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TAQUIGRAFIA

12ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª SESSÃO LEGISLATURA

Em 04 de Abril de 2017

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

SÓ NA BENÇA - Deputado

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas 04 minutos é aberta a Sessão)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Ezequiel Júnior (PSDC) e Luizinho
Goebel (PV).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 12ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Solicito o Senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura da Ata
da Sessão anterior.

Está lida a Ata, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a por
aprovada. Quero registrar a presença dos senhores vereado-
res Liomar Henkert e o Vereador Léo Rodrigues; da Câmara
Municipal de São Miguel. Obrigado Vereador Liomar e Verea-
dor Léo. Registrar também a presença e agradecer o Senhor
Sidney Júlio de Andrade, Presidente do Sindicato dos Agentes
Penitenciários Socioeducadores do Estado de Rondônia, em
seu nome cumprimentar e agradecer a todos os Agentes Pe-
nitenciários e Socioeducadores aqui presente. Fiquem à
vontade.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura do
Expediente Recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 61/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir
para o Município de Jaru, mediante doação, imóvel perten-
cente ao Estado de Rondônia”.
02 – Mensagem nº 62/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Cré-
dito Suplementar por Superávit Financeiro   por Operação de
Crédito, até o montante de R$ 6.043.452,94, em favor da
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Finanças –
SEFIN”.
03 – Mensagem nº 63/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Cré-
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dito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de
R$ 10.239.281,82, em favor da Unidade Orçamentária: Secre-
taria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC”.
04 – Mensagem nº 64/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Institui o Programa Escola
do Novo Tempo, no âmbito do Estado de Rondônia, vinculado à
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC e dá outras provi-
dências”.
05 – Mensagem nº 65/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
715.729,52, em favor da Unidade Orçamentária: Defensoria
Pública do Estado de Rondônia – DPE”.
06 – Mensagem nº 66/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 15, da Lei nº
3.989, de 3 de março de 2017, que ‘Institui o procedimento da
descentralização de créditos orçamentários e dá outras provi-
dências”’.
07 – Ofício nº 395/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Complementação do Requerimento nº 868/17, de autoria do
Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
08–Ofícios nºs 396, 397, 398, 443, 444, 445 e 446/2017 – DITEL,
encaminhando respostas aos Requerimentos nºs 879, 880, 882,
885, 898, 907 e 908/17, de autoria do Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid.
09 – Ofício nº 394/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3296/17, de autoria do Senhor De-
putado Anderson do Singeperon.
10 – Ofício nº 393 e 473/2017 – DITEL, encaminhando respos-
ta a Indicação Parlamentar nº 3309 e 3310/17, de autoria do
Senhor Deputado Alex Redano.
11 – Ofício nº 447 e 470/2017 – DITEL, encaminhando respos-
ta a Indicação Parlamentar nº 3338 e 3339/17, de autoria do
Senhor Deputado Maurão de Carvalho.
12 – Ofício nº 400/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3356, 3355 e 3354/17, de autoria do
Senhor Deputado Laerte Gomes.
13 – Ofício nº 471/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3342/17, de autoria do Senhor De-
putado Airton Gurgacz.
14 – Ofício nº 474/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3308/17, de autoria do Senhor De-
putado Lebrão.
15 – Ofício nº 211/2017 – Polícia Militar do Estado, encami-
nhando resposta a Indicação Parlamentar nº 3387/17, de au-
toria do Senhor Deputado Anderson do Singeperon.
16 – Ofício nº 207/2017 – Tribunal de Justiça do Estado, comu-
nicando que “Julgou procedente o pedido formulado na ação
para declarar a inconstitucionalidade formal da íntegra da Lei
Estadual nº 1.581/2006, a inconstitucionalidade material do
art. 10, VI e VII, da Lei Estadual nº 458/1992 e a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 458/1992,
nos termos do voto do relator, à unanimidade, objeto da ADIN
nº 0011953-21.2013.8.22.0000.
17 – Ofício nº 183/2017 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando cópia do acórdão (ID1317545), que reconheceu a
inconstitucionalidade material e formal do parágrafo único do
artigo 1º da LC nº 822/2015, com trânsito em julgado em 15/
2/2017, objeto do Mandado de Segurança nº 0800703-
50.2016.8.22.0000.
18 – Ofício nº 044/2017 – Câmara Municipal/Gabinete do Ve-
reador Edvilson Negreiros, solicitando cópia da filmagem e áudio
e também a taquigrafia da sessão da Audiência Pública, reali-
zada no dia 27 de março, objetivando discutir e analisar o
UBER.

19 – Memorando nº 093/2017 – Deputado Anderson do
Singeperon, encaminhando ofício assinado pelo representante
de Nova Mamoré do Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção do Estado – SINTERO, acerca de Denúncia na Unidade
Escolar E.E.E.F.M. Pedro Mendes Cardoso.
20 – Ofício nº 61/2017 – Defensoria Pública do Estado, solici-
tando a realização de cerimônia de homenagem à Defensoria
Pública do Estado, no turno matutino do dia 19 de maio de
2017.
21 – Ofício nº 0229/2017 – Tribunal de Contas do Estado, soli-
citando informações sobre qual plataforma informatizada está
sendo utilizada para processar os pregões eletrônicos e o en-
caminhamento de cópia do contrato celebrado com o fornece-
dor da plataforma, em atenção a Decisão nº 390/2014/PLENO.
22 – Ofício nº 0209/2017 – Tribunal de Contas do Estado, en-
caminhando prestação de contas deste Tribunal e do Fundo de
Desenvolvimento Institucional – FDI, referente ao exercício de
2016.
23 – Ofício nº 973/2017 – SESAU, encaminhando o Relatório
de Gestão referente ao exercício de 2016.
24 – Ofício nº 047/2017 – ELETRONORTE, em resposta ao Ofí-
cio 001/17 e Ofício 169/17, referente ao reinício da Conclusão
da Ponte da Integração sobre o Rio Jamari.
25 – Documento s/n – SOS Jequitibá, solicitando apoio do Po-
der Legislativo Estadual na questão da exploração coletiva de
Manejo Florestal.
26 – Requerimento do Senhor Deputado Maurão de Carvalho,
justificando ausência na sessão do dia 22 de fevereiro de 2017.
27 – Requerimento do Senhor Deputado Maurão de Carvalho,
justificando ausência nas sessões dos dias 08 e 15 de março
de 2017.
28 – Requerimento do Senhor Deputado Maurão de Carvalho,
justificando ausência na sessão do dia 07 de dezembro de
2016.
29 – Comunicados nº AL005905/2017 - Ministério da Educa-
ção, informando a liberação dos recursos financeiros destina-
dos a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.

Está lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Registrar a presença
do Vereador Marcão, Vereador Marcão do meu partido lá de
São Miguel. Obrigado Vereador Marcão, já de vários manda-
tos, grande liderança em São Miguel do Guaporé e também do
Vereador Menudo, Vereador Menudo lá de Nova Brasilândia,
obrigado pela presença.

Lido o Expediente recebido. Passamos as Breves Comu-
nicações, nas Breves Comunicações, inscrito o ilustre Deputa-
do Lebrão, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. LEBRÃO – Senhor Presidente, senhores Deputados,
Deputada Rosângela Donadon, servidores da Casa, público
presente, cumprimento a todos. Senhor Presidente, acredito
que não vou precisar nem de cinco minutos, mas eu quero
aqui resumir a agenda da semana passada que tivemos lá no
município de Costa Marques, no município de São Francisco
do Guaporé, com a presença do nosso Secretário de Educação
Valdo, toda equipe da Secretaria de Educação do Estado de
Rondônia. No momento em que nós tivemos a oportunidade
de suprir uma necessidade antiga do município de Costa Mar-
ques, inauguração de duas quadras poliesportivas muito im-
portantes para aquele município, da Escola Gomes Carneiro e
também da Escola Raimundo Mesquita, que era um sonho da
população daquele município e que nós, através das nossas
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indicações, tivemos a oportunidade de sermos atendidos pelo
Governador do Estado e certamente ter resolvido esse proble-
ma de Costa Marques. Deixar um registro de agradecimento
ao Governo do Estado de Rondônia, através do Governo do
Estado, aos Secretários que já ocuparam essa pasta da Educa-
ção do Estado, que foram muito importantes para região do
Vale do Guaporé, de uma maneira geral em que nós tivemos a
satisfação de concluir diversas obras que eram de necessidade
daquela região, assim como CEEJA de São Miguel. Cumpri-
mento aqui os Vereadores de São Miguel que estão aqui; é
uma obra de três milhões de reais que também foi concluída
neste Governo e grandes obras que ainda teremos a oportuni-
dade de concluir também ainda neste mandato do governador
Confúcio Moura. Mas, agradecer também ao nosso Secretário
de Saúde, Williames Pimentel, juntamente com o Dr. Maiorquim
que nos visitaram acerca de um pouco mais de 30 dias no
hospital Regional de São Francisco do Guaporé, no momento
em que nós demos posse para a nova Diretora daquele hospi-
tal, que já vem fazendo um grande trabalho, mas o hospital
Regional de São Francisco, sem dúvida nenhuma, fez a grande
diferença na área da saúde daquela região de uma maneira
geral. Nós tivemos um grande trabalho ali naquela região, que
vem atendendo a população de uma maneira geral, dos muni-
cípios do Vale do Guaporé e outras cidades do Estado de
Rondônia que hoje mandam os seus pacientes para serem aten-
didos também ali naquele hospital. Somente no mês de março,
nós tivemos 84 procedimentos cirúrgicos somente de cesáreas,
partos ali no hospital Regional, internações em 90 dias foram
mais de 500 internações ali também no hospital Regional. Tam-
bém em 90 dias nós tivemos um trabalho muito grande de uma
maneira geral. Em janeiro de 2017 somente ginecologia obste-
trícia, nós tivemos 1.929 procedimentos, em fevereiro foram
2.440, em março foram 2.728, num total de 7.097. Isso é muito
importante a gente divulgar, tecer os nossos comentários, os
nossos elogios para que a gente possa continuar fazendo esse
trabalho. E também, parabenizar a Prefeitura Municipal que
tem um trabalho muito forte no PSF que sem dúvida nenhuma
enxuga aquele que vai para um Hospital, e nós em apenas 90
dias tivemos 9.958 atendimentos somente na atenção básica
do município. Isso desafoga o hospital Regional, isso desafoga
os grandes centros hospitalares do Estado de Rondônia e aí
acontece tudo aquilo que nós queremos que aconteça, tecnologia
de ponta aprimorando a saúde do Estado de Rondônia. E eu
mais uma vez deixo este registro aqui, parabenizo a nova dire-
tora que já deu uma nova dinâmica no hospital Regional para
atender principalmente o Vale do Guaporé, e com isso nós va-
mos desafogar aqui, os hospitais Regionais de Cacoal e de
Porto Velho. Era o que eu tinha para o momento, muito obriga-
do senhores Deputados, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Lebrão, parabéns. Investindo e melhorando a saúde na região
do Vale do Guaporé, com certeza isso melhora a vida das pes-
soas que moram lá, que não precisam se deslocar para a capi-
tal e também economiza deputado Adelino, que quando resol-
vem o problema lá na comunidade, fica mais fácil que não
precisa se deslocar para a capital. Isso é fundamental, para-
béns Deputado Lebrão. Registrar a presença da Vereadora
Neuza Andrade da Câmara Municipal de Governador Jorge
Teixeira; registrar também a presença do Vereador Marcos da
Hora, Câmara Municipal de Candeias do Jamari, muito obriga-
do pela presença. Registrar também a presença do Vereador
Pezão, Câmara Municipal de Seringueiras, e também do Sr.
Adonias Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Servidores do

DETRAN. Obrigado a todos os presentes, a todos os agentes
penitenciários aqui presentes, registramos e agradecemos a
presença.

Ainda nas Breves Comunicações, com palavra o ilustre
Deputado Adelino Follador, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Cumprimentar aqui o Presi-
dente desta Casa, hoje em exercício, Deputado Edson Martins,
todos os Deputados aqui presentes, imprensa, agentes peni-
tenciários. Dizer que para nós é um prazer estar aqui, sejam
bem-vindos a nossa Casa. Eu também sei que a demanda de
vocês, vocês estão esperando e com certeza o Deputado
Anderson vai trazer uma notícia importante para aquilo que
vocês querem, e nós estamos juntos, eu já falei com o Depu-
tado Anderson, eu já falei com o Sindicato, que nós estamos
juntos aí para tentar melhorar os problemas de vocês. Então
eu quero deixar aqui registrado, agradecer a presença de
vocês. Eu gostaria também de falar sobre um assunto, lamen-
tavelmente não é muito bom, mas nós recebemos hoje o Sin-
dicato dos Servidores do IDARON e na sexta-feira já delibe-
ram para uma greve, a partir de segunda-feira, isso é muito
ruim. Eu quero deixar um pedido ao Governo do Estado, ao
Presidente do IDARON que converse, que sente, o Sindicato
está reclamando que não houve essa abertura nem para con-
versa, desde 2015 que tem essa dificuldade de diálogo sobre
uma pauta que eles têm. Neste momento com a situação que
hoje estão os frigoríficos, a questão dessa investigação que
houve da carne há poucos dias, deu um prejuízo muito grande
em nível nacional, em nível local, e agora que está começan-
do a clarear a situação, não podemos admitir jamais essa
greve a partir da semana que vem no IDARON, porque a partir
do momento em que vai ter problemas para tirar o GTA, auto-
maticamente não vai ter abate nos frigoríficos. Então é mais
prejuízo para o Estado de Rondônia, é mais prejuízo para os
agricultores do Estado de Rondônia, muitas vezes a pessoa
pensa assim, Deputado Edson, que o prejuízo é para quem
tem gado, para quem é fazendeiro, não! É prejuízo, deixa de
arrecadar os cofres públicos impostos, deixa de remunerar o
bezerro do pequeno agricultor lá que está tirando o leite, do
bezerro que é uma fonte de renda dele, é o dinheiro que deixa
de circular no comércio, então todo mundo, todos têm, aí es-
tão os servidores também do IDARON presentes. Então eu
espero, já falei para o Sindicato que nesse momento de crise,
nesse momento que nós vivemos, temos que ter diálogo, nós
temos que negociar, mas nós não podemos admitir que o Go-
verno do Estado não aceite conversar, dialogar e ver o que
tem condições de atender. Não estamos aqui exigindo que seja
coisa absurda, às vezes é coisa simples que está na pauta
deles que pode ser resolvido, que pode ser dado um prazo,
pode ser negociado. Eu acho que nesse momento, o Sindicato
espero que tenha abertura para conversar e o Governo do
Estado também abra um canal de negociações para que evite
essa greve. Nenhum servidor público gosta também de fazer
greve, tenho certeza disso, mas hoje, às vezes se sente na
necessidade, a única opção que eles têm para serem ouvidos
é desta maneira. Então, quero deixar registrado, essa preo-
cupação nossa, para a economia do Estado de Rondônia, para
o bom andamento, não só da pecuária, mas de todo o Estado
de Rondônia, em todas as áreas. Nós pedimos então que haja
amanhã na Comissão de Agricultura, eles vão estar presen-
tes, estão querendo de repente convocar o Presidente do
IDARON, para que ele venha esclarecer, para que ele venha
dialogar, para que veja o que ele pode trazer para poder evi-
tar essa greve tão inoportuna neste momento. Mas jamais,
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sabemos que os funcionários não gostariam de fazer essa gre-
ve, mas muitas vezes não se sente, não vê outro caminho a
não ser esse, para poder ser ouvido. Então, deixar aqui meu
abraço, minha preocupação neste sentido e no Grande Expedi-
ente voltarei a falar de outros projetos importantes que nós
temos aqui nesta Casa. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino Follador. Ainda nas Breves Comunicações, com a pala-
vra por cinco minutos sem apartes, o ilustre Deputado Anderson
do Singeperon.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, em
nome do senhor que eu cumprimento todos os deputados,
imprensa presente; aos agentes penitenciários socioeducadores
presentes aqui na Casa; Presidente do Sindicato, Sidnei
Andrade; os Vereadores Brito, de Presidente Médici, agente
penitenciário, e o Vereador Marcos da Hora, do Candeias, tam-
bém agente penitenciário. Quero dizer hoje, na minha Breve
Comunicação e esclarecer para a sociedade e imprensa pre-
sente, aos Deputados estaduais todos aqui, que há 06 anos
quando assumi o Sindicato dos Agentes Penitenciários, eu ve-
nho negociando com o Governo do Estado, e lá eu tenho uma
coleção de acordos assinados com o Governo do Estado e boa
parte deles descumpridos, inclusive alguns assinados pelo
Governador do Estado, e tudo que nós avançamos na questão
salarial da categoria foi para a gente aguardar um tão sonha-
do plano de carreira, isso como o resultado da transposição,
plano de carreira este que foi frustrado no final do ano, onde
ainda eu não era Deputado e Deus nos deu hoje a oportunida-
de de estar nesta Casa como Deputado, e voltar a debater
este tema, porque fomos frustrados, eu digo isso, porque eu
discuti por um ano com o Governo do Estado, onde o Secretá-
rio de Justiça criou uma Comissão para se criar uma proposta,
proposta essa que foi para a categoria debatida, depois voltou
para o Governo do Estado e se resumiu numa tabela salarial
no dia 22 de dezembro reduzindo o salário da categoria. Um
erro cometido pelos técnicos do governo. Mas o Plano, o so-
nhado Plano que nós queríamos, não chegou à Casa. Nós reto-
mamos essa discussão, há duas semanas o Presidente da
Assembleia, Maurão de Carvalho convidou o Chefe da Casa
Civil para estar aqui, e em reunião com o Chefe da Casa Civil,
ele firmou um compromisso com o Sindicato e comigo Deputa-
do, de em 15 dias chamar o Sindicato para apresentar a pro-
posta de Plano de Carreira e essa proposta que será delibera-
da junto com a categoria e o Sindicato. Hoje, nós apresenta-
mos um Decreto Legislativo e conversei com alguns Deputa-
dos, conversei com o Presidente, Deputado Laerte que tomou
frente também dessa discussão, fomos até o Chefe da Casa
Civil, ele também foi até o Secretário de Justiça, e nós conse-
guimos avançar e acabar com uma injustiça que será votada
pelos nobres Deputados hoje, que é esse banco de horas, esse
13º plantão que foi colocado na categoria sem ter, pelo me-
nos, discutido com a classe. Ter isso, ser feito de forma demo-
crática, foi imposto. O que não acontece com outras classes,
mesmo que não seja da área da Segurança, da Saúde, entre
outras classes que cumprem carga horária e regime de plan-
tão. Isso foi colocado para nós e nós estávamos a quase dois
anos cumprindo esse banco de horas. E hoje, nós vamos, atra-
vés de um Decreto Legislativo, sustar a Portaria e o artigo 4º
do Secretário, que trata sobre o banco de horas, acabando
com o banco de horas. E o compromisso que o Deputado Laerte
juntamente comigo, fizemos também com o Sindicato, é levar
para o Governo do Estado, sentar junto, para regulamentar o

banco de horas. Porque segundo o próprio Secretário e alguns
aqui presentes já estiveram em discussão, onde certa vez ti-
nha até 03 Promotores lá cobrando, que o Secretário cobrasse
essa compensação de horas. Então nós vamos fazer uma re-
gulamentação numa Portaria lá do Secretário e aí eu acredito
na democracia, que vai ser feita essa alteração desse banco
de horas, para que o servidor não seja obrigado a cumprir
esse banco de horas, mas sim o Diretor, quando precisar des-
se servidor, numa situação sinistra, de rebelião, de motim, de
revista geral, ele poder convocar esse servidor, o que era an-
teriormente. Eu fui diretor do Urso Branco, fui diretor em Vilhena
em outros presídios e eu fazia isso, essa compensação de ho-
ras, que dizem que até hoje ninguém me provou que a gente
deve isso, eu fazia dessa forma. Eu precisava do servidor, eu
convocava excepcionalmente, quando eu precisava, numa si-
tuação de sinistro. E hoje, como é que funciona? Mesmo com
esse banco de horas, os servidores são convocados da mesma
forma em situação sinistra. E nenhum servidor que está aqui,
nunca se negou ao chamamento do seu diretor numa situação
de rebelião, de fuga, o que acontecer de sinistro nas unidades
prisionais e nas unidades socioeducativas, os servidores estão
ali de prontidão, trabalhando acima ainda da sua carga horá-
ria, porque quando eles vão para uma revista, eles não ficam
04 horas dentro do presídio, eles ficam 08 horas e até mais
dentro da unidade prisional. E o Estado não tem levado em
consideração isso, a hombridade do servidor que está segu-
rando esse sistema prisional aí, para evitar brigas de facções,
onde os outros Estados não conseguiram evitar, mas nós con-
seguimos, vocês conseguiram, não é porque nós somos me-
lhores do que ninguém não, porque vocês são heróis, porque
vocês têm segurado esse sistema prisional no peito, como
muitos não têm conseguido em outros Estados. Por isso que
nós quisemos fazer essa justiça aqui hoje, com a categoria, e
acabar com esse maldito banco de horas que tem estressado
e tem desanimado o servidor. E o nosso compromisso maior,
que eu firmei, que tenho com vocês é a gente colocar nesta
Casa, em discussão, uma proposta antiga do Governador, feita
em 2010 ainda, que é aprovar o Plano de Cargos e Carreira da
categoria. Isso sim é o reconhecimento, é a valorização, é a
reestruturação da nossa carreira é o que nós queremos e é o
que é importante para a nossa categoria. Essas são as minhas
palavras e eu agradeço o apoio de todos.

O Sr. LAERTE GOMES – Nobre Deputado Anderson, só para
contribuir com Vossa Excelência, e registrar aqui, diante da
sua categoria, a qual Vossa Excelência foi Presidente do Sindi-
cato por muito tempo, e isso que lhe trouxe aqui a esta Casa.
Hoje, na parte da manhã, eu estive em seu gabinete, junta-
mente com o Presidente do Sindicato e alguns membros, dis-
cutindo a sua preocupação na questão desse Decreto do Se-
cretário de Estado da Justiça, especificamente no artigo 5º.
Nós conversamos e nós estivemos juntos ao Secretário de Jus-
tiça, negociamos, falamos, dialogamos e ficou ajustado que
nós vamos suprimir, Deputado Lebrão, esse artigo 5º a pedido
do Deputado Anderson do Singeperon, que realmente o Sindi-
cato que tem os méritos disso e  amanhã nós iremos até a
Secretaria de Justiça, para dar nova Redação, a Redação que
foi acordada junto com o Sindicato e com Vossa Excelência. Só
quero ressaltar aqui a sua preocupação, a sua luta e o seu
esforço, nesse caso, nesse sentido aqui do seu mandato e
também dizer, que através do diálogo que é a ferramenta que
nós conversamos hoje que nós temos que usar para avançar
na questão do SINGEPERON, que através do diálogo nós va-
mos avançando pouco a pouco para atender a categoria de
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vocês que faz um trabalho relevante, imprescindível para a
sociedade do nosso Estado de Rondônia. Parabéns Deputado.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Agradeço Deputado
Laerte, pelo empenho na solução dessa questão, que lembran-
do, era uma pauta bem antiga da categoria que nós já havía-
mos discutido algumas vezes, por isso que eu tomei atitude e
eu digo para vocês Deputados, Presidente, que todas as atitu-
des que nós tomamos como Deputado a gente ainda tenta o
diálogo para evitar qualquer embate, a gente tenta o diálogo.
Quando o diálogo é desgastado e não avança nem para um
lado, nem para outro, ou só um lado que leva vantagem, com
certeza, nós vamos tentar corrigir essa injustiça através da
nossa Casa de Leis, que é a Casa que dá o suporte para o
Governo do Estado, dá o suporte para a gente ter uma gestão
pública boa e eficiente.

