegar e para fazer os valores da classe
trabalhadora que ele representa teve a sensibilidade para
enxergar e prestar essa homenagem em nome do Legislativo.
Observe-se que aqui senhores não pode deixar de falar, não
se encontra nesta Mesa nenhum representante do Tribunal de
Justiça, observem isto aqui, certo? Então senhor Deputado veja
bem que se não é vossa sensibilidade dentro da nossa própria
casa, não encontramos o reconhecimento necessário. Como
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o colega falou aqui, os colegas que estão prestes a aposentar-
se estão encontrando dificuldades para ter uma aposentadoria
digna, por interpretação de magistrados que compõe aquela
Corte que não reconhece o serviço prestado. Eu posso falar
perfeitamente aos 33 anos de serviço prestado ao Poder Judi-
ciário dos quais, 28 como Oficial de Justiça. Então imensamen-
te eu agradeço a proposta aqui apresentada pelo deputado
Hermínio Coelho. Reconhecer os valores pessoais é importan-
te, mas agradecê-lo pelo profissionalismo exercido trará um
ambiente de vitórias. É, hoje sim, um dia de festa para os
oficiais de justiça. Obrigado deputado Hermínio Coelho, muito
obrigado pelo reconhecimento que nos honra e nos obriga e
nos chama de imediato a celebrar, o reconhecimento nos acal-
ma a alma e afaga o ego. Aos jovens oficiais aqui fica o meu
agradecimento que vem lutando diuturnamente para o reco-
nhecimento e a valorização da classe, colega Rafael Campa-
nha, Rômulo, Tarso que não é de hoje vem aí dando essa
dimensão, certo? E na oportunidade em que tiveram de home-
nagear os oficiais de justiça não se esqueceram de como eles
chamam, dos veteranos. Parabéns jovens oficiais, por que quem
não reconhece os seus idosos no ambiente de trabalhão, in-
clusive, não reconhece a sua história, e vocês amanhã estarão
sendo homenageados por também fazerem história no Judici-
ário. Aos jovens oficias não desistam de buscar melhores con-
dições de trabalho. Também aqui não poderia deixar de citar
os meus colegas que já se foram; o Reginaldo, o Nei OCAMPO,
Baltazar, Tuna, Maria José, Orlando, Renildes que com certeza
de onde estão também estarão contentes com essa homena-
gem. Não existe justiça sem um oficial de justiça. Parabéns a
todos que dedicam suas vidas a efetivação dos direitos do ci-
dadão.

Feliz Dia Nacional dos Oficias de Justiça! Obrigado a to-
dos.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado senhor
Carlos Alberto pelas palavras. Cumprimentar aqui Ritieli
Medeiros do Nascimento, defensora pública, obrigada Ritieli
pela presença.

Passar a palavra agora para a nossa Presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia, meu amigo Francisco Roque.

O SR. FRANCISCO ROQUE - Bom dia a todos. Primeiramente
agradeço a Deus pela oportunidade de estar frente do Sindica-
to e poder intensamente estar proporcionando neste momen-
to essa honrosa dádiva de Deus para com os honrosos servi-
dores oficias de justiça do nosso Estado. Agradecer também a
todos os parlamentares desta Casa de Leis, ao Parlamento por
toda as evoluções com relação a luta do trabalhador. Mas nes-
te momento em especial traga as honras ao propositor da so-
lenidade, ao deputado Hermínio, um baluarte na defesa dos
trabalhadores do servidor público, todos os trabalhadores de
um modo geral. O Deputado Hermínio incansavelmente tem
atendido todos os pleitos dos quais nós trazemos aqui e trago
na liberdade que ele me deu de dizer que intensas e inúmeras
vezes conversamos na madrugada quando ele me liga, quan-
do a gente está no WhatsApp, preocupado sobre as intenções
que são malfadadas contra o trabalhador, sempre preocupado
incansavelmente nesta defesa. Então, Deputado Hermínio, que-
ro lhe agradecer pela solenidade em homenagem aos Oficiais
de Justiça, que são exímios trabalhadores da justiça, não en-