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

Ainda nas Breves Comunicações com a palavra o Ilustre
Deputado Laerte Gomes, por 05 minutos sem apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Só falar Sr. Presidente, concluir aqui
o nosso aparte ao Deputado Anderson, saber Deputado
Anderson que nesta Casa Vossa Excelência tem o apoio aqui
de todos os colegas, eu tenho certeza Deputado Adelino, esta
Casa aqui nunca se negou a votar matérias que beneficiam os
trabalhadores, mas também sempre se posta quando neces-
sário da forma que tem que ser. Então, Vossa Excelência tem o
respeito, com certeza, de todos os seus parceiros aqui na
Assembleia. Só dizer Sr. Presidente, dizer que nós tivemos esse
final de semana, que nós tivemos esse final de semana junto
na BR-429 visitando no município de Costa Marques, no Distrito
de São Domingos, onde tivemos lá no aniversário do nosso
amigo Marquinhos Leiteiro, da filha dele; estivemos também
reunidos em Costa Marques, visitando lideranças acompanhan-
do lá, acompanhando o desenvolvimento daquela região. Pa-
rabenizar aqui Deputado Lebrão, o seu trabalho que Vossa Ex-
celência tem feito em prol de toda a 429 daqueles municípios,
tem todo o nosso respeito e com certeza nós somos mais um a
somar esforços junto a Vossa Excelência para levar o desen-
volvimento para aquela rica região, aquela região que eu não
tenho dúvida nenhuma a BR-429 num futuro muito próximo vai
ser uma região das mais desejadas Deputado Lazinho, do Es-
tado de Rondônia; pela sua planície, pela sua geografia, a sua
localização, com certeza vai ser uma região muito produtiva e
a gente já vê isso nos municípios, já passa em São Miguel, São
Miguel já está um município desenvolvendo, município com a
cara diferente, Presidente Edson, Seringueiras não é diferen-
te, São Francisco já virou uma referência na BR-429, na região
central do Estado de uma boa gestão, um município bonito, a
cidade bonita. Costa Marques, nós também torcemos para que
o novo Prefeito Vagner Mirandão, com apoio desta Casa, dos
Deputados, com o apoio do Deputado Laerte, com o apoio do
Deputado Lebrão, com o apoio de vários outros Deputados,
Costa Marques possa também dar um salto, São Domingos
não é diferente. Então, é uma região muito promissora e tive-
mos lá visitando, conversando com as lideranças Deputado
Saulo, jogando futebol, jogando um futebolzinho lá no São
Domingos, lá na terra do Deputado Lebrão, fui jogar uma boli-
nha lá com os amigos, mas tudo, tudo eleitor e cabo eleitoral
do Deputado Lebrão. Eu falei: gente, não bate muito em mim
não, vai bem de leva para não me machucar, está Deputado
Lebrão.  Mas, me deixaram fazer 02 gols ainda. Mas dizer da

alegria de nós estarmos lá e também convidar, deixar aqui
Deputado Lazinho, Deputado Léo, Deputado Ribamar, todos os
nossos colegas, deixar aqui um convite para a próxima quin-
ta-feira, às 09h00, em Ji-Paraná vai ser dada a Ordem de
Serviço lá da reforma do terminal do aeroporto José Coleto no
município de Ji-Paraná. Com certeza vai ser importante não
só para Ji-Paraná, mas para toda região central do Estado,
esse aeroporto atende ali 16 municípios, infelizmente o aero-
porto hoje está em condições precárias, condições totalmente
precárias, mas eu tenho certeza que essa reforma agora atra-
vés do DER, através do Governo do Estado, o governador
Confúcio Moura autorizou, essa reforma vai dar uma cara nova
ao nosso aeroporto, principalmente para os nossos usuários
que usam o nosso aeroporto, o nosso terminal de aeroporto,
Deputado Lazinho, ali de Jaru e toda região e logicamente
também para os nossos visitantes que quando chegam a Ji-
Paraná e vê aquele terminal nas condições que está e, se não
conhecer a cidade já vai embora dali mesmo. Então, eu acho
que foi uma decisão acertada, uma reforma no valor de R$
465.000,00 que vai dar condições para os nossos usuários,
visitantes e para os nossos servidores usarem o nosso termi-
nal. Então, eu gostaria só de deixar esse convite, estender a
todos na próxima quinta-feira, às 09h00 em Ji-Paraná no ae-
roporto José Coleto a gente fazer essa Ordem de Serviço,
acompanhar e fiscalizar a execução dessa obra importantíssi-
ma para nossa Ji-Paraná, para região central do Estado. Era
isso Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Laerte Gomes.

Ainda nas Breves Comunicações eu concedo a palavra
ao Ilustre Deputado Hermínio Coelho. Deputado Hermínio, não
está no Plenário, com a palavra o ilustre Deputado Lazinho da
Fetagro.

O Deputado Hermínio Coelho, por cinco minutos sem
apartes, nas Breves Comunicações.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde a todos, Presidente
Edson; cumprimentar a todos os Deputados, nossos servido-
res, e toda a população que está presente aqui, principalmen-
te os nossos servidores aí do IDARON e nossos Agente Peni-
tenciários. Dizer para vocês que da nossa parte podem contar
com total apoio nosso, de estar sempre defendendo a luta e
as reivindicações de todos os trabalhadores desse Estado. Aqui
o Deputado Anderson, pode contar com o nosso apoio em
todas as reivindicações para melhorar as condições de traba-
lho e de salário dos trabalhadores, dos nossos agentes. E tam-
bém os nossos servidores do IDARON que estão aí reivindi-
cando. Infelizmente, quando a gente não tem Governos com-
prometidos com os trabalhadores para gente conquistar algu-
ma coisa, tem que ser com muito trabalho e muita luta; por
isso parabenizo todo os trabalhadores e sejam bem-vindos a
nossa Casa e fiquem à vontade para fazer as suas reivindica-
ções. Eu venho a esta tribuna hoje para dizer o seguinte: na
Sessão do dia 21 de dezembro, na Sessão Extraordinária que
foram votados aqui vários projetos aqui nesta Casa, foi tam-
bém votado o Projeto que aumentou o desconto do IPERON
dos servidores do Estado de 11% para 13,5% e naquela Ses-
são o projeto não tramitou nas Comissões e foi trazido para
discussão aqui no plenário e onde é um direito regimental que
todos os projetos que não tramitam nas comissões, qualquer
Deputado pode pedir Vista aqui no plenário e o Presidente é
obrigado a conceder o pedido de Vista. E aquela discussão
não foi diferente, o projeto chegou em cima da hora, não



18 DE ABRIL DE 2017Nº 61 873Pág.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

tramitou nas comissões e foi colocado em discussão naquele
dia, e na hora que o relator deu o parecer favorável aqui nesta
tribuna, logo em seguida como manda o Regimento, a gente
pediu, fez o pedido de Vista e automaticamente o Presidente
desta Casa, o Presidente Maurão concedeu. E estranhamente
depois de 30 minutos, onde aquele projeto já estava fora de
discussão e estava sob o meu pedido de Vista por 18 dias no
mínimo, que é o que diz o Regimento; o Deputado Cleiton Ro-
que, entrou com um Requerimento dizendo que o meu pedido
de Vista tinha que ser colocado em discussão e quem ia dizer
se seria concedido ou não, seria o Plenário. E assim foi feito e
como o Governo tem maioria na Casa, patrolaram o nosso
pedido de Vista. Nós entramos na Justiça, nós entramos na
Justiça e eu espero que a Justiça de Rondônia, o nosso Tribu-
nal de Justiça faça realmente justiça, como sempre tem feito e
anule aquela votação e anule aquela votação para que, se o
governo quiser discutir alguma coisa nesse tipo, que mande
de novo aqui para esta Casa e que a gente faça a discussão
aqui e aprove ou desaprove. E também, falar também aqui da
denúncia que nós recebemos de Cacoal, do município de Cacoal,
onde o descaso nos casos de necrópsia é absurdo, onde na
denúncia fala que esses corpos são necropsiados a luz do dia
em locais inadequados, sem nenhum tipo de condição mínima
de higiene ou de coisa parecida. E a informação que a gente
tem, é que é praticamente em todos os municípios de Rondônia.
O Estado infelizmente não dá dignidade às pessoas, nem na
hora que morre que até esse tipo de serviço é feito na maior
humilhação, muitas vezes na presença dos familiares. E há
poucos dias, aqui nesta tribuna, o líder do Governo, o Deputa-
do Laerte Gomes, fez várias críticas ao Diretor do Hospital
HEURO lá de Cacoal, onde segundo o líder falou, que infeliz-
mente o atendimento deixava a desejar. Para você ver, eu que-
ro só colocar aqui Deputado Laerte e todos os Deputados, que
eu não tenho nada contra os Deputados fazerem parte do Go-
verno ou fazerem parte da base aliada, isso é, nós vivemos na
democracia e é natural, é natural no sistema político que nós
temos no País, o Executivo ter sempre a sua maioria no Parla-
mento. Mas é interessante sim, a gente entender mesmo sen-
do base, entender que as coisas neste Estado, não são essa
maravilha toda como o Governo muitas vezes propaga. Eu há
pouco tempo, de vez em quando você vê o Governador Confúcio
Moura, afirmando que o Estado de Rondônia, está uma mara-
vilha, e agora há poucos dias, ele gravou um vídeo dizendo
que o nosso País e que o Estado estavam no buraco e que esta
terra era arrasada e que precisava reformar como tinha que
reformar a casa ou o carro, teria que reformar o Estado. Eu
também concordo que tudo a gente tem que melhorar, mas,
inclusive ele chama os políticos, os políticos do País para faze-
rem isso, infelizmente o País está na situação que está; o Es-
tado, o Município estão nesta situação que estão exatamente
graças aos políticos, que infelizmente sempre fazem uma po-
lítica. Quando eu falo os políticos, eu não estou falando todos,
é lógico que tem as exceções, mas eu falo os principais políti-
cos que detém mais o poder de encaminhar as questões e
buscar soluções, e realmente, eu discordo do Governador
Confúcio, quando ele fala que o Estado está quebrado, está no
buraco ou esta terra está arrasada. Primeiro porque nossa
Rondônia ainda não está no buraco, e essa terra ainda não
está arrasada, até porque por natureza é muito maravilhosa
nossa Rondônia. Mas se realmente nós, nós que eu falo no
geral, nós a sociedade e principalmente os políticos que são
eleitos exatamente para fazerem isso, para organizar a socie-
dade, para organizar através do município, do Estado e da
União, realmente as coisas tendem a cada vez ficarem mais

difíceis. Mas a saída, a saída, não é tirar ou arrochar mais
ainda o professor ou o policial militar civil ou bombeiro, ou um
agente penitenciário ou um servidor do IPERON, ou um servi-
dor qualquer do Estado, ou qualquer outro trabalhador da ini-
ciativa privada. Quando eu falo Deputados, quando eu falo que
antes, antes de nós discutirmos, tirar ou arrochar mais um
professor que muitas vezes, a maioria dos professores do Es-
tado, não ganha dois mil reais por mês, nossos agentes peni-
tenciários que trabalham em condições miseráveis, insalubres
e perigosas, não ganham também dois mil reais, ganham em
média aí mil e oitocentos, dois mil reais por mês. Como é que
nós podemos organizar o Estado tirando mais desses traba-
lhadores? E o problema do Estado, não são esses trabalhado-
res, o problema do Estado, muitas vezes, muitas vezes é a
corrupção e sempre tem, infelizmente onde, a corrupção ela
está generalizada em todas as áreas principalmente na políti-
ca, teve o desperdício, desperdício e muito, muitos desperdíci-
os, muitas vezes, muito investimento em áreas que não são
prioridades e as prioridades muitas vezes esquecidas, as prio-
ridades das prioridades. Para a gente organizar o Estado, e
para o Estado de Rondônia Deputado Lebrão, nunca chegar ao
ponto, nunca chegar ao buraco e nunca esta terra ficar arra-
sada, nós temos que mudar e mexer onde pode ser mexido,
onde eu acho que está o gargalo da desigualdade e os privilé-
gios e principalmente nos poderes. O Estado de Rondônia,
Deputados, todos vocês sabem disso, o orçamento nosso é
seis bilhões e pouco por ano, só a Assembleia Legislativa, o
Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público
ficam com um bilhão, um bilhão e trezentos milhões, um bi-
lhão e trezentos milhões; enquanto a educação, a Secretaria
de Educação do Estado fica com novecentos milhões, não che-
ga a um bilhão, enquanto a Secretaria de Segurança Pública
chega mais ou menos a oitocentos milhões/ano. O que eu quero
dizer com isso? A nossa Assembleia Legislativa é importantís-
sima para o Estado, o Tribunal de Justiça é importantíssimo
para o Estado, o Tribunal de Contas e o Ministério Público tam-
bém, mas qual é o papel da Assembleia Legislativa no Estado?
É o que, é fiscalizar, fiscalizar que muitas vezes nós nem faze-
mos isso, na maioria das vezes, esta Casa não fiscaliza como
devia e legislar. Legislar, a maioria das proposições nossa dos
Deputados aqui na Casa, o Governo veta; veta alegando que é
inconstitucional, que nós avançamos e entramos na seara da
incompetência porque isso é de iniciativa do Executivo; todos
os Projetos, todas as propostas que dependem de qualquer
custo financeiro, a iniciativa tem que ser do Executivo Deputa-
do Lazinho, não é desta Casa. Qual é o papel fundamental da
Casa? Fiscalizar, que pouco fiscaliza, mas isso não é caso e
também legislar, autorizar na maioria das vezes para o execu-
tivo poder fazer suas políticas precisa da autorização da
Assembleia, e a Assembleia como sempre tem autorizado, e é
importante sim isso. Mas esta Assembleia custa mais de du-
zentos milhões ano para fazer isso, a Assembleia, não tem
responsabilidade e nem pode gastar com educação, com se-
gurança pública, com agricultura, com lazer, com esporte, com
cultura ou qualquer outro tipo de política pública, a mesma
coisa o Tribunal de Justiça está lá para fazer o papel de julgar,
condenar. O Ministério Público de fiscalizar as Leis, e o Tribu-
nal de Contas para fiscalizar as contas dos municípios e do
Estado. O que eu quero dizer para isso? Que precisamos sim
reformar urgente e antes de mexer, eu acho que nós temos
que, eu acho não, eu tenho certeza nós temos que discutir é
melhoria para os trabalhadores, não arrochar o trabalhador
mais ainda. O Estado tem seis mil cargos comissionados, eu
tenho certeza que tem muitos cargos comissionados Deputado
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Saulo, Deputada Rosangela, Deputado Só Na Bença, Deputado
Adelino, desses seis mil cargos comissionados ou mais que o
Estado tem, é lógico que muitos são importantes e necessário,
realmente contribui, mas tem muitos deles que não contribui
para nada, que é só para atender cabos eleitorais ou alguns
apoios que tiveram na política, não contribui realmente para o
Estado. Por isso antes de nós falarmos aqui em arrochar mais
o trabalhador vamos rever se nós não podemos, se tiver não,
temos que vamos sim, nós temos que fazer sobrar mais di-
nheiro no orçamento do Estado para ser investido na saúde, na
educação, na segurança pública. Por isso eu defendo um de-
bate aqui, chamar os Poderes do Estado, chamar o Executivo e
fazer uma política onde esses Poderes sejam menos leve, por-
que são importantes sim esses Poderes, mas é muito dinheiro
para não fazer política pública porque esses Poderes não fa-
zem políticas públicas, quem faz políticas públicas é o Prefeito
e o Governador junto com seus Secretários e sua equipe, e sua
comunidade, a população tanto do Estado como do município.
Por isso muita gente interpreta isso de uma forma que é o
Hermínio, não! Não é isso, eu não quero que essa Casa, se nós
tivéssemos aí todo mundo muito bem e o orçamento desta Casa
fosse duzentos e vinte milhões, estava bom, mas hoje nós pre-
cisamos reduzir um monte de coisa para poder investir nas
políticas públicas para melhorar a vida da população. E se tem
de onde tirar é exatamente da onde eu citei aqui, que tem sim
como a gente deixar essas corporações mais leves e manten-
do todo o serviço essencial e suas obrigações para a popula-
ção. Por isso muitas vezes Deputado, quando a gente fala, de-
fende essas questões eu estou defendendo exatamente em cima
disso, eu não admito aumentar tempo de serviço, aumentar
contribuição, aumentar idade mínima para o trabalhador que
tanto sofre, arrochar cada dia mais o nosso comerciante com
cargas tributárias de todo jeito criando mais impostos e man-
tendo, e os privilégios que realmente existem, infelizmente eu
nunca vi chegar nesta Casa aqui uma vírgula para mexer no
privilégio, nos privilégios que muita gente tem nesse Estado.
Obrigado e boa tarde a todos.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem Sr. Presidente?

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

O SR. LEBRÃO – Eu quero registrar a presença aqui da Direto-
ra do Hospital Regional lá de São Francisco, a Maria, acompa-
nhada também da Secretária de Saúde do Município de São
Francisco, a Vera, a Tati também que ajuda a dirigir aquele
hospital, a Jane, também Secretária de Ação Social. Dizer a
vocês que eu fiz um pronunciamento aqui hoje justamente fa-
lando no trabalho que vocês fazem a frente da saúde do muni-
cípio; a Maria no hospital juntamente com sua equipe e a Vera
lá no município de São Francisco. Vocês estão de parabéns e é
por isso são referência em nível de Estado e em nível de Brasil.
Parabéns e muito obrigado pela presença.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presença
do Prefeito Epifânio, o Lezão mais conhecido de Rio Crespo, ou
está ou esteve presente, muito obrigado; também dos senho-
res Vereadores Rivelino Dias, Vereador Lauro Vilas Boas e Ademir
Martins, Câmara Municipal de Rio Crespo, obrigado pela pre-
sença.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilustre
Deputado líder do Partido dos Trabalhadores, Lazinho da
Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Sr. Presidente com
muita honra líder do Partido dos Trabalhadores. Cumprimen-
tar a todos os Deputados, Deputada Rosangela, aos colabora-
dores desta Casa, a imprensa, e todos os funcionários públi-
cos trabalhadores e servidores que estão aqui presentes, tan-
to os agentes penitenciários quanto da nossa agência IDARON.
Vim aqui senhor Presidente, para comunicar que eu recebi
agora de manhã a visita do nosso companheiro Clevis, que é
agente penitenciário lá em Ariquemes, pedindo apoio com
relação a pauta ora colocada pelo nobre Deputado, a pedido
da categoria, colocado pelo nobre deputado Anderson, e que
nós estamos com certeza apoiando e dando a ele e a toda a
categoria o mínimo que merecem dado a resistência e a luta
que tem para poder prestar serviço a este Estado. Também
recebi a visita dos Diretores do Sindicato da Agência IDARON,
Davi, o pessoal que estava lá comigo e posteriormente Davi,
fiz a reunião com o Presidente Anselmo do IDARON e disse a
ele que a parte técnica que ele resolvesse junto com vocês
imediatamente, porque segundo o Governo é de responsabili-
dade do Presidente da IDARON resolver isso, e se isso não for
resolvido, ou se for resolvido e depois não for acatado por
outras instâncias do Governo, aí a responsabilidade é nossa
de tomar o posicionamento que tem que ser tomado. Portan-
to, ele vai agora, estava junto com o procurador da Casa,
entre hoje e amanhã vai reunir inclusive com a Casa Civil,
Deputado Cleiton, porque a parte financeira é com a Casa
Civil, é com a parte de finanças do Governo com o George e
ver o que pode ser trabalhado. Mas, a mais que isso, eu ainda
pedi para que a gente pudesse sentar com o Governador
Confúcio, Deputado Cleiton, e aí eu quero pedir ajuda de Vos-
sa Excelência, do Deputado Adelino, de todos os deputados,
para a gente visualizar um pouco a questão das condições de
trabalho da Agência IDARON. E aí não depende do Presidente
em si, porque trata da questão financeira. Eu tenho vergonha
já de visitar as agências IDARON, e saber quem limpa o pré-
dio da Agência, além de ser em péssimas condições, quem
limpa as Agências são os funcionários, são os funcionários da
IDARON, porque não tem agente. Muitos lugares não têm nem
papel higiênico nas Agências, isso eu já tenho dito aqui, eu
acho que passou da hora da gente sentar e solucionar esses
problemas, porque, a Agência, Deputado Lebrão, é a institui-
ção no Estado que trouxe o Estado onde está, junto com os
produtores, na sanidade animal. E agora atribuída a ela a ques-
tão vegetal, e várias outras funções, a piscicultura que está lá
para ser fiscalizada, e há 08 anos não tem concurso, nos últi-
mos anos perdeu mais de 200 funcionários e nada foi reposto.
Então, o setor produtivo precisa ser discutido e tratado de
outra forma pelo nosso Governo, porque é ele que mantém
este Estado funcionando, e para manter precisa que os nos-
sos trabalhadores deste campo tenham atendimento e o míni-
mo necessário para poder trabalhar, eles não estão pedindo
nada demais, estão pedindo aquilo que eles precisam para
poder trabalhar e ter condições de trabalho para prestar um
bom serviço para o Estado. Temos desafios feitos para serem
atendidos, não tenho medo de discutir, já o Estado e outro
estágio com relação à vacinação, mas é preciso que a nossa
Agência que os nossos funcionários tenham um novo olhar, e
um olhar diferente. Eu disse muito claro para o Presidente
Anselmo: você tem a responsabilidade de fazer a parte técni-
ca como já foi lhe dito, faça-a; se não for cumprida, aí é outro
estágio que nós vamos discutir posteriormente junto com o
próprio Governo. Portanto, a reivindicação é certa, é justa, de
todos os funcionários que estão aqui. Nós vivemos uma fase
neste País que é vergonhosa, é muito triste você saber que a
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luta de 50 anos, está indo por terra com a assinatura do novo
Presidente que está aí neste País relacionado à terceirização,
tirando direitos, tirando condições de trabalho, é escravização
novamente voltando a este País, nós não podemos concordar
com isso, está assinado. Agora vem a Reforma da Previdên-
cia, que é outro desastre para a categoria de trabalhadores
deste País, e aí não é só público, aí é da iniciativa privada, são
os rurais que estão indo por água abaixo. E para completar, a
terceirização vem, a reforma trabalhista que essa sim, essa
vai acabar de tirar, inclusive, o direito de organização da clas-
se trabalhadora. Porque muitos são questionados, sindicatos
se questionam, é o valor e a função de um sindicato, de uma
categoria organizada, se não fossem esses sindicatos, esses
lutadores que estão à frente dessas entidades, e aí eu quero
parabenizar aqui as duas categorias que estão aqui fazendo a
luta ao longo da história, nós teríamos um serviço público em
péssimas condições e trabalhadores sendo escravizados nes-
se País há muitos anos. Parabéns pela luta e contem conosco.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda nas Breves
Comunicações, com a palavra o ilustre Deputado..., Deputado
Dr. Neidson retirou.

Encerrada as Breves Comunicações, passamos à Ordem
do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

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

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID. Acrescente e altera dispositivos a Consti-
tuição do Estado.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de Aquisição de (13) treze
unidades de Aparelhos de Ar Condicionados e (01) um bebe-
douro industrial para a Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Machado de Assis, no município de Vilhena/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de Policiais Civis efetivo para
atender a população do município de Nova Mamoré.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, LÉO
MORAES, DEPUTADO JESUÍNO BOABAID, AÉLCIO DA TV E
RIBAMAR ARAÚJO. Requerem à Mesa Diretora, nos termos re-
gimentais, a realização de uma Sessão Solene, no dia 19 de
maio de 2017, às 09:00 horas, em homenagem ao Dia Nacio-
nal da Defensoria Pública e ao Defensor Público, instituído pela
Lei 10.448, de 09 de maio de 2002.
- REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS MAURÃO DE CARVALHO E
JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa Diretora que seja concedi-
do Voto de Louvor ao Sargento PM Manoel Barroso da Costa,
ao Soldado Álvaro Barbosa Coelho e ao Soldado Romenique
Alves dos Santos Araújo, por ato de bravura no exercício de
suas funções.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Dispõe
sobre a criação da Semana Estadual pela Não Violência Contra
a Mulher, e dá outras providências.
- PROJETO DE LEI DOS DEPUTADOS LÉO MORAES e MAURÃO
DE CARVALHO. Altera, acrescenta e revoga dispositivo à Lei
3018, de 17 de abril de 2013, que “Dispõe sobre a Gestão
Democrática na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia
e dá outras providências”.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO LÉO
MORAES. Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia ao senhor Amadeu Guilherme Matzenbacher Macha-
do, em alusão aos relevantes serviços prestados em favor do
Estado de Rondônia.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO SÓ NA
BENÇA. Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia ao senhor Luciano de Souza Santos, Frei de Pimenta
Bueno.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO JESÚÍNO BOABAID.
Acrescenta dispositivo ao Regimento Interno.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental a realização de Audiência
Pública, no dia 04 de maio de 2017, às 09:00 horas, no Plená-
rio desta Casa de Leis, com o objetivo de analisar e discutir as
Políticas Indígenas no âmbito do Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer à
Mesa Diretora, a realização de Sessão Solene, no dia 10 de
abril de 2017, às 15:00 horas, em homenagem aos 100 anos
do Jornal Alto Madeira.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora que solicite à Secretaria de Estado de
Justiça – SEJUS as informações específicas.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica
necessidade de duplicação da BR 387, do trevo até o Portal, no
município de Espigão d’Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica a
necessidade de compra e envio de um trator agrícola com
implementos, para atender os produtores e associações rurais
do município de Cabixi.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica a
necessidade de extensão da escola militar Colégio Tiradentes
para o município de Ariquemes, no Estado de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica a
necessidade de compra e envio de um trator agrícola com
implementos para atender os produtores de associações ru-
rais do município Pimenteiras do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Indica a
necessidade de alteração do zoneamento, referente ao perí-
metro do distrito do Guaporé, do município de Cabixi.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade do Estado junto ao DER, que
assuma a conservação do travessão Suruí, localizado na Linha
10 e a Linha 70 na cidade de Alvorada d’Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de uma nova
estrada para o acesso aos moradores assentados na Linha 11,
Km 5, no município de Alvorada d’Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Gover-
nador do Estado que altere a CIRETRAN do município de São
Miguel do Guaporé de 3ª para 2ª Categoria.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Gover-
nador do Estado a necessidade de construção de uma pista de
teste para a CIRETRAN do município de São Miguel do Guaporé.
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DA MESA DIRETORA. Acres-
centa e altera dispositivos da Lei Complementar nº 730, de 30
de setembro de 2013, que “Estabelece a Estrutura e o Quadro
Gerencial da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia”.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Governo
do Estado de Rondônia, com cópia ao órgão competente, a
possibilidade de realizar reforma da Biblioteca do Instituto Es-
tadual de Educação Paulo Saldanha, localizada no município
de Guajará-Mirim.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, interceder junto aos órgãos
competentes, com a possibilidade em disponibilizar com ur-
gência de um profissional como Engenheiro Civil ou Arquiteto,
para realizar um projeto de elaboração e execução de reforma
da Biblioteca do Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha,
localizada no município de Guajará-Mirim.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento
de Estradas de Rodagens e Transporte – DER, a possibilidade
de manutenção da BR 421, localizada entre os municípios de
Nova Mamoré e Ariquemes, no Norte de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia que por meio do Secretário de
Estado da Educação, a necessidade de realizar o início do ano
letivo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora
Calheiros Cotrin, localizada na Cidade de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia que por meio do Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia – DER, da
necessidade de realização de obras de substituição das peque-
nas pontes de madeira e de bueiros e madeiras por tubos
Armcos, localizados na Linha 0, que liga o distrito de Rio Pardo
ao município de Alto Paraíso.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governador do Estado com cópia ao IDARON, a necessidade
que seja instalado um posto de atendimento no Distrito de Vila
União, município de Campo Novo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governador do Estado, com cópia ao DER a necessidade ur-
gente da construção de uma ponte no Rio Candeias na Linha C-
85 município de Alto Paraíso/RO.
 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual junto ao Departamento de Estrada e Roda-
gem – DER, a necessidade de encascalhar a RO-006, BR-219
no município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO SÓ NA BENÇA. Indica ao Exmº. Sr.
Governador do Estado de Rondônia que por meio da Secretaria
de Estado da Educação, a necessidade de reforma da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Severino dos
Santos, localizada no município de Primavera de Rondônia/RO,
consistente em reforma geral.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao Exmº.
Sr. Governador do Estado de Rondônia, e ao Comandante Ge-
ral do Corpo de Bombeiros a necessidade de aquisição de uma
viatura de resgate para atender o município de Pimenta Bueno.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA. Indica ao Exmº.
Sr. Governador do Estado, com cópia para o Departamento de
Estradas e Rodagens e Transportes – DER, a necessidade da
Operação Tapa Buracos no asfalto RO-133, do trecho que in-
terliga o Distrito 5º BEC ao município de Machadinho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Reitera ao
Governo do Estado, com cópia ao DER a necessidade urgente
da manutenção da ponte sobre o Rio Jamari na RO-010, que
liga os municípios de Monte Negro à Cacaulândia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governo do Estado, com cópia ao DER a necessidade de dar
agilidade na Ordem de Serviço da Ponte Rio Boa Vista na RO-
010 entre os municípios de Cacaulândia e Monte Negro.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governo do Estado com cópia ao DER a necessidade urgente
da recuperação de Estrada no trecho entre o município de Alto
Paraíso, Distrito de Bom Futuro.

Lida as matérias, senhor Presidente.

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

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

O SR. DR. NEIDSON – Quero registrar a presença do nosso
Vice-Prefeito eleito, lá em Guajará-Mirim, pelo nosso Partido
PMN. Parabéns Davino Gomes Serrath, foi o Vereador mais
votado na eleição anterior e agora também o candidato mais
votado para Vice-Prefeito juntamente com o Cícero Noronha,
que é o nosso atual Prefeito agora com quase 3.000, mais de
3.200 votos de diferença com relação ao 2º colocado. Obriga-
do senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Dr. Neidson, parabéns a Guajará-Mirim, novo Prefeito, o
Noronha, Deus abençoe que ilumine e que faça um grande
mandato pelo município de Guajará-Mirim que é tão carente e
precisa realmente de uma administração à altura.

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

O SR. LEBRÃO (1° Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Requer à Mesa Diretora, na forma
regimental realização de Audiência Pública no dia 04 de maio
de 2017, às 09h00, no Plenário desta Casa de Leis, com o
objetivo de analisar e discutir as Políticas Indígenas no âmbito
do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do Ilustre Deputado Ezequiel Junior. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DOS DE-
PUTADOS MAURÃO DE CARVALHO, LÉO MORAES, JESUÍNO
BOABAID, AÉLCIO DA TV, RIBAMAR ARAÚJO. Requerem à Mesa
Diretora, nos termos regimentais, a realização de uma Ses-
são Solene, no dia 19 de maio de 2017, às 09h00 em homena-
gem ao Dia Nacional da Defensoria Pública e ao Defensor Pú-
blico, instituído pela Lei 10.448, de 09 de maio de 2002.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Ilustre Deputado Maurão de Carvalho. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DOS DE-
PUTADOS MAURÃO DE CARVALHO E JESUÍNO BOABAID. Re-
quer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao
Sargento PM Manoel Barroso da Costa, ao SD Álvaro Barbosa
Coelho e ao SD Romenique Alves dos Santos Araújo, por ato
de bravura no exercício de suas funções.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Ilustre Deputado Maurão de Carvalho e De-
putado Jesuíno Boabaid. Em votação. Os Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.



18 DE ABRIL DE 2017Nº 61 877Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer a Mesa Diretora a realização
de Sessão Solene no dia 10 de abril de 2017, às 15h00, em
homenagem aos 100 anos do Jornal Alto Madeira.

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

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente Questão de Ordem?

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

O SR. LAERTE GOMES – Só parabenizar Sr. Presidente, para-
benizar o Deputado Dr. Neidson pelo pleito eleitoral no municí-
pio de Guajará-Mirim e desejar Deputado Lebrão, sucesso ao
Deputado Dr. Neidson que vai ter uma responsabilidade gran-
de agora, pois tem um Prefeito que ele lançou e apoiou, com
certeza vai ter a responsabilidade de administrar conjunta-
mente e de colocar os seus recursos e dedicar um tempo mai-
or, com certeza, ao apoio à Guajará-Mirim.

O SR. DR. NEIDSON – Questão de Ordem Senhor Presidente.
Só para reiterar, que eu tenho todos os vídeos dos Deputados
que foram lá pedir voto para o nosso oponente e disseram que
iriam apoiar o nosso município, e estarei cobrando de cada
uma de Vossas Excelências, estava até o Deputado Lebrão, o
Deputado Laerte, o Deputado Léo Moraes, o Deputado Cleiton
Roque. O Deputado Laerte não foi lá, mas ele declarou o seu
apoio aqui. Então, estaremos cobrando de Vossas Excelências,
inclusive do Deputado Só Na Bença que também prestou apoio
aos nossos oponentes; mas que infelizmente não consegui-
ram. E agradecer aqui também ao Deputado Adelino Follador,
ao Deputado Maurão de Carvalho, o Deputado Luizinho Goebel
também nos deu apoio moral aí e o Deputado Cleiton Roque
que esteve lá e foi lá um dos interventores até na Avenida Dr.
Leverger; estarei solicitando uma Emenda Parlamentar sua para
aquela obra lá de suma importância e de grande valor para o
nosso Estado.

O SR. CLEITON ROQUE – Pela Ordem, Questão de Ordem
Senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Dr. Neidson, só um
pouquinho Deputado Cleiton, que eu vou ter que ir me ausen-
tar, eu nem registrei a presença, eu tenho uma Audiência ago-
ra com o Presidente do Tribunal de Justiça, e eu vou rapidinho
e já volto para Sessão. Mas, eu quero aqui aproveitar a sua
fala, estou vendo Vossa Excelência feliz, parabenizar pela elei-
ção de Guajará. Guajará-Mirim, Vossa Excelência que realmente
consolidou lá a sua base eleitoral com apoio ao Noronha e
parabéns a Vossa Excelência que realmente acreditou, portan-
to, conseguiu Deputado Cleiton, ganhar do seu candidato lá, o
PSB. Mas, foi merecido, eu acho que importante e fiquei feliz
hoje que o Deputado Cleiton esteve lá e falou assim: ó, eu
pude ver o peso político do Deputado Dr. Neidson, as pessoas
elogiando o seu trabalho e eu fico feliz por isso, de ver o nosso
Deputado bem na sua base. Então, parabéns Deputado, só
quero aqui olhe parabenizar e dizer que eu não estive no pa-
lanque, mas pode contar comigo que eu vou está junto aju-

dando Guajará-Mirim na medida do possível, como Deputado
Estadual, Presidente desta Casa e eu tenho certeza que a gran-
de maioria aqui também tem esse entendimento com o muni-
cípio de Guajará. Mas, o mérito e o prestígio ficam para Vossa
Excelência.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente, Questão de Ordem. Quero
só cumprimentar o Deputado Dr. Neidson, nós estivemos em
lados opostos em Guajará pela questão partidária e ele é en-
tendido quanto a isso, porém, a vontade popular, ela é sobera-
na e o povo de Guajará-Mirim escolheu o candidato na qual
contava com o apoio do Deputado Dr. Neidson, eu realmente
estive lá caminhando durante vários dias, indo na ponta da
rua, os bairros mais simples, mais humilde de Guajará e pode
constatar Deputado Dr. Neidson, a sua força política no municí-
pio. A vitória do candidato Noronha, do Prefeito eleito Noronha,
deve-se ao trabalho principalmente, não tirando os méritos do
candidato, não é essa a questão. Agora, pela sua capacidade
de articulação, pelo desempenho de Vossa Excelência, então
aqui diante dos seus colegas Deputados, parabenizar pelo
mandato que vem desenvolvendo com relação a questão da
Avenida Dr. Leverger, que é uma demanda de Vossa Excelência
e o Governo do Estado têm um compromisso de fazer um in-
vestimento, começar o investimento ainda esse ano em virtu-
de do compromisso que tem com Vossa Excelência, tem que
acontecer. E quero dizer que vou ser o seu fiel escudeiro quan-
to a essa demanda, sempre que necessário, conte comigo,
estarei junto contigo para fortalecer a sua ação no município
de Guajará-Mirim, que é a sua casa e consagrou o seu candi-
dato nas urnas, principalmente por mérito de Vossa Excelên-
cia. Obrigado.

O SR. LEBRÃO – Presidente. Aproveitar também Dr. Neidson,
render as nossas homenagens, a peia realmente foi grande,
parabenizar pela vitória, isso mostrar sem dúvida nenhuma, a
força que Vossa Excelência tem no município de Guajará-Mi-
rim. Mas, sem dúvida nenhuma, o compromisso nosso não
seria com prefeito A, prefeito B, mas sim com a população de
Guajará-Mirim e nós temos as nossas ações também direcionada
para aquela região e os nossos recursos parlamentares tam-
bém, não são muitos, mas serão também aplicados da melhor
forma possível. E eu desejo que o Noronha juntamente com o
Davi, façam um excelente trabalho, é isso que Guajará-Mirim
precisa e tanto merece devido às péssimas administrações que
lá aconteceram; pelo menos nos 02 últimos pleitos políticos
que tivemos em Guajará-Mirim e hoje nós precisamos revitalizar,
revitalizar o município de Guajará-Mirim para poder melhorar
a qualidade de vida das pessoas que escolheram aquela cida-
de para viverem e construírem suas famílias. Mais uma vez,
parabéns.

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero aqui, Questão de Ordem Presi-
dente. Quero também agradecer e parabenizar o Dr. Neidson,
eu estive lá também em Guajará-Mirim e eu vi que realmente
não estava fácil para o outro lado. Mas, apenas Dr. Neidson,
dizer a Vossa Excelência que é desta forma. Agora, desman-
chou o palanque, agora é trabalho em Guajará-Mirim. Como
os nossos colegas já disseram, eu também estou a disposição,
nós vamos também ajudar Guajará-Mirim porque a gente ver
que aquela população necessita muito da ajuda, não só de
Vossa Excelência, o prefeito que foi eleito lá, mais desta
Assembleia Legislativa, juntamente com o Governo do Estado,
que o Governo do Estado também é parceiro dos municípios,
então a gente sabe que daqui para frente, nós reunindo nos-
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sas forças, Guajará-Mirim possa ser bem beneficiada, porque
aquela população merece. Parabéns quero parabenizar o pre-
feito Noronha, pela vitória, também o Vice-Prefeito que foi eleito
e os vereadores que tiverem presente. E que agora é só reunir
as nossas forças e levar recurso para Guajará-Mirim, porque
essa cidade merece o apoio de cada um de nós.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de ordem Presidente.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero parabenizar primeiro o
Noronha, junto com o vice, nós tivemos que intervir no partido
para poder laça-lo candidato, teve um probleminha lá na con-
versão, mas nós conseguimos ajudar. O Deputado Dr. Neidson,
foi decisivo na campanha, Marcos Rogério também foi um De-
putado Federal que com certeza abraçou a causa do Noronha.
Nós só fomos lá um final de semana, não foi possível voltar,
mas o Noronha, é uma pessoa que promete muito, foi candida-
to a Deputado Estadual a pedido nosso na época, não foi bem-
sucedido, mas agora como prefeito e já com a experiência que
ele tem como Presidente da FASER; que estava fazendo um
bom trabalho, eu tenho certeza com a nossa ajuda principal-
mente do Deputado Dr. Neidson, que é a sua área a sua região.
Eu quero me colocar a disposição naquilo que estiver no meu
alcance, já falei também para o Noronha, que eu estou à dis-
posição naquilo que estiver ao nosso alcance para que ele faça
uma boa administração, que Guajará-Mirim, precisa de um bom
prefeito. Faz tempo lá que tem vários prefeitos aí, ficaram a
desejar muito, esperamos que ele tenha sucesso. Um abraço,
obrigado.

O SR. DR. NEIDSON – Parabenizar também ao Deputado
Jesuíno Boabaid, que deu um apoio aí ao nosso partido e a
eleição de Noronha e Davi, lá no município de Guajará-Mirim.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Senhor Presidente, quero
também parabenizar a conquista do Noronha, com o apoio do
Deputado Dr. Neidson. Dizer que Guajará-Mirim, é uma cidade
que eu também já residi em Guajará-Mirim, tenho uma força
da categoria ali dentro muito grande que boa parte dela lá
apoiou o Noronha. E quero me colocar a disposição porque
Guajará-Mirim, como uma cidade turística tem que ter um apoio
não só de um ou dois Deputados, mas de toda Assembleia
Legislativa para que a gente tire Guajará-Mirim do buraco, do
buraco financeiro, do buraco literalmente que a cidade se en-
contra. Então, a cidade que está numa situação financeira muito
difícil, segurança pública muito precária, educação, saúde. En-
tão, Guajará-Mirim, precisa de medidas emergenciais e urgen-
tes porque é uma cidade polo, é uma cidade importante para
Estado de Rondônia, e nós precisamos unir forças para isso.
Então, eu acredito na candidatura e acredito agora nessa vitó-
ria do Noronha, como uma pessoa que nunca teve cargo públi-
co, uma pessoa que sempre foi empresário, sempre cuidou
dos seus negócios e que Guajará dentro dessa renovação que
está acontecendo no nosso Brasil, da mudança do eleitor que
está votando em pessoas que nunca tiveram mandato, que isso
traga mudança também na gestão e a mudança no serviço
público que é oferecido ali na cidade, e estamos à disposição
independente. Eu fiquei neutro como o senhor sabe, eu deixei
meu pessoal tomar a decisão deles e eles tomaram a melhor
decisão, a maioria deles estavam ali ajudando o Noronha.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Ainda por questão de or-
dem Senhor Presidente, quero registrar e agradecer a pre-
sença do ex-Secretário de Saúde lá do município de Nova
Brasilândia, meu amigo Marcão, da mesma forma nosso che-
fe maior do IDARON lá de São Miguel, o Thiago, sejam todos
bem-vindos, nos sentimos muito honrados com a presença
dos senhores aqui nesse momento.

- PROJETO DE LEI 616/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
066. Altera a redação do artigo 15, da Lei nº 3.989, de 3 de
março de 2017, que ‘Institui o procedimento da descentralização
de créditos orçamentários e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem parecer. Solicito ao Deputado Laerte Gomes, para emitir
parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se da ma-
téria do Poder Executivo/Mensagem 066, Projeto de Lei 616/
17. Nosso parecer senhor Presidente, pela constitucionalidade,
legalidade da matéria, somos de parecer favorável.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Discussão. Esse Projeto de Lei o
Deputado Jean Oliveira, colocou que todas as ações fossem
autorizadas por esta Casa, eu me recordo muito bem. Eu que-
ria ver o texto dessa matéria, e vou pedir vista da matéria até
que o texto; tragam para mim, e se for, eu entender que não
tem nenhum prejuízo a gente coloca na pauta até que são
dezesseis Projetos que vão ser deliberados, a gente coloca
em discussão. Mas eu quero ver o texto Deputado Jean Olivei-
ra, para que possamos votar, eu quero vista.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Concedido o pedido
de vista do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL 030/17 DO DEPUTADO LÉO MORAES. Alte-
ra a redação do § 4º do artigo 20 da Constituição Estadual de
Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Proposta de Emen-
da Constitucional...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente?