trarei no mérito da questão da atividade em si, porque somen-
te eles que são profundo conhecedores dessa atividade, pois
eles as exercem com maestria, mas dentro que eu tenho de
conceito desta classe, quero aqui me congratular com todos
os oficiais de justiça, de que são honrosos, de que são real-
mente muito preocupados com as atividades da qual tem as
suas atribuições. Nós sabemos que nem tudo nós consegui-
mos da forma como gostaríamos que fosse, no entanto, nossa
entidade tem feito todo o esforço para buscar sempre bem
representá-los. Muitas coisas não chegam ao conhecimento
de vocês, porque também não há uma forma toda especial de
nós fazermos essas informações, mas digo para vocês que
insistentemente, incansavelmente tenho levado os pleitos dos
oficiais de justiça perante a Corte. Neste momento informo
para vocês que graças a Deus, graças a Deus, nós tivemos
uma grande vitória hoje no Pleno do Tribunal de Justiça, foi
reconhecido que os oficiais de justiça podem realmente levar
a sua incidência da produtividade para sua aposentadoria, neste
momento recebi a notícia. Fizemos um trabalho de bastidores,
para justamente não ofender os oficiais de justiça. Estive com
alguns oficiais de justiça perante o gabinete dos
desembargadores fazendo esse trabalho de bastidores mes-
mo. E hoje numa interação com a Associação, eu advogado
está conseguindo esse pleito. Sabemos que a nossa luta é
árdua gente, mas vocês a tornam sempre mais digna, digna
de louvor, porque vocês são merecedores de todos os atos, de
todo o profissionalismo que vocês têm na desenvoltura da ati-
vidade de vocês, sabemos dos riscos, dos problemas enfren-
tados e nós precisamos que nosso Estado, que nosso Tribunal
de Justiça reconheça cada vez mais que todos os trabalhado-
res, em especial os oficiais de justiça, se dedicam, que respei-
tam a atividade que desenvolvem no dia a dia. Então, eu quero
aqui dizer que a Deus, toda honra e toda glória, porque só
assim, com união, com força, nós poderemos ter este reco-
nhecimento. São com pessoas que têm dedicado o trabalho de
boa representação, a trazer uma defesa maior, como o Depu-
tado Hermínio nesta Casa sempre o faz, não deixo de mencio-
nar isso porque nós temos aqui os números contados gente,
números contados de deputados que defendem as causas dos
trabalhadores. Mas eu nesse momento me sinto muito satis-
feito, muito feliz e esses pleitos que nós não conseguimos con-
quistar ano passado, nós vamos reiterá-los, que é a questão
do porte de armas, do porte de armas para todos os oficiais,
da questão também da incidência do imposto sobre a compra
do veículo. Os oficiais de justiça em 01 ano, em 01 ano de
atividades têm depreciado o seu patrimônio, que é o seu veí-
culo, mais de 200 mil quilômetros rodados e aí não faz jus
nem a um tipo de nenhum desconto no seu veículo. Então, nós
estaremos aí envidando os maiores esforços, reiterando esse
pedido a sua Excelência para que realmente proceda com es-
sas questões. Com relação à situação da parte que cabe, Fe-
deral, nós também já mobilizamos no passado recente a nos-
sa bancada federal e agora vou reiterar novamente, porque o
projeto pode trazer a inserção dos oficiais de justiça a terem o
porte de arma naquele projeto que foi contemplado os agen-
tes penitenciários. Então, eu vou ser breve, justamente para
não me tornar enfadonho e fazer desse momento um momen-
to de alegria mesmo. Por que vocês são merecedores dessas
homenagens. Quero dizer que cada vez mais estamos unidos
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para conquistar o que vocês sempre quiseram e o que vocês
merecem. Nossa instituição faz com muita alegria a defesa dos
trabalhadores e agora muito melhor, em parceria sempre com
a Associação dos Oficiais de Justiça, porque é isso, não adianta
nós estarmos sempre cada um indo para cada lado e assim se
tornado mais fragilizada a nossa luta, nós precisamos é de
união neste momento em que nós estamos sofrendo proble-
mas com a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, a
PEC do Teto que naturalmente vai cair, vai estar aqui de novo
por duas vezes, não é deputado Hermínio? Por duas vezes o
nosso sindicato conseguiu junto com os demais sindicatos, fa-
zer, se contrapor a esse malfadado projeto, em março retira-
mos, em dezembro retiramos de novo e agora parece que está
voltando a esta Casa o projeto do governo em que congela
salários, não paga gratificações, não reconhece pagamento de
pretéritos, não realizações de concursos, engessando toda a
máquina administrativa do Estado, então, nós somos, e contra
o trabalhador. Então, nós estaremos aqui sempre buscando a
melhor defesa dos trabalhadores e gostaríamos de contar com
o apoio dos Oficiais de Justiça também nessa luta para que nós
não sejamos prejudicados nessas conquistas que nós já temos
ao longo de anos, direitos conquistados ao longo de anos. E
digo, gente, direitos são difíceis de serem conquistados, mas
quando conquistados são para toda vida. Muito obrigado. Um
abraço para todos. Parabéns.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
permissão de Sua Excelência Deputado Hermínio Coelho, con-
vido sua Excelência aqui à frente, para começar a entrega dos
Votos de Louvor.