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

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu gostaria que incluísse na
pauta a Mensagem 64, que é a respeito do ensino integral,
que inclusive o pessoal está trabalhando já, e precisam ur-
gente esse projeto. Já estavam cobrando e se fosse possível
incluir na pauta a Mensagem 64 para ser votada hoje.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está deferido, peço
que a assessoria providencie...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente eu peço, deputado
Adelino Follador, que foi um acordo com todos os Sindicatos,
inclusive o SINTERO porque tem discussão de orçamento aí,
não tem pacto orçamentário, e eu vou utilizar toda vez agora,
uma norma que chegar do Governo que aplique o artigo 16,
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da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 que tem de trazer
impacto orçamentário. E no final desse projeto de lei tem ques-
tões de pagamentos de gratificações e outras coisas, e se não
houver redução, se o deputado Adelino conseguir trazer essas
informações para a gente de forma detalhada que não haverá
nenhum prejuízo, a gente acompanha essa questão.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero até esclarecer isso ao
deputado que essa questão já foi negociada já, inclusive essas
10 escolas já estão implantadas e o pessoal está trabalhando,
e foi criada uma expectativa, foi selecionado com o apoio do
pessoal de Pernambuco, que é um projeto trazendo lá de
Pernambuco onde já foi pactuado com os funcionários, os fun-
cionários estão na expectativa. E agora me ligaram vários co-
légios já e os servidores estão aguardando a aprovação para
que seja remunerada essa gratificação para os servidores que
estão lá.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Adelino, nós só fizemos
um acordo até com o Presidente, tinha feito um acordo antes
de essa matéria que chegou hoje, ler, e a gente na próxima
terça, na CCJ, até para estudar a matéria um pouquinho, essa
matéria da educação que é tempo integral que é importante e
porque tem impacto, e a gente votar na próxima terça, inclusi-
ve a Casa Civil foi acordado para a gente votar na próxima
terça-feira. Que a gente vota na CCJ, a Comissão de Educação
também se comprometeu a votar e a gente já vota na próxima
terça-feira.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Tendo em vista um
projeto tão importante quando fala em ensino integral, tá de-
putado Adelino, mas chegou hoje na Casa...

O SR. ADELINO FOLLADOR – É porque a Educação e a Casa
Civil atrasaram, isso aqui já era para há dois meses está apro-
vado, e o pessoal está tendo prejuízo cada dia que passa. Eu
acho, ao meu ver...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Hoje mesmo depu-
tado Jesuíno teve um pessoal aqui do colégio Flora Calheiros,
que é uma escola de mais três mil alunos e estão cobrando
agilidade até para iniciar, que nem iniciaram as aulas. Mas se
tratando de ensino integral que com certeza vai precisar de
adequação financeira e também administrativa. Então sugiro
que esse projeto seja discutido o mais rápido possível nas co-
missões e que a gente na próxima Sessão que a gente vota
pela importância do projeto.

Já tem parecer favorável, passemos a votação Projeto
de Emenda Constitucional 030/17, é o projeto de autoria do
ilustre deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES – Para discutir, senhor Presidente?

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

O SR. LÉO MORAES – Esse projeto diz respeito, na verdade
era a PEC 30 e agora a PEC 31, diz respeito a oportunidade e
ao direito dos agentes penitenciários e socioeducadores tra-
balharem enquanto atuam no seu ofício, isto é, tanto na área
científica, na área técnica, como na área do magistério e na
área da saúde. Comentei com o deputado Anderson, já estava
tramitando, é projeto de minha autoria de algum tempo, co-
mentei com o deputado Anderson do Singeperon a respeito da
necessidade de implementação e do suporte a e apoio de to-

dos os deputados estaduais. Então nada mais é do que a ho-
mologação de um pedido antigo, de repente de uma dívida
histórica que já foi feita com outras categorias e a gente está
pedindo para que seja inserido também em relação aos agen-
tes e Socioeducadores. Lá atrás eu mesmo apresentei esse
projeto e ele tinha uma pequena falha, que na verdade foi
uma falha até formal de incluir os socioeducadores nessa de-
manda, e agora a gente está sanando este vício de modo que
todos possam trabalhar. E foi amplamente discutido com o Exe-
cutivo, com a Casa Civil e tem esse entendimento pacífico que
é um grande avanço para todos os servidores da área peniten-
ciária, prisional, socioeducativa, afinal a gente não precisa dis-
correr a respeito de tantos outros problemas que eles enfren-
tam no dia a dia. Esta matéria eu gostaria de pedir o apoio de
todos os deputados e do apoio dos 16 deputados pelo menos,
afinal é uma PEC e a gente precisa de um quorum qualificado.
Muito obrigado.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Parabenizar o deputa-
do Léo Moraes, pelo projeto, que traz com certeza reconheci-
mento que outras classes já têm para o Sistema Penitenciário
e Socioeducativo.

O SR. LÉO MORAES – Parabéns, parabéns eu deixei claro,
inclusive, há dias que a categoria tem um legítimo represen-
tante mais do que egresso, participante dela e que tem total
liberdade a entregar todas as demandas represadas, que a
gente vai dar suporte, estará na guarida, e aqui sempre
ombreando o trabalho do nobre Deputado Anderson do
Singeperon. Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só peço a Vossa
Excelência, Deputado Léo Moraes, pela importância do projeto
que vote sim, que já deu 16 votos, já vamos proclamar o re-
sultado. Tem mais algum deputado? Se tiver algum deputado
na galeria, no gabinete que queiram voltar, votação nominal,
Projeto de Lei Complementar, Agentes Penitenciários
Socioeducadores.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Já tem 16 votos, já está ok, 16.

O SR. LÉO MORAES – Agora foi Deputado.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ok. Com 17 votos
favoráveis está aprovado em primeira e vai à segunda discus-
são e votação.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) -  PROJETO DE RESOLUÇÃO
096/17 DO DEPUTADO LÉO MORAES. Acrescenta dispositivos
ao Regimento Interno.

O SR. SAULO MOREIRA – Senhor Presidente, Questão de
Ordem. Só justificar meu voto como sendo ‘sim’ na matéria
votada anteriormente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Peço que seja regis-
trado o voto ‘sim’ do ilustre Deputado Saulo Moreira, pelo Pro-
jeto anterior. Com 17 votos fica aprovado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, eu já con-
versei com o Deputado Laerte, conversei com o Deputado tam-
bém Jesuíno, o Secretário acabou de falar que não tem impac-
to, que não é recurso do Estado, é um programa do Governo
Federal, é um recurso Federal. Eu gostaria que a Mensagem
64, nós votássemos hoje, eu acho que, inclusive eu recebi mais
duas mensagens aqui de professores pedindo, eles já estão
dando aulas e nós poderíamos adiantar uma semana para eles,
seria muito importante em consideração aos funcionários pú-
blicos, e não tem impacto da folha em nível Estadual, é recurso
Federal, um programa Federal.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jesuíno,
eu vou deferir, incluir na pauta na Ordem do Dia o projeto,
Vossa Excelência se tiver dúvida pode pedir vista ou se quiser
de repente tirar dúvida.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas já está com vista, não tem o
porquê, eu estou só aguardando o documento. Qual o nosso
pedido? Que amanhã ou depois o sindicato não chega amanhã
dizendo que foi enganado, que houve redução de recurso. Eu
quero um ato dele, ele mande agora.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas no Projeto já está constan-
do que é recurso Federal, no Projeto, já está esclarecido.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O que falta aqui nessa Casa? É
apenas a questão de que respeite o secretariado e encaminhe
as documentações pertinentes, encaminhando essa documen-
tação agora, a gente coloca discussão e aprova esse projeto,
tem problema não. Eu preciso desse documento para salva-
guardar todos os parlamentares aqui nessa Casa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então eu peço que
seja incluída na Ordem do Dia, aí vamos discutir.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, ele já está em vista Presi-
dente, ele já está em vista.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Não, não, é outro
Projeto que está em vista, é o Projeto do Ensino Integral, é o

Projeto que o Deputado Adelino está pedindo para incluir na
pauta.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Ah! É outro, não, é aquele que foi
incluído, eu pedi vista.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sim, aquele já foi.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Qual foi que eu pedi vista? Foi da
Educação agorinha. Eu pedi vista agora no processo aqui. É o
quê isso aí? Ah!

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – É outro projeto, esse
é da Regulamentação do Ensino Integral. Está deferido, está
incluso na Ordem do Dia. Vamos discutir o Projeto. Próxima
matéria, aliás, nós já estamos aqui com o Projeto de Resolu-
ção 096/17, encontra-se sem parecer. Solicito o Ilustre Depu-
tado Léo Moraes. Ah! Ele é o autor da matéria. Deputado Laerte
Gomes, por favor, Deputado Laerte, para emitir o parecer pe-
las comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente trata-se da maté-
ria de autoria do Deputado Léo Moraes. Projeto de Resolução
096/2017. A referida matéria senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - A assessoria...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem,
eu quero que seja incluído nesse processo ao nome do Depu-
tado Jean de Oliveira, para ouvir a redação.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se da ma-
téria de autoria do Projeto de Resolução 096/17, acatando
com substitutivo o nosso parecer pela boa redação técnica,
legalidade e constitucionalidade da referida matéria, somos
de parecer favorável com substitutivo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o pa-
recer do favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes, com
Substitutivo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – E colocou os Poderes também aí?
Vai poder ser sabatinado todas as...

O SR. LÉO MORAES – Deputado, só para colaborar. Trata-se
a respeito das sabatinas que devem ocorrer. Algumas nós de-
liberamos na Comissão de Constituição e Justiça, porém exis-
tia uma lacuna no nosso próprio dispositivo. São sabatinas
que ocorrerão em plenário através da Comissão Geral, dos
cargos que já estão dentro do nosso Regimento previstos.
Isto é, por exemplo, o Comitê de Combate à Tortura que Vos-
sa Excelência solicitou. Apenas aqueles que já estão incluídos,
outros nós vamos ter que alterar conforme é o interesse do
plenário, que é soberano. É desta maneira apenas para ter
agora sabatina para novos cargos dentro da administração
pública.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em votação o pare-
cer do Deputado Laerte Gomes, com Substitutivo. Os Deputa-
dos favoráveis permaneçam como se encontram, os contrári-
os se manifestem. Aprovado o parecer, com Substitutivo.

Em discussão única o Projeto de Resolução 096/17. Em
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permane-
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çam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado com Substitutivo. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 114/17 DO DEPUTADO LEBRÃO. Concede Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao Vice-Gover-
nador do Estado de Rondônia Daniel Pereira.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de autoria
do Deputado Lebrão. Concede Título de Cidadão Honorífico ao
ilustre Vice-Governador Daniel Pereira. Projeto de Decreto
Legislativo 114/17, em discussão única. Em discussão. Em vo-
tação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 116/17 DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON.
Concede Medalha do Mérito Legislativo ao senhor Manoel
Veríssimo Ferreira Neto, em alusão aos relevantes serviços
prestados em favor do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão única
o Projeto da ilustre Deputada Rosângela Donadon. Em discus-
são. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 122/17 DO DEPUTADO ANDERSON DO
SINGEPERON. Susta os efeitos da Portaria nº 1254/GAB/SEJUS,
de 31 de novembro de 2015, que “Dispõe sobre a jornada de
trabalho da Secretaria do Estado de Justiça – SEJUS”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Decre-
to Legislativo 122/17 de autoria do ilustre Deputado Anderson
do Singeperon, se encontra sem parecer. Solicito ao Deputado
Adelino Follador para emitir parecer pelas Comissões perti-
nentes, com Substitutivo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Decreto Legislativo
122/17 de autoria do Deputado Anderson do Singeperon. Sus-
ta os efeitos da Portaria nº 1254/GAB/SEJUS, de 31 de novem-
bro de 2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho da Se-
cretaria do Estado de Justiça (SEJUS), com Substitutivo.

Nós somos de parecer favorável, com Substitutivo, aca-
tando o Substitutivo, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador, com
Substitutivo. Em votação, os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado o parecer, com Substitutivo.

Em discussão e votação única o Projeto...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Discussão. Qual é o Substitutivo
que está dentro desse disposto aí? O senhor pode ler para a
gente aí? O Deputado Anderson pode explicar para a gente,
até para esclarecer para os agentes.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – O Substitutivo que está
aqui...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria que o Deputado
Anderson viesse fazer a defesa dele...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Explica aí, até para todos enten-
derem.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – “Fica sustado nos
termos do artigo 29, inciso XIX da Constituição do Estado de
Rondônia, o artigo 5º da Portaria 1254/GAB/SEJUS, de 31 de
novembro de 2015, que ‘Dispõe sobre a jornada de trabalho
da Secretaria do Estado de Justiça – SEJUS’”. Seria esse o
Substitutivo, que nós estamos sustando.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Esse o Substitutivo. Isso
mesmo, senhor Presidente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Na verdade não é a Portaria, é o
artigo 5º...

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – O artigo 5º que regula-
menta o 13º plantão, está sendo extinto, sustando com o
Substitutivo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Entendi.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Susta e o Secretário
fez o compromisso com o Deputado Laerte de fazer uma regu-
lamentação. Expliquei na minha fala para que isso fique a cri-
tério do Diretor, em situações excepcionais: rebeliões, fugas,
revistas, de convocar os servidores, como era feito anterior-
mente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em votação o Proje-
to. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestam. Está aprovado e vai ao Expedien-
te, com Substitutivo.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 607/17
DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. Altera a Ementa
e dispositivos da Lei 2.078, de 22 de maio de 2009, que “Dis-
põe sobre o transporte gratuito e obrigatório de Militares do
Estado de Rondônia fardados”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Falta o parecer das
Comissões pertinentes ao Projeto de Lei 607/17.

Solicito do Deputado Léo Moraes para emitir parecer
pelas Comissões pertinentes.

O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente, o Projeto de Lei do De-
putado Anderson do Singeperon nº 607/17. Que altera a Ementa
e dispositivos da Lei nº 2.078, de 22 de maio de 2009, que
“Dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de Militares
do Estado de Rondônia”.

Por entender que esse Projeto não tem vício de iniciati-
va, que não traz prejuízo financeiro ao Estado, que diz respei-
to à competência do Poder Legislativo. Pela redação técnica,
norma legislativa e respeito ao trâmite em nome das Comis-
sões pertinentes, nós somos favoráveis ao referido Projeto de
autoria do Deputado Anderson do Singeperon.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do Ilustre Deputado Léo Moraes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado o parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto. Em discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai a 2ª
discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 132/16 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 228.  Al-
tera dispositivos da Lei Complementar 366, de 06 de fevereiro
de 2007, que “Dispõe sobre os serviços de transporte rodoviá-
rio intermunicipal de passageiros do Estado de Rondônia, o
regime de concessão e autorização dos serviços a concessão
de terminais rodoviários e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Com-
plementar falta parecer da Comissão de Transporte e Finan-
ças. Solicito do Deputado Cleiton Roque, membro e Presidente
da Comissão de Finanças que possa emitir parecer pelas Co-
missões pertinentes.

O SR. CLEITON ROQUE – Projeto de Lei Complementar 132/16
do Poder Executivo/Mensagem 228. Que altera dispositivo da
Lei Complementar nº 366, de 06 de fevereiro de 2007, que
“Dispõe sobre os serviços de transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros do Estado de Rondônia, o regime de concessão
e autorização dos serviços à concessão dos terminais rodoviá-
rios e dá outras providências”,
Pelas Comissões de Finanças e Orçamento somos de parecer
favorável quanto à matéria.

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

Em 1ª discussão e votação o Projeto 132/16. Projeto de
Lei Complementar, votação nominal o painel já está aberto.

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

- Deputada Rosangela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - sim

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 19 votos favo-
ráveis, está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Presidente, eu gostaria que
registrasse o meu voto.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 154/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 052.
Altera a redação do § 1º, do artigo 1º, da Lei Complementar
nº 901, de 12 de setembro de 2016, e acrescenta e revoga
dispositivos da Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de
2015.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só retificando aqui
a votação do Projeto de Lei Complementar nº 132/16 foi: Apro-
vado com 19 votos favoráveis. Vai à segunda discussão e vo-
tação.

Projeto de Lei Complementar nº 154/17. Falta parecer
das comissões. Deputado Adelino Follador. Deputado Léo
Moraes, para emitir o parecer pelas comissões pertinentes. O
Deputado Adelino Follador para que possa emitir o parecer
pelas comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mensagem 052, Projeto de Lei
Complementar 154/17. Altera a redação do § 1º, do artigo 1º,
da Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2016, e
acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 827,
de 15 de julho de 2015.

Somos de parecer favorável Senhor Presidente, pelas
comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Presidente, este pro-
jeto, eu vou pedir Vista, vou obstruir esta pauta, porque en-
quanto a questão desse Título Já, que é o gestor, que é o
Fortunato não vir aqui se justificar para nós, não tem que
incorporar nada não. A gente já autorizou esse projeto, já
discutiu isso lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça.
Eu não sabia de novo que seria incorporado isso, foi pedido
informação, o pedido de informação está aí e eles não vieram
aqui, o meu pedido de Vista não vou abrir mão dessa situação
de titularização do Título Já, enquanto não vierem aqui justifi-
car. Pode dar o parecer, vou pedir Vista.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jesuíno,
Vossa Excelência está pedindo vista do Projeto?

O SR. JESUÍNO BOABAID -Já pedi, está comigo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Está deferido o pe-
dido de vista.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 156/17 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA – Ofício nº 373/2017. Regulamenta férias, licença-
prêmio, recesso e plantões no âmbito do Ministério Público do
Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – É o Projeto do Mi-
nistério Público. Projeto de Lei Complementar 156/17, falta
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parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador para emitir pa-
recer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei Complementar
156/17 do Ministério Público do Estado de Rondônia - Ofício nº
373/2017. Regulamenta férias, licença-prêmio, recesso e plan-
tões no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Como se trata da questão interna do Ministério Público
e também depende do orçamento próprio deles. Somos de
parecer favorável senhor Presidente, pelas Comissões Perti-
nentes.

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

Em primeira discussão e votação o Projeto. Votação
nominal, o painel já está aberto.

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

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

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 157/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 064. Ins-
titui Programa Escola Novo Tempo, no âmbito do Estado de
Rondônia, vinculado à Secretaria de Estado de Educação -
SEDUC e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Com-
plementar 157/17, o Projeto falta o parecer. Solicito ao Depu-
tado Adelino Follador, para emitir parecer pelas Comissões
Pertinentes.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Senhor Presidente, esse
Projeto, quero vista desse Projeto.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei Complementar
157/17/Mensagem 064. Institui Programa Escola Novo Tempo
no âmbito do Estado de Rondônia, vinculado à Secretaria de
Estado de Educação - SEDUC e dá outras providências.

Somos de parecer favorável tendo em vista que essas
dez escolas já estão funcionando, houve uma seleção de todos
os professores que estão trabalhando hoje lá, houve uma pro-
va para escolher o diretor, vice-diretor, eu acompanhei, veio
pessoal de Pernambuco para trazer o exemplo e os diretores
foram lá, é um exemplo que tem o melhor IDEB do Brasil, é lá
em Pernambuco nessas escolas. Então, eu sou de parecer fa-
vorável senhor Presidente, pelas Comissões Pertinentes, para
que a gente aprove e consiga atender a reivindicação desses
professores que tanto esperam por essa gratificação.

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

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Vista do Projeto, para
a gente discutir melhor nas Comissões Pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Concedido o pedido
de vista do Deputado Anderson da Singeperon.

Próxima matéria, senhor secretário.

O SR.LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 158/17 DA MESA DIRETORA. Acrescenta e altera dis-
positivos da Lei Complementar 730, 30 de setembro 2013, que
“Estabelece a Estrutura e o Quadro Gerencial da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Com-
plementar 158/17 de autoria da Mesa Diretora, falta o parecer,
solicito ao deputado Adelino Follador para que possa emitir
parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei Complementar
158/17 da Mesa Diretora. Acrescenta e altera dispositivos da
Lei Complementar nº 730, de 30 de setembro de 2013, que
“Estabelece a Estrutura e o Quadro Gerencial da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia”.

É da Mesa Diretora onde tem a assinatura de todos os
presentes, somos de parecer favorável pelas comissões perti-
nentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do deputado Adelino Follador. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 158/
17. Votação nominal. E o painel já está aberto.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Esse é um projeto
deputado Dr. Neidson, só adequação administrativa, ele não
tem impacto nessa adequação administrativa na Assembleia
Legislativa, de servidores.

Com 19 votos favoráveis, está aprovada. Vai a segunda
discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente só uma Ques-
tão de Ordem. Só para registrar a presença do vereador Marcão
lá do município de Jaru, e Gerson da Hora, e o da 17.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 609/17
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 060. Autoriza o Poder Executi-
vo a transferir mediante doação, para o município de Nova
Brasilândia d’Oeste, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 609/
17 falta o parecer. Solicito deputado Adelino Follador para emitir
parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 609/17 do Poder
Executivo/Mensagem 060. Autoriza o Poder Executivo a trans-
ferir mediante doação, para o município de Nova Brasilândia
d’Oeste, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

Somos de parecer favorável senhor Presidente pelas
comissões pertinentes.

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

Em primeira discussão Projeto de Lei 609/17. Em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai a se-
gunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente o vereador
Orlando, estou machucando ele chamando-o de Marcão, mas
é o vereador Orlando, lá 617, junto com o vereador Gerson da
Hora do município de Jaru.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei 616/
17 está com o pedido de vista do deputado Jesuíno Boabaid,
consulto o deputado se abre mão do pedido de vista?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente eu vi o texto ora apre-
sentado pelo deputado Laerte Gomes, não vi nenhum prejuízo
quanto a votação desse projeto, eu abro mão da vista.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então eu peço que
o Secretário faça a leitura do Projeto.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 616/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 066. Altera a redação do
artigo 15, da Lei nº. 3.989, de 3 de março de 2017, que “Ins-
titui o procedimento da descentralização de créditos orçamen-
tários e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Falta o parecer das
comissões. Solicito ao Deputado Jesuíno Boabaid para emitir
o parecer pelas Comissões pertinentes. Deputado Adelino
Follador, pode ser?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 616/17/Mensa-
gem 066. Altera redação do artigo 15, da Lei n° 3.989, de 3 de
março de 2017, que “Institui o procedimento da descentralização
de créditos orçamentários e dá outras providências”.

Somos de parecer favorável Senhor Presidente, pelas
comissões pertinentes.

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

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 616/
17. Em discussão e votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 610/17
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – Oficio
nº 0208/2017. Institui o Programa de Aposentadoria Incenti-
vada – PAI, destinado aos servidores do quadro efetivo do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras provi-
dências.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não. Presidente, Presidente é
isso que eu fico vendo. Cadê o Presidente desta Casa? O Tri-
bunal de Contas hoje, nem uma matéria vai passar pelo crivo
aqui não. Isso não estava no acordo, virou bagunça agora,
porque colocaram, quem foi que pediu isso, para incluir o Tri-
bunal de Contas? Eu não vou pedir Vista, porque o Pedido de
Vista dar 07 dias, vai ter que ser colocado em pauta na terça-
feira. Líder, eu peço que o senhor tire esse projeto.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente.

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

O SR. LAERTE GOMES – Eu gostaria só que invertesse a
pauta da matéria, só para eu dar uma olhada aqui com o
Deputado, depois a gente pede a retirada, só para eu dar uma
olhada.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está investida a pau-
ta. Próxima matéria Secretário.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 613/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 062. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e
por Operação de Crédito, até o montante de R$ 6.043.452,94,
em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de
Finanças – SEFIN.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Men-
sagem 062 do Poder Executivo. Abrir crédito suplementar por
superávit financeiro. Está sem parecer. Solicito o Deputado
Marcelino Tenório, emitir o parecer pelas comissões pertinen-
tes.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Projeto de Lei 613/17 de auto-
ria do Poder Executivo/Mensagem 062. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e
por Operação de Crédito, até o montante de R$ 6.043.452,94,
em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de
Finanças – SEFIN.

Senhores Deputados, Senhora Deputada, diante da le-
galidade e constitucionalidade do Projeto, o meu parecer é
favorável pela aprovação do Projeto senhor Presidente, pelas
comissões pertinentes.

(Ás 17 horas e 20 minutos o Senhor Edson Martins
passa a Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, Questão de Or-
dem. Gostaria que Vossa Excelência, retirasse de pauta o Pro-
jeto de Lei 610/17.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está conce-
dida a retirada de pauta do projeto.

Em discussão o parecer favorável do Deputado Marcelino
Tenório. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 613/
17. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda discus-
são e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 614/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 063. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 10.239.281,82, em favor da Unidade Orça-
mentária: Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cida-
dania – SESDEC.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Senhor Presidente.
Questão de Ordem. Só para registrar a presença aqui do nos-
so Vereador do PSDB do município de Jaru, Renato Cabeleirei-
ro, é uma honra e uma alegria tê-lo aqui conosco, no plenário
desta Casa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O projeto
encontra-se sem parecer. Solicito o Deputado Adelino Follador
para emitir o parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 614/17/Mensa-
gem 063. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplemen-
tar por superávit financeiro, até o montante de R$
10.239.281,82, em favor da Unidade Orçamentária: Secreta-
ria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o parecer do Deputado Adelino Follador. Os De-
putados favoráveis permaneçam como se encontram, os con-
trários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 614/
17. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda discus-
são e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 615/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 065. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito por superávit financeiro até o montante
de R$ 715.729,52, em favor da unidade orçamentária:
Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE.

O SR. LAERTE GOMES – Só cumprimentar senhor Presidente,
também o Presidente da Câmara do Município de Jaru; tam-
bém do PSDB, o Vereador Amarelinho, o Orlando Gaúcho e o
Gerson da Hora, que estão presentes aqui, lá do município do
Deputado Lazinho da Fetagro que cumprimento em seu nome
também os nossos companheiros, que não tem nenhum PT lá.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Registrado
aí as presenças dos Vereadores, pelo Deputado Laerte Gomes.

Para emitir o parecer, Deputado Adelino Follador, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 615/17, Mensa-
gem 065. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito por supe-
rávit financeiro até o montante de R$ 715.729,52, em favor da
unidade orçamentária: Defensoria Pública do Estado de
Rondônia – DPE.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

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

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 615/
17. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda discus-
são e votação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, o senhor registra que
o senhor está na falta aí, por favor.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado. É que eu coloquei, fiz o registro, no aparelho aqui
aparecia e no painel não.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LEBRÃO. Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único
do artigo 199, do Regimento Interno, que seja dispensado
interstício regimental para apreciação em segunda discussão
e votação dos Projetos: PL 616/17, PEC 030/17, PLC 158/17,
PLC  156/17, PLC 132/17, PL 615/17, PL 614/17, PL 613/17, PL
609/17, PL 607/17.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o Requerimento do Deputado Lebrão. Os Depu-
tados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrá-
rios se manifestem. Aprovado.

Próxima matéria.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia, passamos ao Grande Expediente. Eu gostaria
de pedir ao Deputado para assumir aqui a presidência só para
eu fazer uma fala.

(Às 17 horas e 26 minutos o senhor
Maurão de Carvalho

 passa a presidência ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – No Grande Expedi-
ente, concedo a palavra ao ilustre Deputado Maurão de Carva-
lho por 20 minutos, com aparte.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Quero cumprimentar os
colegas Deputados; Deputado Edson, Presidente desta Casa
neste ato; cumprimentar a Deputada Rosângela Donadon, não
podemos deixar de cumprimentar nossa Deputada, que é a
única que está ficando aqui - não é, Deputado Airton?
Abrilhantando esta Casa. Cumprimentar os servidores, agen-
tes penitenciários que hoje prestigiam nosso plenário, que acom-
panham de perto a votação de uma emenda que com certeza
muito bem trabalhada aqui pelo Sindicato dos Agentes Peni-
tenciários junto ao Deputado Anderson. Quero aqui, Deputado
Anderson, cumprimentá-lo, te parabenizar também pelo tra-
balho que Vossa Excelência vem fazendo, principalmente, em
defesa de toda categoria. Eu sou testemunha do vosso traba-
lho que Vossa Excelência vem fazendo em defesa de toda cate-
goria que Vossa Excelência representa nesta Casa. Hoje pela
manhã tivemos uma reunião com o Sindicato, com o Deputado
Anderson, Deputado Cleiton Roque, Deputado Aélcio, alguns
Deputados que participaram da reunião na preocupação de uma
alteração no Projeto de Lei nesta Casa. E aqui agradecer ao
Deputado Laerte Gomes que fez um trabalho junto a Secreta-
ria do Governo do Estado a SEJUS, para que haja um entendi-
mento na votação desse Projeto que com certeza é de tama-
nha importância à categoria que é o servidor da SEJUS, os
Agentes Penitenciários que hoje prestigiam este Plenário. En-
tão, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento
Deputado Laerte por intermediar junto ao Governo do Estado,
a Secretaria, entendendo, atendendo ao pedido, principalmen-
te, da categoria através do Deputado Anderson que represen-
ta, Deputado, neste Plenário representa toda categoria. E eu
fico grato pelo vosso trabalho e pelo Deputado Anderson, pelo
trabalho que ele vem fazendo, trabalhando todos esses Proje-
tos que hoje de interesse de toda a categoria que está hoje
que é a SEJUS.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem senhor Presiden-
te. Só para salientar, reforçar e agradecer a Vossa Excelência
que me imbuiu dessa missão que pediu para que eu fosse jun-
to com o Deputado Anderson, e junto com o Sindicato e tam-
bém junto à SEJUS para que conversássemos para que pudés-
semos ter esse avanço, esse avanço nessa matéria de
propositura do Deputado Anderson do Singeperon, quero lhe

parabenizar Deputado Anderson. Eu vi de manhã como estava
o Sindicato junto de Vossa Excelência cobrando uma posição
sua, então quero lhe parabenizar, eu quero lhe parabenizar
pela sua determinação e coragem de apresentar esse Projeto
e do Presidente da Assembleia que ligou para o Secretário e
pediu que eu fosse até lá para conversar para chegar aos
entendimentos. Então, lhe agradecer também Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Laerte. E ainda falando do Deputado Anderson, eu
quero aqui Deputado Laerte, também falar sobre a reunião
que nós tivemos semana passada com o Chefe da Casa Civil
para que ele pudesse trabalhar o Plano de Cargos e Carreiras
dos servidores da SEJUS e ele fez um compromisso em 15, 20
dias poder fazer esse trabalho atendendo a categoria que há
muito tempo espera esse Plano nesta Casa, entendendo hoje,
que vocês da SEJUS, os servidores da SEJUS, os Agentes Pe-
nitenciários tem hoje o Deputado neste Plenário em defesa de
todos vocês. Então, eu não poderia deixar aqui Deputado
Anderson de falar do eu empenho e do seu interesse para que
esse plano venha o quanto antes e que seja discutido e desta
vez seja votado atendendo toda categoria que Vossa Excelên-
cia representa.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Sr. Presidente eu que-
ro agradecer a Vossa Excelência, Presidente Maurão de Car-
valho que nos recebeu nesta Casa e sempre nos ajudou a
abrir esse diálogo. Quando o Sindicato nos acionou dizendo
que estava tendo dificuldades em acesso aos Secretários para
voltar a discussão do Plano de Carreira, trouxe o Sindicato até
aqui, nós fomos até Vossa Excelência que rapidamente acio-
nou a Casa Civil que de prontidão esteve até aqui e firmou
compromisso de 15 dias chamar o Sindicato para estar apre-
sentando a proposta do Plano de Carreira. Então, quero agra-
decer esse empenho, agradecer ao Deputado Laerte, tam-
bém que não mediu esforços para estar junto com a gente
acabando com uma injustiça que estava sendo acometida com
essa classe no que tange esse 13º Plantão que em outras
épocas havia uma flexibilidade, o servidor ajudando o Gover-
no e o Governo ajudando o servidor e depois foi imposta de
uma forma injusta com a categoria e hoje esse ato foi desfei-
to. Agradecer ao Deputado Jesuíno também que na Comissão
hoje de manhã de Segurança Pública definimos convidar o
Secretário de Segurança, o Secretário de SEJUS para estar
discutindo essa questão da carga horária dos Agentes Peni-
tenciários, Socioeducadores, também dos Policiais Civis que
me procuraram e passaram que eles também estão passando
uma situação bem complicada no chamado sobreaviso que o
Policial Civil hoje tem que cumprir, isso lá no interior que não
tem as Especializadas e esse sobreaviso não tem nada de
sobreaviso, não é um sobreaviso que eles cumprem a carga
horária e aí a gente vai abrir essa discussão, acredito que isso
tem que ser urgentemente regulamentado por esta Casa, o
Governo enviar um Projeto para acabar, porque muda o Se-
cretário da SEJUS, muda o Secretário de Segurança e aí cada
um faz de um jeito. Então, nós temos que fazer do jeito corre-
to, do jeito que respeite a Constituição, respeite a carga horá-
ria do trabalhador e que não fique ruim para o Estado, que
também não fique ruim para o servidor, que seja feito de for-
ma democrática. Então Presidente, eu agradeço o seu empe-
nho, a sua ajuda que o senhor tem dado a nossa categoria e
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a mim dando suporte político necessário nos momentos que a
gente sempre vem até o senhor e leva as dificuldades.

(Às 17 horas e 36 minutos o senhor
Maurão de Carvalho

passa a Presidência ao senhor Só Na Benção)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado Deputado
Anderson e pode contar comigo, não só essa reunião, mas
todo o projeto, toda tramitação. Eu quero acompanhar de per-
to, dando suporte, entendendo a importância desse plano apro-
vado a categoria. E hoje Vossa Excelência com mandato vindo
desta classe, como Presidente do Sindicato, com conhecimen-
to e como servidor Agente Penitenciário, com certeza tem to-
dos os conhecimentos, tem tudo para que este plano venha
atender da melhor forma toda categoria. Então, pode contar
com o apoio desta Casa, contar com o nosso apoio, nós vamos
está empenhado para que o Governo venha desta vez de fato
concretizar o anseio deste plano e aprovando aqui esse proje-
to, atendendo o anseio da categoria. Eu queria agora, abordar
um assunto Deputado Só na Bença, que nesse ato preside esta
Casa, o senhor fica bem Deputado Só Na Bença, nessa cadeira
aí como Presidente; Deputado Ribamar, Deputado Adelino,
Deputado Aélcio, Deputado Marcelino, Deputado Airton, Depu-
tado Saulo e Deputado Cleiton Roque e Deputado Alex Redano,
Deputado Anderson, Dr. Neidson e Deputada Rosângela
Donadon. Quero nesta minha fala, chamar atenção de todos
os Deputados desta Casa. Ontem pela manhã, eu recebi no
meu gabinete o Deputado Marcos Rogério, de Ji-Paraná, e
quando nós estávamos falando de política e da eleição lá de
Guajará-Mirim, do resultado e até o Marcos Rogério como Pre-
sidente do Partido comemorava naquele momento Deputado
Lazinho, a vitória que normalmente Deputado Laerte, quando
não ganha a eleição, principalmente os líderes maiores, o De-
putado Adelino é do DEM, comemora e é um momento festivo
para nós que somos homens públicos. Mas, naquele momen-
to, naquele momento ele recebeu uma mensagem e me pas-
sou das mais tristes e mais desagradáveis que eu poderia ou-
vir. O Pastor da Igreja Assembleia de Deus de Ji-Paraná, ele
passava no whatsApp do Deputado Marcos Rogério, pedindo o
apoio do Deputado Maurão, pedindo o apoio do Deputado Laerte,
pedindo o apoio do Deputado Airton, pedindo o apoio aqui des-
ta Casa, e ele é do município de Ji-Paraná, Deputado Airton, o
Pastor Charles, o senhor conhece Deputado Laerte?

O SR. LAERTE GOMES – Conheço, ele esteve comigo, só uma
Questão de Ordem. Ele esteve comigo, Vossa Excelência traz
muito bem esse tema. O Pastor Charles já foi preso, já foi
preso Deputado Alex Redano, pela polícia porque estava pre-
gando na Igreja, no seu Templo religioso e estava acima dos
40 decibéis que a Lei fala. A Polícia Ambiental foi lá e prendeu,
prendeu e ele foi me visitar Presidente e levou, ele está tão
traumatizado que ele levou um aparelhinho de medir, ele anda
com um aparelho de medir decibéis. E a aí a gente conversan-
do no escritório, Deputado Aélcio, estava dando 60, 70 decibéis,
mais alto do que a Lei permite, 40. Infelizmente, existe uma
Lei Federal, é uma Lei Federal que rege essa questão e Vossa
Excelência têm uma Lei aqui, mas tem uma federal que rege,
tem que ser mudada, é uma perseguição aos homens que pre-
gam a palavra de Deus nos templos religiosos. Provavelmente
um policial, esse policial da Polícia Ambiental que foi o mesmo
que prendeu ele lá atrás e que multou e que fez agora, prova-
velmente deve ser um ateu e que se acha acima da ordem, da
Lei. Tantas bagunças que fazem nas ruas, carros de som, ba-

rulho, bagunça e nada acontece, o homem está pregando a
palavra, tirando as pessoas da rua, tirando as pessoas do ca-
minho do mal, é perseguido constantemente dentro da igreja
dele porque está falando lá em 70, 80 decibéis que não inco-
moda ninguém. Então, senhor Presidente, eu acho que Vossa
Excelência está puxando um tema importante, precisa levan-
tar um movimento e a gente mudar essa legislação, porque é
inadmissível que um homem de Deus, um homem cristão, um
homem de bem, não possa pregar o Evangelho por persegui-
ção de policiais da Ambiental nesse caso, é um policial da
Ambiental que se acha acima da lei.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado Laerte, existe a
lei hoje, ele não tinha conhecimento, não tem conhecimento.
Esse policial da Polícia Militar, eu queria aqui que o Deputado
Jesuíno, tivesse até no plenário, é o PM que está à disposição
da Polícia Ambiental, eu vou falar o nome dele daqui a pouco.
Aqui está a multa, a multa de cinco mil reais, cinco mil reais,
além disso, Deputado Aélcio, levou o pastor e ficou com ele
quase a noite inteira detido para o delegado ouvi-lo na delega-
cia, com metralhadora, armado desacatando o pastor, e na
hora o pastor ainda falou assim, ele  não sabia da lei, ele não
tinha conhecimento porque existe uma lei aprovada de nossa
autoria, que foi aprovada aqui em 2000, a lei que dá liberdade
as igrejas e que nós tínhamos igrejas fechadas, a lei sonora, a
lei que estabelece o limite do som. E nós na época apresenta-
mos nesta lei, a Lei 2000, a Lei de nº 880, aprovado em 06 de
janeiro de 2000, ela foi sancionada na verdade, ela foi aprova-
da no final do ano, e nós colocamos uma emenda nesta Lei
que não se aplica as entidades religiosas, o objetivo desta Lei,
só foi uma emenda que foi de nossa autoria, Deputado Lazinho,
porque as nossas igrejas, independente de igrejas evangéli-
cas, Deputado Só Na Bença, estava sendo comparada com bar,
com lanchonete, com boate e assim estava sendo fechada,
porque estava prevalecendo a Lei Federal. E nós com a Lei que
regulamenta e regulariza esta Lei, nós apresentamos uma
emenda e aprovamos de nossa autoria a Lei 880 em 2000. E
com isso, nós tínhamos muitas igrejas fechadas mesmo, o Brasil
inteiro tinha igreja fechada, Deputado Cleiton, e com essa Lei
aprovada e sancionada aqui no Estado de Rondônia, nós de-
mos cópias para todas as Assembleias e elas aprovaram e
regularizaram a Lei nos Estados. No Acre, nós tínhamos mais
de quinhentas igrejas fechadas, aqui nós tínhamos mais de
quinhentas igrejas fechadas e esta lei deu liberdade para que
as nossas igrejas pudessem cultuar. E aí um policialzinho
truculento, um policial que não respeita o cidadão, principal-
mente um homem de Deus, um pastor que está na igreja res-
gatando vidas, resgatando os que estão às vezes fazendo as
coisas erradas lá fora, tirando a pessoa da droga, do homicí-
dio, é isso que a igreja tem feito; ela tem ajudado a sociedade
e as autoridades, as igrejas têm feito isso. Aí enquanto esse
policial tinha que ir lá à boca de fumo prender alguém, pegar
algum bandido, vai pegar o pastor da igreja que está tirando
as pessoas do erro, é isso que ele está fazendo, dois policiais,
daqui a pouco, eu vou ler o nome dele. De imediato eu chamei
o Secretário de Segurança que viesse no gabinete, e pedir ao
Secretário de Segurança que afaste, que tire os dois do cargo,
que eles não podem ficar no cargo que eles estão hoje com a
falta de conhecimento e de respeito com o cidadão que presta
serviço a sociedade, que hoje os pastores fazem isso, as igre-
jas fazem isso, as igrejas fazem isso. Outro dia, ontem ainda
conversando, um amigo nosso que é advogado, que é da Igre-
ja Congregação Cristã, ele disse que há poucos dias dois poli-
ciais entraram dentro da igreja e sentaram no banco da frente
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e ficaram lá com aparelho medindo o volume do som, ficaram
lá com o aparelho, e a igreja, congregação ela é uma igreja
mais de instrumentos musicais. Aí eu falava para o advogado
amigo meu que faz parte da congregação, é membro, e aí
conseguiram tocar? E ele falou; o instrumento tem que soprar,
tem que por força, se não por não sai o som lá na frente. Nem
os instrumentos conseguiram tocar porque quem que vai con-
seguir louvar com dois, três policiais sentados no banco da
frente olhando para a cara dos membros como coisa que tives-
se fazendo mal! E esta preocupação desses policiais. Eu vou
ter uma audiência amanhã, eu quero tratar esse assunto com
o Governador Confúcio, ontem já conversei com o Secretário
de Segurança, o Secretário disse que vai tomar todas as medi-
das. Por que eu quero de imediato o afastamento desses dois
policiais deputado Cleiton do cargo. Por que primeiro eles têm
que conhecer a lei, a lei está acima de tudo e segundo tem que
ter respeito com o cidadão. Estão mexendo com homens de
bens, homens que ajudam a sociedade, que tira o homem da
droga, da prostituição, que tira dos maus caminhos. Agora esse
sendo conduzido para a cadeia? Nós não vamos aceitar de
maneira alguma. Essa pessoa tem que ser punido, ele tem que
ir para um cargo que ele possa exercer o cargo com conheci-
mento, não sem conhecimento, sem preparo, sem educação,
sem respeito ao cidadão que quer o bem da Nação. Então fica
aqui o nosso apelo ao Governo do Estado, ao Secretário de
Segurança, que esses dois que não sabem a sua competência,
exercer a sua farda, o seu cargo como  policial militar. Policial
PM Vanderlei, Vanderlei é um dos que estavam juntos e o outro
é o policial, está aqui são tantos papeis que tem a notificação,
a notificação de cinco mil reais ainda multou. A Igreja Vossa
Excelência pensa deputado Aélcio, Vossa Excelência que é
membro de uma das Igreja Evangélica Wesleyana, Vossa Ex-
celência sabe como é difícil a Igreja arrecada oferta, dízimos
para fazer investimento, construir a Igreja, manter a obra com
todo o dinheiro do pequeno, das pessoas mais fracas. E aí
chega lá e aplica uma multa de cinco mil reais e a Igreja tem
que pagar e ainda agora de manhã deputado Laerte falei com
ele, com o Pastor e o Pastor falou; eu fui na Secretaria de Meio
Ambiente deputado Adelino, e cheguei lá não consegui, conti-
nuo com a Igreja fechada. Estou com a Igreja fechada sem
poder cultuar. Está fechada a Igreja, e eu estou em contato
com o Pastor, vou estar com o Governador, vou pedir audiência
para amanhã de manhã e vou pedir o afastamento desse car-
go que exercem esses dois incompetentes, esses dois que não
pensam na humanidade, que não pensam no bem da socieda-
de, porque se pensassem no bem da sociedade não iam a Igreja
multá-los e fechá-los, e prendê-los, porque foi detido o pastor,
ameaçá-lo com arma como se fosse um bandido o pastor da
Igreja. Isso é uma falta de respeito, de preparo da polícia; não
quero aqui falar de toda a polícia, porque temos policiais que
tem sido homenageada, que tem trabalho que presta a socie-
dade, a grande maioria. Nós aqui temos aqui não sei se hoje,
ou amanhã, mas tem aí assinatura minha, dois policiais de
Monte Negro prestando serviço que eu estou assinando a ho-
menagem aos dois policiais que prestam serviço, que presta-
ram serviços. Agora esse policial irresponsável, mas respon-
sável por essa multa, José Benedito de Oliveira Junior, esse é o
autor, e é policial PM, e aqui tem todas as informações e eu
quero que seja publicada, e nós vamos... Aqui está à multa,
autuação, auto de infração que foi aplicado na Igreja e aqui
está a Lei que eles deveriam ter estudado, respeitado, viu, Dr.
Manvailer, aprovada nesta Casa. Eu sei que você acompanhou
ainda como técnico desta Casa, elaborar essa Lei com a nossa

Procuradoria, e apresentada esta emenda na época, que foi
um sucesso, que deu liberdade, Deputado Só Na Bença, a tan-
tas Igrejas. Eu me lembro, a Igreja Wesleyana, um dia o Pas-
tor chegou, me ligando, falou assim: ‘olha, nós estávamos
numa festa de 03 dias lá na Igreja, de repente chegou a Polí-
cia lá e acabou com o nosso culto no último dia de festa,
porque nós estávamos incomodando, o barulho do som um
pouco alto, e alguém se sentiu incomodado e aí foram lá e
denunciaram. Só da Polícia entrar dentro de uma Igreja, só
deu membro e irmão saindo pela porta, outros querendo ir
pela janela, achando, com medo, porque não vê isso’. Mas
assim que aprovamos a Lei, de imediato, sancionou a Lei nós
tivemos outras Igrejas com problemas aqui em Porto Velho e
alguém foi querer denunciar e fazer a mesma graça, porque
eu não sei se Igreja incomoda alguém, eu queria ter Igreja
dos dois lados da minha casa, e na rua que aí nós teríamos
tranquilidade e paz. No mínimo, aquelas pessoas que estão
lá, Deputado Só Na Bença, Manvailer, estão orando por nós.
No mínimo, elas estão lá dobrando o joelho e derramando
lágrimas, orando pela sociedade, querendo uma sociedade
mais justa, é isso que eles estão fazendo. Às vezes, alguém
está lá no bar ou na lanchonete, às vezes até festejando, mas
eles estão lá orando para que Deus tenha misericórdia deles,
é assim que eles fazem. Eles estão lá orando para que Deus
guarde os próprios policiais que estão fazendo segurança, é
isso que eles estão fazendo. Aí chega lá, Deputado, o policial
com a metralhadora, pega o Pastor, ‘o senhor está cometendo
crime’. Ah, e tem mais uma, eu estava me esquecendo aqui.
Aí, Deputado Laerte, quando ele falou que ele já tinha conver-
sado com o Deputado Laerte e que era para falar com o Depu-
tado Maurão, que é o Presidente da Assembleia Legislativa,
os Deputados, que fizessem uma lei que pudesse dar liberda-
de para a Igreja, porque o Pastor também não conhecia essa
Lei, prevendo que estava errado, aí disse que ele falou assim:
“Deputadinho não resolve nada não. Se tiver aqui, até ele nós
prendemos”. Aí ele falou: ‘é, mas tem o Governador’. “Até o
Governador, nós prendemos”. Você vê que cara atrevido, que
cara bambam, que cara dono da Lei, macho! O lugar dele
agora...