Convidamos o senhor Alberto Jakster Casara, aqui à fren-
te. (entrega do Voto de Louvor);
- Senhora Denise Mendonça Pereira Paes Barreto (entrega do
Voto de Louvor);

Registramos a presença da Excelentíssima Senhora Ritieli
Medeiros do Nascimento, Defensora Pública.
- Carlos Alberto Cardoso dos Santos (entrega do Voto de Lou-
vor);
- Jackson Brasil Mendonça (entrega do Voto de Louvor);
- Rafael do Amaral Campanha da Silva (entrega do Voto de
Louvor);
- Ami Iguchi Sato (entrega do Voto de Louvor);
- Francisco Carlos Soares (entrega do Voto de Louvor);
- Analu Almeida Rodrigues Galhardo (entrega do Voto de Lou-
vor);
- Anderson Segorvea de Moura (entrega do Voto de Louvor);
- Andria Medeiros Trifiatis (entrega do Voto de Louvor);
- Denis Soares de Oliveira (entrega do Voto de Louvor);
- Diana da Cruz Santos (entrega do Voto de Louvor);
- Jediael da Silva Almeida (entrega do Voto de Louvor);
- Josimar Nascimento de Souza (entrega do Voto de Louvor);
- Juiara Nicácio dos Santos Biesek (entrega do Voto de Lou-
vor);
- Leonardo Correa do Nascimento (entrega do Voto de Lou-
vor);
- Luciana Almeida de Barros (entrega do Voto de Louvor);
- Maria de Nazaré Camilo Araripe (entrega do Voto de Louvor);
- Maria Luciê Maciel (entrega do Voto de Louvor);
- Mary Sarita Ribeiro Araújo (entrega do Voto de Louvor);
- Péricles José Queiroz (entrega do Voto de Louvor);

- Rafaela Rocha Silva (entrega do Voto de Louvor);
- Raimunda Alves Sobrinho (entrega do Voto de Louvor);
- Renata Janaína de Carvalho (entrega do Voto de Louvor);
- Rômulo Pessoa de Oliveira (entrega do Voto de Louvor);
- Ronaldo Bovo (entrega do Voto de Louvor);
- Sara Cristina Mendonça Teixeira (entrega do Voto de Lou-
vor);
- Tatiane Arina dos Santos Vieira (entrega do Voto de Lou-
vor);
- Tarso Azevedo Cardoso (entrega do Voto de Louvor);
- Tatiana Golin (entrega do Voto de Louvor);
- Valmor Xavier Lemes do Prado (entrega do Voto de Louvor);

Lembrando como disse Sua Excelência o senhor Depu-
tado, uma outra Sessão Solene para os Oficiais de Justiça
Federais. Parabéns as senhoras também.

Agora, nós vamos, por gentileza, convidar os homens
aqui em cima e as mulheres para se posicionarem para o
momento da fotografia.

(Momento da Fotografia)

Ok! Muito obrigado, parabéns a todos.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Quero agradecer
a todos, ao nosso Francisco Carlos Soares, Presidente da As-
sociação dos Oficiais e Escrivãs de Justiça; Francisco Roque,
Presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Esta-
do; o nosso Inspetor Regis Ramos, representando aqui a Po-
lícia Rodoviária Federal, obrigado Regis pela presença; Alberto
Jakster Casara, Oficial de Justiça; a Denise Mendonça Pereira,
obrigado pela presença; Carlos Alberto Cardoso dos Santos,
Jacson Brasil e Rafael Campanha, obrigado a todos.

Sobre a proteção de Deus declaro encerrada e convido
todos, parece que ainda está chegando o coquetel.