O Sr. Laerte Gomes – Bota o revólver na cinta e acha que é
homem.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Viu, Deputado Edson, eu
me lembro que quando era Prefeito de Ministro Andreazza,
ainda, às vezes, exercendo vários cargos nós tínhamos nas
Secretarias, e alguém falava assim: “Deputado, porque você
não dá um cargo para fulano? Fulano é tão esforçado, queria
contemplar ele”. E aí eu, às vezes eu pensava: será que ele
vai ser bom? Porque tem gente que quando está varrendo
aqui, Deputado Edson, Vossa Excelência já foi Prefeito, Depu-
tado Adelino já foi Prefeito, quando ele está varrendo o chão
aqui com os coleguinhas ou está passando o pano no chão
aqui, aí você chama ali, tem ali 10, 20 que trabalham, e você
fala: você vai ser chefe de hoje em diante. Tira ele lá do meio,
na hora que ele passa a ser chefe, que ele sobe numa escada
um pouquinho maior assim, ele começa a pisar nos outros.
Aquela mesma vassoura, ele quer dar na cabeça dos outros.
Isso acontece. Têm pessoas que não podem ter cargo, ele
não pode ser chefe porque se ele for, ele quer pisar na cabeça
dos próprios colegas.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Você quer conhecer
o homem? Dá poder para ele, não é, Presidente?
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Assim, Deputado Edson,
eu já vou te conceder aparte, assim é esse policialzinho, que
acha que tem uma farda, que tem que ser respeitado, mas
dentro da Lei, dentro do limite que ele tem como policial. E se
ele tem que cumprir a Lei... Essa semana, eu e o Deputado
Jean, nós íamos para Jaci-Paraná, eu e o Deputado Jean. O
policial da Polícia Rodoviária parou o carro, pediu a carteira, o
documento do carro. O Deputado Jean entregou, mostrou o
documento do carro, a carteira. Normal, não precisa eu che-
gar, ‘não, sou Deputado, Presidente da Assembleia, está aqui
o Deputado Jean, não precisa dar o documento’. Mas deu como
um cidadão comum, respeitando o trabalho do Policial Rodovi-
ário Federal, que ele está fazendo um trabalho certo. Todas as
pessoas que passam ali, ele está tentando ver quem está pas-
sando para pegar o que é errado, e isso nós temos que respei-
tar, viu Deputado Ribamar? Mas aceitar um Policial que se diz,
que trabalha na Polícia Ambiental, que um é lá de Presidente
Médici, já fiquei sabendo e o outro de Ji-Paraná, que vem pres-
tar serviço em Ji-Paraná, chegar na Igreja com metralhadora?
Como coisa que o Pastor, os membros de uma pequena Igreja,
que não é nem da Assembleia, que a Assembleia, é uma pe-
quena Igreja, e aí chegar com uma metralhadora, ameaçando
o Pastor? Isso é uma falta de respeito, de conhecimento e
merece a nossa indignação. Portanto, fica aqui o meu pedido
como cidadão e como Deputado nesta Casa, que exerço hoje o
cargo como Presidente desta Casa, eu estou pedindo: ‘Gover-
nador, por favor, esses dois elementos – vamos dizer assim –
não merecem estar com essa farda, estar nesse cargo para
humilhar as pessoas que fazem o bem à sociedade’. Então fica
aqui o nosso pedido já oficializado nesta tribuna e pedido ao
Secretário que já assumiu o compromisso, Coronel Caetano,
que ia tomar todas as providências, e que seja tomada, que eu
vou acompanhar de perto. Não sou homem vingativo nem de
rancor e nem de guardar mágoa, mas não aceito, não aceito!
Quando se fala, Deputado Edson, quando se fala, a pessoa
chegar num tamanho brutal com as pessoas da Igreja e a Igreja,
primeiro, vai pagar um preço caro, vai pagar um preço caro,
Deputado, porque a Igreja é a menina do olho de Jesus. Ele
tocou nela e ele vai pagar o preço! Sabe com quem ele está
mexendo? É com a Igreja, a Igreja é a porta que, com certeza,
quem entra por ela, procura ela, procura Jesus, ele tem uma
vida diferenciada. E o Estado de Rondônia já é um Estado aben-
çoado e diferenciado, porque é um Estado de pessoas cristãs.
Pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus e aí, infeliz-
mente, alguém que usa uma farda deveriam estar preocupa-
das com tantos bandidos que têm por aí, tantos traficantes,
homicidas, pessoas..., tantas bocas de fumo que têm por aí
que às vezes nos envergonha por nós sermos autoridade e
temos cobrado e não dá conta de fechar, tirando a vida das
pessoas, que as pessoas que vão para o tráfico, todos os dias
estão perdendo a vida. Essas sim, essas aí tinham que ir para
a cadeia, essas aí tinham que ir com a arma, mas não indo
para a Igreja multar, humilhar um Pastor que prega a verdade,
que prega a palavra de Deus, que procura fazer o bem à soci-
edade. Então fica aqui a nossa indignação, em pleno século 21
nós vermos isso no nosso Estado, no nosso País? Parece que
isso está acontecendo lá nos países que são contra a palavra
de Deus. Então, deveriam pedir afastamento da farda, ir para
esses países e perseguir quem prega a palavra de Deus, vai
para lá, aqui não! Aqui nós não vamos aceitar, jamais! Aqui
não, aqui tem que respeitar! Então fica aqui o nosso compro-
misso e a nossa indignação, Deputado Laerte, é da vossa cida-
de, e ele está nos assistindo, eu pedi para que ele acompa-
nhasse, Pastor, conte comigo, meu irmão, ele mexeu com que

manda, não sou eu, mas é quem está lá em cima e vai cuidar
dele, isso aí é só o momento, isso eles vão pagar um preço
caro, um preço caro, porque eu sei a força do Deus que nós
servimos, fique tranquilo, está nas mãos Dele. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parabéns Deputado
Maurão pelo seu discurso, quando Vossa Excelência se emoci-
ona em defesa dos Pastores, de muitos Pastores das Igrejas
que trabalham o lado espiritual, o lado social com tantas pes-
soas. Então Vossa Excelência está de parabéns, porque di-
zem: quer conhecer o homem dá poder a ele. Por isso eu sou
favorável o processo eletivo porque com certeza o povo elege,
o povo coloca, mas quando há pessoas que o poder sobe para
a cabeça, com certeza, o povo tira no próximo mandato e aqui
a gente vê o Deputado Maurão com muitos mandatos presidin-
do esta Casa, quantos outros Deputados aqui com vários man-
datos, com certeza, porque tem essa sensibilidade humana,
pessoas que pensam no próximo e por isso é que tem sequência
de mandatos porque àqueles que realmente não pensam no
próximo é só pegar o poder que ele quer pisar nas pessoas. E
nós, realmente, esta Casa tem que tomar posição em defesa
daquelas pessoas que realmente precisam do nosso apoio.

Nós estamos ainda no Grande Expediente, eu consulto
aqui tem ainda dois oradores inscritos, mas se formos ouvir as
falas desses dois oradores, eu acho que nós não vamos con-
seguir votar os Projetos, é nominal.

Então eu consulto o Deputado Adelino, o Deputado
Jesuíno que é o primeiro inscrito. O Deputado Adelino abre
mão da fala, para que nós possamos votar. O Deputado Adelino
está abrindo mão da fala, muito obrigado Deputado Adelino,
fala depois.

Encerrado então o Grande Expediente, passemos as
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos. En-
cerrada as Comunicações de Lideranças passamos as Comu-
nicações Parlamentares, que também não há oradores inscri-
tos.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus, e antes de encerar a presente Sessão convoco Sessão
Extraordinária para em seguida a fim de apreciarmos em 2ª
discussão e votação as matérias que foram aprovadas nesta
Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 07 minutos)

13ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 05 de Abril de 2017

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

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 09 horas e 18 minutos e aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon(PV), Edson Martins (PMDB), Jesuíno Boabaid
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(PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT),Lebrão
(PMDB), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho
(PMDB),Ribamar Araújo (PR), Saulo Moreira (PDT) e Só Na
Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson
(PMN), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da Rondônia(PHS),
Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Leo Moraes (PTB),
Luizinho Goebel (PV) e Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Invocando a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro
aberta a 13ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª
legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior.

(Às 9h33min o senhor Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao senhor Edson Martins)

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

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura do
Expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 509/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 910/17, de autoria do Senhor Deputado Alex
Redano.
02 – Ofício nº 502 e 536/2017 – DITEL, encaminhando respos-
tas aos Requerimentos nº 863 e 909/17, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.
03 – Ofício nº 541, 540, 539, 538 e 537/2017 – DITEL, encami-
nhando respostas aos Requerimentos nº 906, 905, 904, 903 e
922/17, de autoria do Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
04 – Ofício nº 478/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3328/17, de autoria da Comissão de
Saúde, Previdência e Assistência Social.
05 – Ofício nº 493/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3219/16, de autoria do Senhor De-
putado Luizinho Goebel.
06 – Ofício nº 503/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3321/17, de autoria do Senhor De-
putado Geraldo da Rondônia.
07 – Ofício nº 504/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3295/17, de autoria do Senhor De-
putado Saulo Moreira.
08 – Ofício nº 505/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3346, de autoria do Senhor Deputa-
do Airton Gurgacz.
09 – Ofício nº 506/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3298/17, de autoria do Senhor De-
putado Anderson do Singeperon.
10 – Ofício nº 510/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3379/17, de autoria do Senhor De-
putado Laerte Gomes.

11 – Ofício nº 586/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3381/17, de autoria do Senhor De-
putado Maurão de Carvalho.
12 – Requerimento do Senhor Deputado Ribamar Araújo, jus-
tificando ausência na sessão do dia 15 de março de 2017.
13 – Requerimento do Senhor Deputado Geraldo da Rondônia,
justificando ausência nas sessões dos dias 21 e 22 de março
de 2017.
14 – Requerimento do Senhor Deputado Anderson do
Singeperon, justificando ausência na sessão do dia 08 de março
de 2017.
15 – Requerimento do Senhor Deputado Airton Gurgacz, justi-
ficando ausência na sessão do dia 07 de dezembro de 2016.
16 – Requerimento do Senhor Deputado Airton Gurgacz, justi-
ficando ausência na sessão do dia 15 de março de 2017.
17 – Requerimento do Senhor Deputado Lebrão, justificando
ausência nas sessões dos dias 07,08 e 29 de março de 2017.
18 – Requerimento do Senhor Deputado Jean Oliveira, justifi-
cando ausência nas sessões dos dias 08, 15 e 21 de março de
2017.
19 – Requerimento do Senhor Deputado Jean Oliveira, justifi-
cando ausência nas sessões dos dias 15 e 17 de fevereiro de
2017.
20 – Requerimento do Senhor Deputado Jean Oliveira, justifi-
cando ausência nas sessões dos dias 07 e 13 de dezembro de
2016.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente Questão de Ordem?

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

O SR. LAERTE GOMES – Só para nós, se for possível inverte-
mos a pauta e votar essa matéria aí da educação, nós já te-
mos quorum suficiente, depois os deputados vão ter
tranquilidade e tempo à vontade para poder fazer os seus
pronunciamentos. O Senhor passa as Breves Comunicações e
os deputados se inscrevem no Grande Expediente, senão, vou
ter de pedir verificação de quorum, não vai dá quorum.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Passamos as Bre-
ves Comunicações, aí se os oradores inscritos abrirem mão.
Estão inscritos deputado Lazinho, deputado Maurão de Carva-
lho e deputado Adelino. Se quiserem falar após...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Passa depois, passa a inscri-
ção para frente...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então passamos as
Breves Comunicações, não há oradores inscritos. Encerrada
as Breves Comunicações, passamos a Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
proposições recebidas.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente,
aquele projeto 157/17 que “Institui o Programa Escola do Novo
Tempo, no âmbito do Estado de Rondônia, vinculado a Secre-
taria de Estado da Educação”. Nós convidamos ontem o Se-
cretário de Educação, ele esteve, prestou os esclarecimentos
devidos e eu quero retirar a minha vista, e colocar o projeto
para votação por se tratar de um projeto muito importante
para os profissionais que já estão atuando na Escola de Ensi-
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no Integral, onde aqui vai criar a gratificação para compensar
a hora a mais que eles estão exercendo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Obrigado deputado
Anderson. Também entendo que é um projeto muito impor-
tante, e agora está incluído na Ordem do Dia. Muito obrigado.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) procede à leitura das propo-
sições recebidas.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no que tange
a Mensagem nº 61, de 30 de março de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “Autoriza o Poder Executivo a transferir
para o município de Jaru, mediante doação, imóvel pertencen-
te ao Estado de Rondônia”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no que tange
a Mensagem nº 64, de 31 de março de 2017, referente ao
Projeto de Lei Complementar, que “Institui o Programa Escola
do Novo Tempo, no âmbito do Estado de Rondônia, vinculado à
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, e dá outras provi-
dências”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no que tange
a Mensagem nº 66, de 31 de março de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “Altera a redação do artigo 15, da Lei nº
3.989, de 3 de março de 2017, que “Institui o procedimento da
descentralização de créditos orçamentários e dá outras provi-
dências”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, para os Policiais Militares da 3ª COMPANHIA
DE POLICIAMENTO AMBIENTAL, do 2º Batalhão da Polícia Mili-
tar, localizado nos municípios de Ji-Paraná, Alta Floresta d’Oeste
e Vilhena – RO, conforme consta nas ações meritórias em ane-
xo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, para os Policiais Militares do 2º GRUPAMENTO
DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE FRONTEIRA, do 2º Bata-
lhão da Polícia Militar, localizado no município de Costa Mar-
ques – RO.
– REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
VOTO DE LOUVOR, para os Policiais Militares da 4ª COMPA-
NHIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE FRONTEIRA, do 2°
Batalhão da Polícia Militar, no município de São Miguel do
Guaporé - RO, conforme ações meritórias em anexo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento do
Estado de Estradas e Rodagens e Transportes – DER, a neces-
sidade urgente de recuperação, manutenção e recapeamento
da RO-383, trecho entre os municípios de Santa Luzia d’Oeste
e Alta Floresta d’Oeste.
Lidas as matérias, senhor Presidente.

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

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer VOTO DE LOUVOR, para os
Policiais Militares do 2° GRUPAMENTO DE POLICIAMENTO OS-

TENSIVO DE FRONTEIRA, do 2° Batalhão da Polícia Militar, lo-
calizado no município de Costa Marques – RO.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento do ilustre Deputado Jesuino Boabaid. Em votação,
os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado e vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer VOTO DE LOUVOR, para os
Policiais Militares do 3ª COMPANHIA DE POLICIAMENTO
AMBIENTAL DE FRONTEIRA, do 2° Batalhão da Polícia Militar,
localizado no município de Ji-Paraná, Alta Floresta d’Oeste, e
Vilhena– RO, conforme consta nas ações meritórias em ane-
xo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão e vo-
tação o requerimento do ilustre Deputado Jesuino Boabaid PTN.
Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado e vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer VOTO DE LOUVOR, para os
Policiais Militares da 4ª COMPANHIA DE POLICIAMENTO OS-
TENSIVO DE FRONTEIRA, do 2° Batalhão da Polícia Militar, no
município de São Miguel do Guaporé - RO, conforme ações
meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão e vo-
tação o requerimento do ilustre Deputado Jesuino Boabaid. Em
discussão, os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Está aprovado e vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBÃO (1°Secretário) - PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 157/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 064. Ins-
titui o Programa Escola do Novo Tempo, no âmbito do Estado
de Rondônia, vinculado à Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Projeto de Lei Com-
plementar 157/17. Só pedir aos deputados que estiverem nos
gabinetes que venham ao plenário para que possamos proce-
der à votação nominal. O Projeto já se encontra com o parecer
favorável pela aprovação do ilustre Deputado Adelino Follador.

Em discussão e votação o parecer. Em votação. Os de-
putados favoráveis permaneçam como se encontram, os con-
trários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o projeto. Votação
nominal o painel já está aberto. Os deputados que estiverem
nos gabinetes, por favor, está havendo votação nominal que
possam vir ao plenário.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Presidente.
Quero parabenizar o deputado Anderson, por ter aberto mão
da vista de ontem, ele queria 08 dias e está abrindo mão para
que a gente vote hoje o Projeto tão importante, um projeto
que criou expectativas no Estado de Rondônia. O Secretário
esteve na comissão de Educação hoje, tirou as dúvidas e es-
clareceu, acho que foi muito bom o diálogo, ele trouxe o Se-
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cretário toda a sua equipe e com certeza, um Projeto que é
recurso Federal, estava previsto 22 escolas e ele diminuiu para
10 por causa da estrutura que falta, então com certeza o es-
clarecimento do Secretário foi muito bom. Parabenizar tam-
bém o Deputado Anderson, que entendeu e está abrindo mão
para que a gente consiga..., inclusive esse pessoal vai ser...,
eles vão receber retroativo a partir de março, essa gratifica-
ção, o projeto está previsto isso, e é muito bom para incentivar
esse Projeto para que dê certo e que com certeza nós temos
que melhorar a Educação no Estado de Rondônia. E essa jor-
nada ampliada seria em tempo integral, é um Projeto que tem
dado certo em todo o País e lá em Ariquemes também, o Pro-
jeto Burareiro, que foi tempo integral, foi criado na prefeitura
na época do governador Confúcio, deu muito certo no Setor
10, serviu de exemplo no Estado de Rondônia. Então é o um
Programa muito importante para o Estado de Rondônia e para
aquelas 10 escolas que foi implantada hoje. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ontem eu recebi tam-
bém o pessoal da escola aqui Flora Calheiros, que é uma esco-
la de mais de três mil alunos, também pedindo a aprovação
desse Projeto e também ao Secretário. Eu falei com o Secretá-
rio, e com certeza é um Projeto muito importante e hoje nós
temos que agradecer aí o Deputado Anderson que abriu mão
do pedido de vista.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 13 votos favo-
ráveis, está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) - Tem mais alguma matéria?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero pedir para os deputados
permanecer, porque tem segunda votação e é nominal ainda,
não é?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Nós vamos fazer pri-
meiro a votação agora do Projeto, votação nominal em segui-
da para que a gente possa, só tem esse Projeto. Registrar a

presença do Vereador Carreirinha, de Guajará-Mirim. Se tiver
mais alguma autoridade presente, peço que traga até mim.
Tem aqui, senhores Vereadores Carreirinha e Vereador Kerling
da Câmara Municipal de Guajará-Mirim. Muito obrigado pelas
presenças. Demais, à medida que chegarem, nós vamos re-
gistrando.

Encerrada a Ordem do Dia, passamos ao Grande Expe-
diente. Não há oradores inscritos. Há oradores inscritos, mas
vai ter oportunidade de falar após. Então, encerrado o Grande
Expediente, passamos às Comunicações de Lideranças. Não
há oradores inscritos. Encerradas as Comunicações de Lide-
ranças, passamos às Comunicações Parlamentares. Também
não há oradores inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Ses-
são Extraordinária em seguida, a fim de apreciarmos as se-
guintes matérias: PLC 157/2017, que institui o Programa Es-
cola do Novo Tempo, no âmbito do Estado de Rondônia. Essa
é a matéria que está para a próxima Sessão.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 09 horas e 46 minutos)

16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 04 de Abril de 2017

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

Secretariado pelos Srs.
LAERTE GOMES - Deputado

LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 18 horas e 08 minutos é aberta a Sessão)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Ezequiel Júnior (PSDC), Hermínio
Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB) e Luizinho Goebel (PV).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 16ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – Solicito a dis-
pensa da leitura da Ata, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata e determino sua publicação no Diário da
Assembleia Legislativa.



18 DE ABRIL DE 2017Nº 61 893Pág.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

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

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 616/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 066. Altera a
redação do art. 15, da Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017,
que “Institui o procedimento da descentralização de créditos
Orçamentários e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 616/
17 em 2ª discussão e votação. Em discussão. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado e vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR 132/16 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 228. Altera dispositivos da Lei Complementar nº
366, de 06 de fevereiro de 2007, que “Dispõe sobre os serviços
de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Es-
tado de Rondônia, o regime de concessão, autorização do ser-
viço e a concessão dos terminais rodoviários e dá outras
providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei Complementar 132/16. Em dis-
cussão. Em votação, votação nominal e o painel já está aber-
to.

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

Com 14 votos favoráveis, está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça dos senhores Vereadores Renato Rodrigues e Gelson da
Hora, e também do Vereador, nosso amigo Gaúcho da TV Lu-
nar, Câmara Municipal de Jaru.  Obrigado pelas presenças.

O SR. LAERTE GOMES (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 609/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 060. Autoriza o
Poder Executivo a transferir, mediante doação, para o municí-
pio de Nova Brasilândia d’Oeste, imóvel pertencente ao Estado
de Rondônia.

Questão de Ordem Senhor Presidente. O Deputado
Lebrão, assumir sua cadeira aqui.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 609/
17, em segunda discussão e votação. Em discussão. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria senhor Secretário, Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 613/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 062. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e
por Operação de Crédito, até o montante de R$ 6.043.452,94,
em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de
Finanças – SEFIN.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei 613/17. Em discussão. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 614/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 063. Autoriza o Poder exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 10.239.281,82, em favor da Unidade Orça-
mentária: Secretaria de Estado de Segurança, defesa e cida-
dania – SESDEC.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei 614/17. Em discussão. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 615/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 065. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito por superávit financeiro até o montante
de R$ 715.729,52, em favor da Unidade Orçamentária:
Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei 615/17. Em discussão. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 156/17 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA – Oficio n° 373/2017. Regulamenta férias, licença-
prêmio, recesso e plantões no âmbito do Ministério Público do
Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Lei Complementar 156/17. Em dis-
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cussão. Em votação. Votação nominal. O painel já está aberto.
Por favor, os Deputados votarem

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 18 votos favorá-
veis está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL 030/17 DO DEPUTADO LÉO MORAES. Altera
a redação do § 14 do artigo 20 da Constituição Estadual de
Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação Projeto de Emenda Constitucional 030/17. Em
discussão, em votação. Votação nominal o painel já está aber-
to. Precisamos de 16 votos. Deputados que estiverem nos ga-
binetes, por favor, venham ao plenário.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - ausente
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - sim

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 18 votos favo-
ráveis, está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 607/17
DO DEPUTADO ANDERSON DA SINGEPERON. Altera a ementa
e dispositivos da Lei nº 2.078, de 22 de maio de 2009, que
dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de militares
do Estado de Rondônia, fardados.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Projeto de Lei 607/
17. Em discussão, em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 158/17 DA MESA DIRETORA. Acrescenta e altera dis-
positivos da Lei Complementar nº 730, de 30 de setembro de
2013, que Estabelece a Estrutura e Quadro Gerencial da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Projeto de Lei Com-
plementar 158/17. Em discussão, em votação. Votação nomi-
nal, o painel já está aberto.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 19 votos favo-
ráveis. Está aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.
Eu peço que registre o voto do ilustre Deputado Saulo

Moreira.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias se-
nhor Presidente, está encerada a ordem do Dia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a ordem
do Dia. Parece que tem alguns Deputados que querem fazer
uso da palavra. Deputado Geraldo da Rondônia, com a pala-
vra. Seria uma questão de ordem Deputado, nós já passamos
todo o expediente, Vossa Excelência pode usar a palavra é
uma questão de ordem.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Boa noite senhoras e se-
nhores, em nome do Deputado Saulo Moreira, eu cumprimen-
to todas as autoridades da Mesa. Eu queria ressaltar aqui a
questão hoje que nós vivemos em relação a BR 364, a fábrica
de multas. Passado a cerca de um ano após a Lei torna-se
obrigatória, o uso de farol baixo acesso durante o dia, a Polícia
Rodoviária Federal continua batendo palmas quantos os resul-
tados obtidos com esse tipo de infração o que preocupa ainda
mais a população quando a arrecadação parece ser mais im-
portante do que a educação ao condutor. A Polícia Rodoviária
Federal, fez um anúncio recente em que somente neste ano
aproximadamente dois mil veículos foram multados na BR 364
pela falta de farol baixo. Esse tipo de atuação abusiva, não
educacional e sem retorno para a população é um alerta quanto
a indústria da multa e coloca em questão o trabalho de segu-
rança feita pela Polícia Rodoviária Federal. Cerca de 90% das
atuações foram realizadas sem abordagem, ou seja, perdeu
objeto educativo, nesse sentido a grande crítica também está
em torno da ausência da sinalização para o uso de farol. O
retorno financeiro e o resultado operacional são mais impor-
tante do que a educação nesses casos Deputado Alex Redano.
Eu tive uma abordagem Deputada Rosângela Donadon, de um
leitor em Ariquemes, indignado, reclamando para mim que foi
abordado na BR 364 que a Polícia Rodoviária pegou ele na
faixa contínua, mas não viu que na faixa do sentido que ele
estava tinha um monte de buraco e ele questionou a questão
que estava na outra mão porque onde a mão que ele tinha que
passar não tinha condições tinha muito buraco e tinha acaba-
do de estourar um pneu, sequer, tiveram a consciência, ou
seja, ouviu ele, e meio que em tom sabe “sátiro”, meio que
tirando sarro da cara dele e ele pegou me abordou numa co-
memoração na cidade, pediu: Geraldo, faça alguma coisa por
nós eu sei que você sabe a situação.

O Sr. Alex Redano – Deputado, me permita um aparte Depu-
tado?

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Pois não Deputado.

O Sr. Alex Redano – Parabenizar Vossa Excelência por le-
vantar na tribuna esse tema tão importante e esse é um
questionamento que com certeza todos os demais Deputados
são cobrados, porque muitas vezes você é obrigado, não é
questão de querer, é obrigado ir para outra faixa devido a tan-
tos buracos na BR. Então, não tem lógica, é injusto você ser
multado quando não é uma ultrapassagem, não é nada, e ali
se você não desviar você vai quebrar o seu carro. Então, para-
béns por essa iniciativa Deputado.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Obrigado caro colega De-
putado Alex Redano. Mas hoje, é de Vilhena à Porto Velho, a
população, os motoristas, caminhões estão prestes a fechar a
BR. Então nós Deputados temos que fazer algo. Eu não podia

deixar batido aqui e defender a população nesse manifesto.
Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus.

O Sr. Airton Gurgacz – Um apartezinho, Deputado Geraldo?

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Pois não Deputado.

O Sr. Airton Gurgacz – A situação da BR 364 está considera-
da a rodovia da morte, a gente tem ido toda semana e voltado
e a gente tem se deparado também com essas questões da
Polícia Rodoviária, mas também essa questão acabou a BR
364. Então, uma notícia que chega de boa hora para nós que
no dia 28, nós teremos aqui em Rondônia uma Audiência Pú-
blica do Senado Federal, junto com o Ministério do Transpor-
te, pessoal do DNIT que vem tentar achar uma solução, por-
que está insolucionável esse problema da BR, acidentes, aci-
dentes e a BR não dando condições e ainda os caminhoneiros,
a população que passa sendo multada absurdamente, fora os
acidentes que tem acontecido e ceifado muitas vidas aqui no
nosso Estado de Rondônia e da nossa população. Parabéns
pela sua fala neste momento de hoje.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Muito obrigado Deputado
Airton Gurgacz pelo carinho, por me apoiar e realmente que a
gente se depara com carros quebrados, com rodas estoura-
das, daqui a pouco vai se tornar um ótimo negócio abrir
borracharia no eixo, nas vias das marginais da BR 364 e nós
não podemos nos calar, temos que nos manifestar sim e brigar
pelo direito do povo que é uma BR arrumada, uma BR restau-
rada no ponto de poder andar.

O Sr. Léo Moraes – Deputado Geraldo, um aparte?

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Pois não Deputado.

O Sr. Léo Moraes – Eu gostaria de parabenizar por Vossa
Excelência trazer à tona esse debate que é uma realidade,
infelizmente, no nosso Estado de Rondônia, vidas são ceifa-
das, infelizmente, famílias esfaceladas com uma marca inde-
lével, nunca vai sair da vida dessas pessoas quando se perde
um ente querido ou quando outros familiares e amigos saem
mutilados. Por conta disso dentro da Comissão de Direitos
Humanos, na qual eu sou Presidente, nosso querido Deputado
Jesuíno faz parte e tantos outros, nós aprovamos uma Comis-
são Mista entre Estados do Mato Grosso, Amazonas, afinal tem
a 319, e Rondônia, para que nós possamos fazer coro a nossa
bancada federal e demonstrar unidade, força, Deputado Ge-
raldo da Rondônia, porque não tem mais desculpas e também
não podemos aceitar que apenas façam paliativos, tem que
duplicar sim e que nós temos que arcar com esse debate, nós
temos que pressionar, ir lá dentro do Ministério ocupar espa-
ços, trazer todos os Vereadores do eixo da BR também do
Estado do Amazonas e Mato Grosso e nós vamos fazer isso
em nome de todos os Poderes. Então, lógico, Vossa Excelência
está certinho, certamente representa uma cidade ativa e pu-
jante do eixo da BR 364 que vai colaborar conosco. Então,
conte conosco e nós vamos unidos fazer a diferença e Vossa
Excelência vai ser um baluarte dessa luta e dessa batalha.
Muito obrigado e parabéns.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Muito obrigado também
meu caro colega, amigo Deputado Léo Moraes.  Um abraço.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Geraldo
da Rondônia parabéns pelo seu discurso muito pertinente. Re-
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almente a BR 364 tem feito muitas vítimas, muitos prejuízos,
muitos carros quebrados, muitas pessoas dando entrada nos
hospitais, também acidentes na BR 364. Hoje é impossível a
gente pegar a estrada, eu não tenho coragem de pegar essa
estrada aqui e voltar para o interior à noite, é um risco que a
gente vai correr porque realmente tem buracos que quando
você conseguir cair dentro dele não vai conseguir sair, vai que-
brar o carro, vai capotar. Então, Vossa Excelência tem toda
razão e com certeza pode contar com o nosso apoio, o apoio
desta Casa, nós precisamos reivindicar mesmo a melhoria da
BR 364. Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente?

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero também parabenizar o
Deputado Geraldo da Rondônia por tocar nesse assunto, nós
fizemos uma cobrança há uns 15 dias para o DNIT, para ali na
Ponte do Rio Preto, é um perigo a ponte do Rio Preto, arruma-
ram agora o lado esquerdo, o lado direito está ainda, aonde
caiu aquele caminhão, está ainda aberto lá, está um perigo e
nós estamos pedindo mais uma vez ao DNIT, que tome provi-
dência, faça a sinalização, ali já caiu vários carros ali naquela
ponte do Rio Preto. Então nós já fizemos um alerta já há 15
dias para o DNIT, e volto a trazer. Parabenizar o Deputado Ge-
raldo da Rondônia por trazer esse assunto tão importante, ali
em Itapuã ninguém aguenta mais, naquele trevo ali em
Ariquemes ninguém aguenta mais passar, esperamos que o
DNIT, que faça um trabalho para ficar feito, porque o negócio
faz, com uma semana está esburacado de novo, parece que o
serviço não presta. Então já fizemos aí, acho que precisa que o
Ministério Público faça uma vistoria, acompanhe esse trabalho
que são feitos, porque é muito dinheiro jogado fora e nunca o
serviço está pronto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino, registrar a presença do Wendel lá de Ariquemes, nos-
so amigo, liderança política lá no município, muito obrigado
Wendel.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão para o
dia 05 de abril, no horário regimental, ou seja, às 09 horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 29 minutos.)

17ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 05 de Abril de 2017

Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

AIRTON GURGACZ - Deputado
ADELINO FOLLADOR - Deputado

AÉLCIO DA TV - Deputado

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 09 horas e 48 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon(PV), Dr. Neidson (PMN), Edson Martins (PMDB),
Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Jesuíno Boabaid
(PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão
(PMDB), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho
(PMDB),Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon (PMDB) e
Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Cleiton Roque (PSB), Ezequiel Júnior
(PSDC), Geraldo da Rondônia(PHS), Leo Moraes (PTB) e
Luizinho Goebel (PV) e Saulo Moreira (PDT)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 17ª
Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da
9ª Legislatura.

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

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata Sessão Extraordinária anterior. Peço que faça a
sua publicação no Diário da Assembleia Legislativa.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa Diretora, nos termos do pa-
rágrafo único do artigo 199 do Regimento Interno, seja dis-
pensado interstício regimental para apreciação em segunda
discussão e votação do Projeto de Lei Complementar 157/17.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento de dispensa de interstício do ilustre De-
putado Lebrão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 157/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 064. Ins-
titui o Programa Escola do Novo Tempo, no âmbito do Estado
de Rondônia, vinculado à Secretaria de Estado de Educação –
SEDUC, e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei Complementar 157/17. Em dis-
cussão. Em votação. Votação nominal e o painel já está
aberto.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Com 15 votos favo-
ráveis está aprovado o Projeto.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está encerrada a
Ordem do Dia.

Na ordem dos inscritos com a palavra o Ilustre Deputa-
do Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, funcionários desta Casa, nossos colaboradores, a imprensa
presente, o público presente. Eu vou aqui hoje senhores Depu-
tados, tomar, por exemplo, as ações do Deputado Jesuíno
Boabaid, com relação a mostrar a realidade que acontece no
nosso Estado e desde já salientar que isso que nós vamos
mostrar aqui num vídeo de seis minutos, é nada mais nada
menos, o que está acontecendo em todo o Estado rondoniense,
com relação a Regularização Fundiária, a luta pela terra, a
dificuldade que nós temos, a dificuldade que nós temos para
poder resolver o problema da terra no nosso Estado, e agora,
com certeza, nós poderemos dar uma visualizada e poder medir
os dois lados da moeda, são áreas de conflitos agrários que
tem no Estado em todas as regiões do Estado, você pega lá no
Cone Sul tem; você pega na Região do Machadinho, tem; você
vai aqui para a região de Porto Velho, tem; você vai para re-
gião da 429, tem problemas; e são justamente áreas onde nos
anos 70 foram entregues e destinadas a CATPs não foram cum-
pridas as cláusulas resolutivas dessas CATPs e hoje com muita
facilidade o Judiciário no Estado, segundo informações, cum-
prindo os mandatos, expedindo os mandatos de reintegração
de posse e colocando na rua, colocando na beira da estrada,
debaixo de lona, uma quantidade de famílias enormes. Aqui é
do Assentamento Canaã, Deputado Adelino conhece o Assen-
tamento Canaã, lá na região de Ariquemes, na região de
Theobroma, naquela faixa de guerra que existe ali. São 176
famílias que estão lá e eu gostaria então de colocar o vídeo
para mostrar a realidade dessas famílias que estão agora para
serem despejadas nesses próximos dias.

Pode colocar o vídeo para nós, por favor.

(Apresentação do Vídeo)

Esse aí é só continuação. Estou mostrando isso aqui por-
que, às vezes, numa analise fria da atual situação do nosso
Estado, com relação a documentação de terras, a condições
de produção, aos assentamentos, a Reforma Agrária, uma área

como essa aqui não tem outra solução a não ser o INCRA ad-
quirir a área e fazer o assentamento, não existe outra alterna-
tiva, porquê? Por que a Justiça dificilmente vai dar ganho de
causa para esses posseiros, embora, quando eles entraram
nessa área, essa área estava abandonada, estava largada,
assim como várias outras do Estado. Na década de 70 foram
concedidas CATPs a pessoas até 2 mil hectares por pessoas
aqui no Estado e no Brasil normalmente foi assim, acontece
que passaram, 15, 20 anos, 30 anos sem essas terras serem
utilizadas pelos supostos donos porque a terra não tinha valor,
lá no Cone Sul, principalmente, naquela terra de baixa produ-
tividade ninguém queria aquelas terras e lá há 20 anos, há 15
anos essas famílias aqui, há 20 anos vivem em cima dessa
área. Hoje uma máquina de esteira entrando numa proprieda-
de dessa, um trator derrubando casa, derrubando a produção,
arrancando cacau, arrancando café que dar a produção para
176, 178 famílias é comum esse ato aqui no Estado, estou
mostrando porque isso é comum no Estado, as famílias serem
jogadas na beira das estradas, com a roupa do corpo, é co-
mum isso, o tratamento não é um tratamento de ‘ó, vou pegar
vocês aqui, vou pôr em tal lugar’. Não, a Justiça emitiu a rein-
tegração de posse, o Estado tem protelado, muitas vezes fa-
zer essa reintegração, porque socialmente é impossível você
fazer, mas em muitas vezes tem que cumprir. Então, aqui a
solução é que o INCRA tome a responsabilidade e faça aquisi-
ção da área, nós temos aproximadamente, aproximadamente
não, nós temos 45 processos em Brasília, processos de 15
anos de retomada de área que a Justiça não se posiciona e
que é um rolo compressor, a emissão de reintegração de pos-
se, a expulsão dessas famílias que vivem na terra, jogando
para qualquer lado, é comum infelizmente no Estado de
Rondônia. Não estou questionando aqui se o antigo dono ou o
suposto dono tem o direito ou não da área, uma coisa é certa,
um contrato feito tem que ser cumprido, se não cumprir o
contrato essa terra tem que voltar para União para a União
fazer o assentamento, distribuir essa terra para outro. ‘Ah,
não, mas distribui, sem terra é tudo vagabundo’. É muito mais
fácil dizer isso do que cumprir o que é a função social da terra,
tem pessoas ruim em todo e qualquer lugar; assim como tem
grandes proprietários que não vale o que come, também tem
pessoas que lutam e fazem isso aí e não vale o que come e
depois vende a terra, tem, agora o que nós temos que pensar
é que aqueles que querem trabalhar na terra e viver da terra,
tem que ser tratado diferente. Uma área dessa aí, 176 famílias
vão ser jogadas na rua, vão ser colocadas ou na beira da es-
trada ou vão para casa de parente com gado, com criação de
todo tipo, com café, com cacau. Estão perdidos no mundo sem
saber o que fazer, ônibus entrando, energia que eles coloca-
ram, porque o Luz para Todos não podia entrar lá, eles coloca-
ram por conta. Será tudo destruído e jogado as traças e aí é
muito mais fácil a gente às vezes a gente ficar olhando e ba-
tendo palma. Então, eu estou mostrando isso aqui, repito, não
é caso isolado, isso aqui não é um caso isolado, isso aqui é
praxe no nosso Estado, infelizmente. Era isso senhor Presi-
dente, muito obrigado.

(Às 10 horas e 06 minutos o senhor Edson Martins
passa a Presidência ao senhor Airton Gurgacz)

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) -  Parabéns Deputa-
do Lazinho pela colocação, pelo vídeo mostrado, isso é impor-
tante, as suas colocações. Chamamos agora o Deputado Adelino
Follador, por cinco minutos.
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O SR. JESUÍNO BOABAIB – Senhor Presidente, é só uma Ques-
tão de Ordem. Essa situação de terras ocupadas no Estado de
Rondônia. O governo Temer, nós tivemos uma reunião com o
Presidente da República, junto com o Governo Estadual, o
Confúcio Moura, o Presidente desta Casa, existia lá uma Medi-
da Provisória que ele mesmo entende quanto a questão do
Pacto Federativo, que as terras devem ser dos Estados. E De-
putado Lazinho, não é só esse caso que o senhor está trazendo
à tona não, têm varias terras, como o senhor mesmo falou,
que o senhor está nessa labuta há muitos anos. Se não tomar-
mos uma posição firme, em caráter de urgência, abraçar essa
causa mesmo e resolver, várias pessoas estarão jogadas nas
ruas, estarão sendo retiradas dos seus lares que passam 10,
15, 20 anos. Essas pessoas que na época o INCRA, eu não sei
quem fez essa doação, se foi o Governo, eles tinham um lapso
de tempo para trabalhar a terra, aí eles não fazem; a Prefeitu-
ra, o Estado, a União, também não entram com uma ação per-
tinente de rever essas áreas, quando é ocupada, quando tem
uma valorização, retira. Já passou mais do que da hora de ter
uma CPI dentro do Estado de Rondônia, isso tem que ser feito
em caráter de urgência. Era isso que eu queria falar e colabo-
rar com a sua fala hoje e parabenizar pelo senhor trazer à
tona essa discussão novamente aqui nesta Casa.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, com certeza Deputa-
do Lazinho e Deputado Jesuíno, falaram sobre esse assunto,
com certeza o atrito fundiário, a questão fundiária não só do
Estado, mas do Brasil. Eu conheço o assentamento Canaã onde
foi colocado aqui, conheço pessoas aí há 30 anos, estão lá
dentro 16, 17 anos, moravam ali por perto, eram empregados
e com certeza um drama. Mas, eu sempre falo que ali tem
uma questão judicial e o INCRA já devia ter resolvido isso; o
Governo Federal deveria ter resolvido. Chama o proprietário
da terra que se julga dono, que está na Justiça, indeniza a
benfeitoria dele e faz um processo de desapropriação legal.
Não botar as duas partes para brigar. Então, o que está faltan-
do e na época do Fernando Henrique, tinha o banco da Terra e
aí mudou o nome para; não sei o quê fundiário, mas, nunca
tem dinheiro. Então, o governo Federal tem que ser mais res-
ponsável, tem que se precisar de uma terra para poder assen-
tar alguém, tem que ir lá ver se tinha proprietário, o que ele
fez em cima, a benfeitoria dele está aqui. Então, vamos entrar
e indenizar, ninguém toma nada de ninguém na marra é por
isso que está acontecendo tantas mortes no campo. Então, a
irresponsabilidade, a falta de atitude do Governo Federal, o
INCRA Terra Legal, foi criado um monte de órgãos e nada se
faz. Então, com certeza hoje, Deputado Jesuíno, a maioria das
terras são federais, teve um processo em Roraima para pas-
sar para o Estado, tomara que aqui também passe para o Es-
tado. O Governo Federal tem que cuidar daquilo que de fato é
dele, aquilo que é do Estado passa para a gente legislar em
cima, e o Governo Federal tem que criar um fundo para poder
assentar critérios, já teve inscrição nos Correios, milhares de
pessoas fizeram inscrição para pegar terra, e não tem terra
para entregar, procura saber. Então, se a fazenda é improduti-
va ou se alguma coisa foi feita, faça um processo legal, indeni-
ze o que foi feito, ninguém vai tomar nada de ninguém na
marra não, ninguém aceita isso, qualquer pessoa seja peque-
na ou maior. Então, tem que ter essas fazendas onde determi-
nar, onde vai buscar esse terreno e criar uma expectativa, mas
primeiro tem que criar, ter recurso e hoje não tem recurso