Dizer que a partir de hoje eu fiquei mais conhecido ain-
da da categoria, e outra coisa que eu achei legal hoje aqui
nesta homenagem foi que eu pensei que essa categoria era
que nem motorista de ônibus, por exemplo, que a maioria é
homem e vi quem não é, tem 07 mulheres bonitas, eu sem-
pre, já fui intimado várias vezes sempre por homem, é bom
mandar que é melhor a gente ser intimado pelas mulheres.

Pessoal obrigado, Deus que proteja vocês a cada dia no
trabalho de vocês, vocês precisam muito da proteção de Deus
e vamos lutar sim para que vocês tenham pelo menos o míni-
mo de proteção para vocês trabalharem com mais
tranquilidade. Não é fácil realmente, vocês enfrentam muitas
vezes situação de muito perigo mesmo, muito perigo, muitas
vezes intimar pessoas perigosas e não é fácil. Eu pensei que
vocês já tinham esses direitos, nós vamos lutar Roque para
que o nosso Presidente aqui da Associação e do Sindicato,
vamos começar a partir de agora o Presidente da Associação
e do Sindicato vamos começar a partir de agora lutar para
que o mais rápido possível vocês venham a ter direito ao mí-
nimo de segurança, pelo menos, armamento, colete e tam-
bém e vê até um benefício aí, um tipo de vantagem da compra
dos veículos de vocês, está bom pessoal?

Lembranças a todos. Fiquem aí eu não sei porque é
que atrasou o coquetel, mas tem um lanche legal aí para to-
dos vocês, para a gente merendar, está bom pessoal.

Obrigado, beijo no coração de todos.
Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 10h58min)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017/ALE-RO
Pregão Presencial nº 004/2017/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 13.790/2016-81

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO, CPF nº 220.095.402-63, na forma regi-
mental e, em conformidade com o resultado do Pregão
Presencial nº 004/2017/CPP/ALE/RO, devidamente ho-
mologado às fls. 550 nos autos do Processo Administrati-
vo nº 13.790/2016-81  , resolve nos termos da Lei 8.666/
93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do
Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformi-
dade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a
seguir.

FORNECEDOR: E. R. M. DE CARVALHO - ME, com sede na
Rua. Getúlio Vargas nº 1889 -, Bairro Nossa Senhora das Gra-
ças,  Porto Velho/RO, CEP: 76.804-114 - Fone: (69) 98111-
6453, inscrita no CNPJ nº 10.395.981/0001-77, neste ato,
por intermédio de seu representante legal, Senhor Edson
Rodolfo Muniz de Carvalho , portador da Carteira de Iden-
tidade nº 870.528 SSP/RO e do CPF 883.768.342-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA-
GEM DE VEÍCULOS, a pedido do Departamento de Logística
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante
do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 004/2017/
CPP/ALE/RO.

DOS PREÇOS

Os preços para a prestação de serviços de lavagem de
veículos estão relacionados na tabela abaixo:

II - A ALE/RO pagará à Contratada por eventual e futu-
ra prestação de serviços de lavagem de veículos, de
acordo com o disposto na presente Ata, na necessidade da
Administração e na disponibilidade orçamentária, conforme
quadro supracitado.

Parágrafo único - A existência de preços registrados não
obriga a ALE/RO a contratar, sendo facultada a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

III - Os preços registrados poderão ser revistos sendo
de responsabilidade do gestor da avença a negociação com o
contratado, observada as disposições contidas na alínea “d”
do Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do
Decreto Nº 7.892/13).

IV - O quantitativo decorrente das adesões à ata de re-
gistro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não partici-
pantes que aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

V - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixa-
dos pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do
art. 12 do Decreto nº 7.892/13).

VI – A Ata de Registro de Preços devidamente publicada
poderá ser utilizada por qualquer órgão da administração pú-
blica na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cum-
pridas as regras normais de solicitação de adesão e anuência

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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do Órgão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do
Decreto nº 8.250/2014).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

I - A prestação dos serviços dos serviços será solicitado
através de requisição da ALE/RO, devidamente assinada pelo
chefe da Divisão de Transporte com antecedência mínima de
01 (hum) dia para que a Contratada possa realizar a prestação
de Serviços de Lava Jato, nas condições exigidas no Termo de
Referência.

II - A Nota de Empenho será enviada via e-mail ao
fornecedor o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de
24 horas.  Caso a empresa não possua e-mail, a Nota de
Empenho deverá ser retirada na Secretaria Administrati-
va, situada na Rua Major Amarantes, nº 390 - Bairro Arigolândia,
nesta Capital de Porto Velho/RO, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir da convocação;

III - O prazo para confirmação do recebimento ou para
retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma
vez, por igual período, quando solicitado pela FORNECEDORA
durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela ALE/RO;

IV - A não confirmação do recebimento ou a não retira-
da da Nota de Empenho no prazo previsto, por ocasião do
empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem preju-
ízo de outras penalidades cabíveis;

V - O prazo para execução dos serviços será de no
máximo de 5 (cinco) horas, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço;

VI - O FORNECEDOR responsabilizar-se-á pela qualida-
de dos serviços prestados, especialmente para efeito de subs-
tituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado;

VII - O recebimento dos serviços é de forma provisória,
sendo o mesmo recebido de forma definitiva, a partir da
certificação da nota fiscal, pela Comissão de Permanente
de Materiais, Bens e Serviços da ALE/RO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

O FORNECEDOR deverá manter as condições de habilitação
estabelecidas no item 14 do edital, podendo ser verificado
constantemente durante toda a vigência da ata de registro de
preços, sob pena de cancelamento do registro.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado após a liquidação da des-
pesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do Brasil
S/A, até 10 (dez) dias úteis, mediante a apresentação de
nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor compe-
tente da ALE/RO que deverá vir acompanhada da Certidão
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros - CND, do Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF, da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tribu-
tos Federais e à Dívida Ativa da União (pessoa jurídica), certi-
dão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), bem como outras
Certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que te-
nham correlação com o objeto, devendo ser apresentados to-
dos esses documentos dentro dos respectivos prazos de vali-
dade.

II - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Na-
cional), deverão apresentar a cada pagamento, Declaração
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrução
Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4º, inciso
XI, c/c artigo 6º).

III - Nenhum pagamento será efetuado a FORNECEDO-
RA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;

IV - Não haverá sob-hipótese alguma, pagamento an-
tecipado;

V - No texto da Nota Fiscal deverão constar as marcas
dos materiais, os valores unitários e totais e o número do
processo que deu origem ao fornecimento.

VI - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância
impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que
a empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses
a contar da data de sua publicação no DO – e – ALE/RO.
CLÁUSULA SEXTA - REVISÃO E CANCELAMENTO

I - A Administração realizará pesquisa de mercado
periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

II - Os preços registrados poderão ser revistos em de-
corrência de eventual redução dos preços praticados no mer-
cado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, ca-
bendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

III - Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Ad-
ministração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em)
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

IV – O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo único - A ordem de classificação dos forne-
cedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.

V - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o com-
promisso, o órgão gerenciador poderá:

§ 1º - liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

§ 2º - convocar os demais fornecedores para assegu-
rar igual oportunidade de negociação.

VI - Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de regis-
tro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.

VII - O registro do Fornecedor será cancelado
quando:

§  1º - descumprir as condições da ata de registro de
preços;

§ 2º - não retirar a Nota de Serviço ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
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§ 3º - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mer-
cado; ou

§ 4º - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o
proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o ór-
gão gerenciador e órgão(s) participante(s).

VIII - O cancelamento de registros nas hipóteses pre-
vistas nos §§ 1º, 2º e 4º será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defe-
sa.

IX - O cancelamento do registro de preços poderá ocor-
rer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou for-
ça maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

§ 1º - por razão de interesse público; ou
§ 2º - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixa-
dos nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

II - A ata de realização da sessão pública do pregão,
contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do cer-
tame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

Edson Rodolfo Muniz de Carvalho
E. R. M. DE CARVALHO - ME

CNPJ nº 10.395.981/0001-77

AVISO DE LICITAÇÃO – 5a REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2017/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo no 14559/2016-56

A Superintendência de Compras e Licitações - SCL, através da
Comissão Permanente de Pregão - CPP, por meio de seu Pre-
goeiro, designado através do ATO No 1438/2016-SRH/P/ALE,
torna público aos interessados, que se encontra autorizada à
realização do certame, tipo Menor Preço Global, consignando
o que se segue:

BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, inte-
gralmente, as disposições da Lei no 10.520/02, do Decreto no
3.555/00, da Lei Complementar no 123/06, do Decreto no
8.538/15, e subsidiariamente a Lei no 8.666/93.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
flores naturais e coroas fúnebres, a pedido do Departamento
de Cerimonial, para atender as necessidades da Assembleia

Legislativa do Estado de Rondônia, conforme quantitativos e
condições discriminadas no Termo de Referencia – Anexo I do
Edital.

VALOR ESTIMADO: R$ 50.078,00 (cinquenta mil, setenta e
oito reais).

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’s
E EPP’s ( X ) SIM.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 de abril de 2017, às 08:00hs,
horário local.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situada a Rua
Major Amarante, n° 390 - Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO.

LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANE-
XOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de no
sitio www.al.ro.leg.br, Link Licitações.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.al.ro.leg.br
- (Licitações); Esclarecimentos: cpl@al.ro.leg.br; Telefone:
(0xx) 69-3216-2732.

Porto Velho - RO, 10 de abril de 2017.

Everton José dos Santos Filho
Pregoeiro ALE/RO
Mat. 200163144

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 006/2017/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo no 3559/2017-62

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por
meio de seu Pregoeiro,designado através do ATO No 1438/
2016-SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blico, para o conhecimento dos interessados, que se encontra
autorizada à realização docertame, consignando o que se
segue:

TIPO: Menor Preço.

BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, inte-
gralmente, as disposições da Lei no 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto
no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando- se,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresaespecializada na prestação de servi-
ços de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores,
sonorização, iluminação, treliça, telão, banheiros químicos,
mesas e cadeiras, a pedido da Escola do Legislativo, conforme
quantidades e especificações estipuladas no Temo de Referencia
– Anexo I do Edital.

VALOR ESTIMADO: R$ 2.591.630,00 (dois milhões, quinhen-
tos e noventa e um mil, seiscentos e trinta reais).
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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’s
E EPP’s (X) NÃO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia: 26 de abril de 2017,
Hora: 16h00min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia: 26 de abril de 2017,
Hora: 17h00min.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.al.ro.leg.br
- (Licitações); www.licitacoes-e.com.br; Esclarecimentos:
cpl@al.ro.leg.br; Telefone: (0xx) 69-3216-2732

Porto Velho-RO, 10 de abril de 2017.

Everton José dos Santos Filho
Pregoeiro ALE/RO
Mat. 200163144

AVISO DE SUSPENSÃO – sine die
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017/CPL/ALE/RO

Processo Administrativo no 16693/2016-67

A Superintendência de Compras e Licitações - SCL, através da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada pelo ATO
No 1437/2016/P/ALE, torna público aos interessados, em es-
pecial, as empresas que retiraram o Edital o que adiante
segue:

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na pres-
tação de serviços de implementação de data Center,
conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, se-
gurança e serviços de infraestrutura de TI, para atender às
necessidades da nova sede da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia no Município de Porto Velho/RO.

Comunicamos a SUSPENSÃO – “sine die” da sessão inaugural
de abertura prevista para o dia 24/04/2016, às 08h00min, em
face da necessidade de revisão do Edital e seus anexos, caben-
do destacar que a nova data do certame será divulgada opor-
tunamente, com reabertura do prazo inicialmente estabeleci-
do, nos termos do § 4°, art. 21, da Lei Federal 8.666/93.

Porto Velho-RO, 11 de abril de 2017.

Lourdes Terezinha Lena
Presidente CPL/ALE/RO

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 14 a 16/04/2017, ao
servidor relacionado, que irá participar do Seminário de Inter-
pretação e Tradução da Libras, no município de Jaru - RO,
conforme Processo nº. 00004219/2017-80.

Matricula: 100010108
Nome: Marcus Antonio L. do Nascimento
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 06 de Abril de 2017.

  MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
             Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 152/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20/04/2017,
ao Deputado Estadual JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA, ca-
dastro nº200152616, conforme Processo nº. 0004626/
2017-13.

Porto Velho - RO, 11 de Abril de 2017.

  MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
             Presidente                        Secretário Geral

E R R A T A

No Diário Oficial da Assembleia Legislativa nº 07, pags. 19,
publicado no dia 18.01.2017, promovendo a seguinte altera-
ção no Ato Nº 0011/2017-SRH/P/ALE, da servidora Yeda Cu-
nha Sales.

ONDE SE LÊ:

Ato Nº 0011/2017-SRH/P/ALE.

LEIA-SE:

Ato Nº 0069/2017-SRH/P/ALE.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

Cleucineide de Oliveira Santana
Superintendente

SRH/ALE

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 139/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
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