para nada, só tem conversa e não nunca decide. Então, deixar
registrado aqui a nossa preocupação, Deputado Lazinho trou-
xe uma matéria muito importante, esperamos que o Governo
Federal crie meios de assentar esse pessoal sem ter atrito.
Quero aproveitar esse momento para falar sobre, hoje nós
tivemos na Comissão de Educação, ontem falei sobre a greve
do IDARON, deixar mais uma vez um alerta ao Governo do
Estado, está marcado a partir do dia 17, segunda-feira, sem
ser essa segunda na outra o início da greve. Mas hoje o sindi-
cato teve na Comissão de Agricultura, nós ouvimos eles e pe-
dimos já, já convocamos na reunião o Presidente do IDARON
para que ele venha na próxima quarta-feira, trazer tudo que
foi feito para tentar resolver, dialogar com a categoria, não
estamos dizendo que tem que cumprir todas as reivindica-
ções, mas tem que ouvir, tem que dialogar que nós não pode-
mos ter mais uma greve agora, mas um problema na questão
do gado, a pecuária, hoje o próprio IDARON, está aqui o Rafael,
ex-vereador lá de Cacoal, que hoje é o financeiro do sindica-
to, e onde ele coloca que teve já doze milhões e meio de
prejuízo com esse título que criaram aí carne fraca, que eu
acho que isso não existe, nunca foi fraco, mas criaram um
título e fizeram uma operação e o Estado de Rondônia, pelos
dados da Secretaria de Fazenda, teve doze milhões e meio já
de prejuízo. E agora o IDARON parando, nós não podemos
dimensionar o prejuízo porque aí não vai poder tirar GTA, o
frigorífico vai ter que parar e aí vai mais um problema sério no
Estado. Então, o sindicato, nós vimos muita boa vontade. Mas
agora eu quero deixar aqui a minha indignação, além de não
atender nada das reivindicações, ainda tirou duzentos reais
da alimentação dos funcionários, isso é a gota d’ água para
poder ficar insatisfeito os funcionários. Então, eu não sei quem
é que foi se foi do Presidente do IDARON, porque nós vamos
esperar que ele esclareça na próxima reunião ou do Governo,
seja quem for, precisa esclarecer porque acontecem essas
coisas, se você não puder ajudar, não atrapalha, para poder...
O IDARON no Estado de Rondônia, hoje, a infraestrutura está
deixando muito a desejar, eu acho que desde que criou o
IDARON, eu nunca vi o IDARON desleixado dessa maneira que
está hoje. Nós temos que melhorar, nós não temos aftosa em
Rondônia, por causa do IDARON, mas principalmente porque
Deus está protegendo nós, porque não está sendo feito o de-
ver de casa, a estrutura do IDARON no Estado deixa muito a
desejar. Então, eu quero que o Presidente, na próxima Ses-
são, na próxima reunião na quarta-feira, traga o que ele já, o
próprio sindicato vai tentar falar com a Casa Civil, vai falar
com o Presidente do IDARON, e espero que haja entendimen-
to para que não aconteça mais esse prejuízo para o Estado de
Rondônia. Quero aqui dizer Deputado Airton, eu tive em Mon-
te Negro semana passada e de lá liguei para o Diretor Geral
do DER, cobrando mais uma vez, o Rio Boa Vista, já foi licitada
essa ponte e a água levou e rodou, está totalmente isolado a
010 há mais de um mês e meio. Estão dando a volta lá pela
usina a cerca de mais de 20 quilômetros porque essa ponte
rodou. E até o momento não foi feito nenhum desvio e não foi
dada a ordem de serviço dessa ponte, que ele disse que já
está licitada. Eu quero deixar esse alerta para dá uma aten-
ção especial e ainda na 010, há três anos quando as Hidrelé-
tricas se instalaram lá, nós tínhamos uma ponte no Rio Jamari,
que foi feita de mutirão na época, onde Monte Negro e
Cacaulândia se juntaram, o seu Pedro, um agricultor foi o que
coordenou os trabalhos e foi feito os pilares, foi feita ponte,
foi feita quase dois metros de altura. A Hidrelétrica para não
gastar dinheiro foi lá e aumentou um metro e pouco em cima,
um metro e meio em cima do próprio pilar que nós fizemos,
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aonde não tem nenhum técnico que assinou, não tem um en-
genheiro que tinha assinado e eles aproveitaram os mesmos
pilares. Agora está lá quebrado, isolado, já caiu os balancim e
na época nós denunciamos no Ministério Público, denuncia-
mos para o Lúcio Mosquini que era Diretor Geral do DER, para
que tomasse providência, lá é uma rodovia estadual, lá tinha
que ser uma ponte nova, tinha que ser uma, eu não sei qual
engenheiro que assinou isso, o engenheiro que assinou essa
ponte para  colocar mais um metro e meio, em cima do pilar
que não tinha nenhum responsável técnico, colocar mais um
metro e meio de concreto e colocar a ponte para as pessoas
passarem. Esse engenheiro tem que cassar o CRC, o docu-
mento como engenheiro, se ele assinou, e se não assinou a
responsabilidade é da hidrelétrica que foi feita lá, a hidrelétri-
ca de Canaã que são três hidrelétricas ali, que Monte Negro
atende Cacaulândia, e Ariquemes. Então eu quero deixar mais
vez, reiterei agora ao Ministério Público, a denúncia, reiterei
ao DER já a segunda vez, e espero que alguém tome providên-
cia. Aquela ponte tem que ser feita, já que fizeram o projeto lá
naquele projeto está previsto para construir uma ponte nova,
não é fazer trambicagem, não é fazer cambalacho, não é colo-
car concreto em cima lá simplesmente para colocar e achar
que resolveu o problema. Então já que alagou e a ponte tinha
que levantar um metro e meio, tem que fazer uma ponte nova,
isso está previsto já quando pegou a autorização. Então eu
quero deixar aqui a minha indignação, e está demorando, gos-
taria que o Diretor Geral do DER, também nós fizemos vários
pedidos também na região de Ariquemes, para cascalhamento
das estradas. Nós fomos no garimpo esses dias e quase que
não chegamos lá, é uma rodovia estadual. Então eu gostaria,
se forem para Colina Verde, Cacaulândia também já está...,
agora saindo da chuva tem que fazer um trabalho, vai fazer
oito anos que não encascalha mais. Então eu gostaria de dei-
xar esse alerta aqui, que eu já liguei umas dez vezes para o
Diretor Geral do DER e nem os pontos críticos não foram tira-
dos. As pranchas que em dezembro foi prometido que chega-
va lá na Ponte do Canaã, na ponte do Rio Pardo, na ponte do
Rio Boa Vista não chegaram até hoje! Dezembro era para che-
gar, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e hoje o trans-
porte escolar passando em cima dessas pontes com muito pro-
blema. Então eu gostaria, daqui a pouco vou estar lá no DER
de novo e deixar esse alerta, deixar esse pedido ao novo Dire-
tor Residente do DER que assumiu em Ariquemes, o Dr. Paulo,
que foi escolhido, o CDS foi concorrido no Estado com mais de
quatrocentas pessoas, então foi escolhido lá, tomara que ele
faça um grande trabalho, mas o Diretor Geral tem que dá con-
dições para que ele faça o trabalho à altura, que a região de
Ariquemes aí, a residência tinha mais de  oitocentos quilôme-
tros de estrada, eu fui com o diretor, ele diminuiu para 200, foi
passada uma parte para Porto velho, uma parte para Jaru para
poder diminuir e poder fazer um trabalho melhor. Tomara que
consiga que povo da roça precisa de estrada, precisa condi-
ções, o transporte escolar também. Quero registrar aqui tam-
bém o Prefeito de Campo Novo que também está presente aí;
registrar aqui o Prefeito Ocimar a presença dele. Obrigado.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado deputado
Adelino, parabéns pelo pronunciamento, isso tudo que o se-
nhor falou é verdadeiro. Queremos registrar e agradecer a
presença do senhor vereador Cristiano Correa, Presidente da
Câmara do Município de Mirante da Serra; o Excelentíssimo
Senhor Vereador Evaldo Duarte, Vice-Presidente da Câmara
de Vereadores de Mirante da Serra; também dos senhores

vereadores, Mazinho Cabeleireiro, Daniel Andrade, da Câma-
ra de Mirante da Serra; queremos também registrar a presen-
ça do vereador Pezão da Câmara de Seringueiras.

E eu quero falar cinco minutos, o senhor assume aqui a
Presidência?

(Às 10 horas e 20 minutos o Sr. Airton Gurgacz
passa a Presidência para o Sr. Adelino Follador).

O SR. AIRTON GURGACZ -  Sr. Presidente Adelino Follador,
deputados presentes aqui nesta Casa, funcionários da Casa,
imprensa, pessoas aqui presentes. Nós da Comissão da Defe-
sa da Criança e do Adolescente da Mulher e do Idoso, quere-
mos fazer um comunicado aqui e falar sobre o Dia Mundial do
Autismo, que ocorreu no dia 2 de abril. O Dia Mundial de
Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das
Nações unidas, em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de
alertar a sociedade e governantes sobre essa doença, ajudan-
do a derrubar preconceitos e esclarecer a todos. Então, o dia
Mundial do autismo é celebrado em abril, no dia 02, com pa-
lestras e eventos públicos que aconteceram em várias cidades
brasileiras. O objetivo do mesmo, em todo lugar, é ajudar a
conscientizar a informação de pessoas sobre o que é Autismo
e como lidar com essas doenças. Estima-se que no Brasil exis-
tem aproximadamente 02 milhões de pessoas com Transtorno
de Espectro de Autismo – TEA e 70 milhões em todo mundo.
Tais pessoas ainda sofrem com discriminação cultural e aten-
dimentos inadequados. Em Rondônia ainda não há um número
exato de casos de Autismo. Em 2016, a AMA/RO em parceria
com a SEDUC iniciou um censo para levantar as informações
sobre o número desses casos, ainda não se tem o número
exato, mas estima-se que tem mais de dois mil casos. Então, o
Autismo, na grande maioria da nossa população, quem conhe-
ce mais a questão são os médicos, as pessoas aí que estão
ligadas diretamente nessas Associações, como nós temos o
Centro Multidisciplinar, a CMMA, que atende atualmente 20 cri-
anças entre 04 e 16 anos, aqui em Porto Velho. Temos a Asso-
ciação de Pais e Amigos do Autismo de Rondônia, também em
Porto Velho; a APAE também, que ajuda aqui em Porto Velho;
a Associação de Mães do Autista de Ariquemes, da cidade de
Ariquemes; temos a APAE de Ariquemes também, que partici-
pa do Autismo; e temos o CMAEE Autismo - Centro Municipal
de Atendimento Educacional Especializado para Autismo em
Ji-Paraná. Pessoas com transtorno do Autismo, a maioria das
pessoas com Autismo é boa em aprender visualmente. Algu-
mas pessoas com Autismo são muito atentas a detalhes e exa-
tidões; geralmente possuem capacidade de memória muito
acima da média e é provável que as informações, rotinas ou
processo, uma vez aprendidas, sejam retidos. Algumas pes-
soas conseguem concentrar-se na sua área de interesse es-
pecífico durante muito tempo e podem optar por estudar o
trabalho em áreas afins. A paixão pela rotina pode ser um
fator favorável na execução do trabalho. Então, os indivíduos
com Autismo são funcionais, leais e de confiança. Nós temos
amanhã aqui, na nossa Assembleia Legislativa, uma Audiência
Pública sobre o Autismo, mas nós da Comissão de Defesa à
Criança, do Adolescente, do Idoso e da Mulher, nós estaremos
amanhã em outra missão, com o pessoal do Senado, que virá
com os técnicos do DNIT, do Ministério dos Transportes, para
nós percorrermos a BR 364. Mas amanhã, o nosso Deputado
Anderson do Singeperon vai fazer uma Audiência Pública para
que a gente possa esclarecer mais, porque todos nós temos
muitas dúvidas quanto à questão do Autismo, de como perce-
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ber, de como tratar, de como conviver com essas pessoas. E
assim a gente lamenta amanhã a gente não poder estar aqui
nessa Audiência Pública e com certeza terão palestrantes que
conhecem a área, conhecem a questão do Autista e que irão
esclarecer para toda a nossa sociedade, para a nossa popula-
ção, a situação do Autismo aqui no Estado de Rondônia e es-
clarecer para as que estarão aqui amanhã. Então, a gente quer
aproveitar também e parabenizar o Deputado Anderson por-
que na sua família, parece que o irmão dele tem dois filhos
Autistas, e isso é bom, esse debate, onde terão médicos, psi-
cólogos e psiquiatras que entendem e conhecem dessa situa-
ção do Autismo que afeta cidadãos, crianças, adolescentes,
jovens nessa situação. Então, a gente queria fazer um alerta e
amanhã ajudar que a população, que a maioria dos Deputados
que moram aqui na capital, que são 6 ou 7, que possam tam-
bém amanhã participar dessa Audiência, já que nós teremos
outra missão, já assumida, representando o Senador Acir, que
não vai poder estar presente, nós gostaríamos de pedir que as
pessoas venham aqui e possam participar, dialogar, debater e
aprender a tratar o Autista. Então esse é o nosso pedido, essa
é a nossa fala. Senhor Presidente, eu encerro minhas palavras
aqui, agradecendo por mais essa oportunidade de poder estar
aqui hoje falando sobre o Autismo que é da nossa..., quer di-
zer, faz parte da nossa Comissão da Criança, do Adolescente.
A todos vocês um bom-dia e muito obrigado.

(Às 10 horas e 26 minutos o Sr. Adelino Follador
passa a Presidência ao Sr. Aélcio da TV)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns, Deputado
Airton, pelas palavras, principalmente sobre o tema levantado,
Autismo. Aqui em Porto Velho tem uma entidade que faz um
trabalho brilhante com as crianças, com Autismo que é a AMA.
Inclusive nós colocamos emenda na AMA esse ano, está na
iminência para pagamento dessa emenda, aquisição de equi-
pamentos para melhorar a instalação da AMA.

Nós não temos mais ninguém inscrito. E nada mais ha-
vendo a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de en-
cerrar esta Sessão...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem.
Ontem o Deputado Maurão subiu nesta tribuna, falando dos
militares que fizeram apreensão com base na lei, de uma nor-
ma... Eu quero dizer ao Deputado Maurão, por isso que eu não
estava presente, que eu estava me sentindo mal, fui para o
gabinete, que eu vou participar dessa reunião, porque ninguém,
igreja, Deputado, Senador, Governador está acima da lei. O
que acontece é que som alto, seja em qualquer lugar, a qual-
quer hora, qualquer cidadão que se sentir prejudicado é per-
turbação de sossego, é uma contravenção penal. Se está cum-
prindo a lei, o militar, o policial federal, rodoviário ou qualquer
um, não pode ser, ter uma reprimenda desta Casa. Eu quero
agora, agora eu vou fazer parte dessa ação como Presidente
da Comissão de Segurança Pública, de forma regimental, que
está dentro das nossas atribuições acompanhar este caso. Por-
que se isso for verdade, que pastor foi preso ou qualquer um
que seja foi preso por descumprir uma norma e hoje militar
ser afastado por conta disso, é grave, é grave! Porque às ve-
zes o Deputado quer se manifestar, somente com a ideia que
ouviu de uma parte. Vamos ouvir ambas as partes. Isso é o
princípio que rege dentro da ampla defesa e contraditório. Eu
não estou aqui para defender militar também não, que come-
teu qualquer ato ilegal ou que cometeu abuso de autoridade,
mas se ocorreu uma contravenção penal por conta de um som

alto e que houve uma denúncia, este militar ou os militares
não poderão ser prejudicados na sua vida funcional. Era isso
que eu queria falar, porque ontem o Deputado Maurão, utili-
zou esta tribuna para falar quase uma hora, dando ênfase a
esse caso, ouviu os pastores, ouviu todo mundo, mas não
ouviu os militares. E aqui, como eu sempre digo, aqui tem um
policial militar hoje, que eu fui reintegrado à Polícia Militar, até
dizer a todos que enfim o governo cumpriu o Decreto para eu
reintegrar as fileiras da Polícia Militar e hoje, como policial
militar, ainda mais com, dando ênfase a nossa função, eu não
irei permitir jamais que qualquer Corporação, ainda mais a
nossa, seja tachada que ocorreu um ato e generalizar. Eu queria
falar dele, depois peguei um trecho ele falando que existem
os bons policiais, mas ele não ouviu a outra parte. Ele não
ouviu a outra parte. Vou falar com o Presidente agora, vou
pedir informação para ele, vou instaurar um processo, um
procedimento aqui dentro do âmbito da Segurança Pública
para que isso seja dada a devida publicidade e transparência
nesse ato que foi feito ontem. Não temos que permitir que
ninguém faça algo acima da lei. Enquanto a lei vigorar, deve
ser respeitada, e a lei é para todos. Era isso que eu queria
falar, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Só para abrir um pa-
rêntese na colocação do Deputado Jesuíno, que quando se
fala de som alto, a lei não é para todos, não é. Quando é
carnaval, aí pode fazer barulho...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Aí tem uma autorização, Presi-
dente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Sim, mas eu quero
dizer que também está fazendo barulho. Eu quero dizer que
existe realmente muito preconceito, todo mundo sabe disso e
o bom senso, é muito importante o bom senso. Você chegar
numa Igreja com metralhadora para levar um Pastor preso
por causa do som da Igreja, eu acho que falta um pouco de
bom senso.

O SR. JESUÍNO BAOBAID – Mas vamos apurar. Vamos apu-
rar, antes de qualquer coisa. E um policial militar não anda
com a caneta. Ele anda com a metralhadora, ele anda com o
fuzil. O dia que o militar andar com uma caneta, então não é
militar. Agora, a questão que o senhor colocou aí, a questão
das excepcionalidades, concordo. Agora, imagine o senhor, se
existe uma disciplina, existe um cumprimento que o militar só
vai quando é dada uma ordem, os militares são disciplinados,
são doutrinados, ele segue uma hierarquia e disciplina. Eu
não estou falando aqui, não quis falar que o militar foi certo
nas suas ações. Eu só quero que seja dada a ampla defesa do
contraditório e um devido processo legal, para depois a gente
vir aqui tachar que os militares foram condenados, pedir afas-
tamento, condenação. E não vou permitir, não vou permitir
jamais, Deputado Aélcio. Eu fui o relator daquela Lei que trou-
xe incentivos de ICMS para as Igrejas. Eu sou totalmente fa-
vorável às Igrejas. Faz um projeto de forma assim, uma mag-
nitude assim que nós não podemos nem alcançar, que o go-
verno não faz na sua maioria das vezes, um trabalho social...
Agora, o que eu não posso aceitar e ficar calado que o militar
seja condenado, seja praticamente já afastado, expulso da
sua função, por conta de uma atitude que fora determinada
por um superior hierárquico. Era só essa a minha fala. É isso
que eu quero falar aqui e vou defender nesse ponto. E não,
jamais, se o senhor tiver a sua classe trabalhadora, fazendo a
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sua defesa de qualquer que seja as suas ações, eu sempre
vou pautar nisso, vamos ouvir de ambas as partes para depois
ninguém sair prejudicado. A exemplo que ontem, um site, es-
ses sites, que a maioria eu falo aqui, por isso que o Senado
tem que realmente tratar de resolver essa questão, colocou
que eu estava respondendo processo de injuria racial. Quero
que puxe o meu CPF, meu nome se existe algum processo
instaurado. Já publicou vários sites republicaram isso, imagina
o dano que trouxe a minha vida. Vou entrar com ação judicial,
criminal, cível, e todo o dano vai ser dado às Associações,
APAE, a AMA, MAMA aonde for, porque eu não quero um cen-
tavo, mas deve ter esse respeito. Hoje, a maioria dos sites
pegam: “o Deputado Aélcio está envolvido em tal situação”.
Coloca sua cara, escandaliza o nome da pessoa e o que é que
nós temos como político é o nome, é o nome, é a dignidade, e
não vou permitir, todos os sites que republicaram essa maté-
ria, do site Painel Político, que eu não ia nem fala, vai respon-
der criminalmente e civilmente. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON – Só para complementar a fala senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Pois não Deputado.

O SR. DR. NEIDSON – Essa Lei também está prejudicando não
só as Igrejas como foi falado, mas também os músicos, está
tirando o pão de cada dia das pessoas hoje. Lá em Guajará-
Mirim, pelo menos, a Ambiental está aplicando essa Lei e vári-
os bairros, vários restaurantes foram fechados devido a essa
situação, os músicos que trabalham não tem condições mais
de sobrevivência, até para as famílias, já foram músicas em
minha residência chorando lá dizendo que não tinha um pão
para dar para a família devido a atuação e aplicação desta Lei,
não só em Guajará-Mirim, mas em todos os municípios do Es-
tado de Rondônia. Temos que trabalhar, sei que é Lei Federal,
e outra, eu conversando com o chefe lá da Ambiental ele dis-
se: que se fosse aplicada a Lei Estadual seria muito pior, e a
multa seria muito mais elevada do que a Lei Federal. Então,
nós temos que rever também essa nossa Lei Estadual aí para
poder arquivar ela ou revogar ela. Senhor Presidente eu que-
ria fazer uso da palavra que recebi uma ligação agora a pouco
da empresa que está construindo o hospital Regional de
Guajará-Mirim e já me encaminharam um Ofício aqui que foi
protocolado na SESAU no dia 24 de março de 2017. O respon-
sável da empresa me ligou e disse que está paralisando as
obras devido a falta de repasses e de pagamentos para a
empresa. Eu quero ler esse Ofício aqui:

Senhor Secretário, em julho de 2016, protocolamos no
setor competente desta Secretaria a solicitação de aditivos de
serviços necessários para continuidade da obra acima descri-
ta. Ocorre, que até a presente data não obtivemos resposta de
nosso pleito, infelizmente, esse atraso vem comprometendo a
continuidade da obra, tendo em vista serem serviços necessá-
rios para dar segmentos a etapas seguintes.

Portanto, Senhor Secretário, a obra encontra-se prati-
camente paralisada. Acarretando com isso o desequilíbrio eco-
nômico, financeiro ao contrato, tendo em vista que não pode-
mos desmobilizar totalmente a equipe, pois precisamos man-
ter segurança e manutenção dos serviços já realizados, assim
como a administração e controle da referida obra, senão bas-
tasse todos esses impasses que tem prejudicado em grande
potencial a execução dos serviços. Salientamos ainda, que não
conseguimos receber as medições dos serviços realizados en-
tre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, um ano sem receber

as medições para dar continuidade a obra, pois embora a Cai-
xa Econômica dentro do prazo previsto no cronograma tenha
comissionado e liberado o recurso para pagamento dessas
medições esta Secretaria que é a SESAU, com tudo sequer,
disponibilizou o orçamento para esta obra para o exercício de
2017.

Ou seja, a Caixa Econômica liberou, mas a SESAU não
disponibilizou o Orçamento para a continuidade da obra, que
segundo, essa pessoa que me ligou, ele disse que eles entre-
gariam essa obra até julho deste ano, se fosse recebido o
recurso. Estarei me deslocando agora mesmo, já saindo desta
Tribuna, à SESAU para ver essa situação e já tentei entrar em
contato com a pessoa responsável na Caixa Econômica para
vê se nós temos realmente o recurso ou não, mas infelizmen-
te, eu não consegui o contato, não consegui o telefonema, não
foi atendido, mas vou me deslocar agora à SESAU e pedimos
aí ao Governador também que possa tomar providências so-
bre essa situação. A saúde não pode esperar, temos um hospi-
tal que já era para ser entregue no ano passado e até hoje
ainda está a obra ainda lá com 82% das obras ainda concluí-
das, falta ainda 18%.  Então, vou me deslocar agora lá para
SESAU para ver a situação, esperamos que o Governador tam-
bém possa tomar providências.

Tenho outra situação também, senhor Governador, e eu
espero que o senhor esteja despachando lá no município de
Candeias do Jamari, espero que o senhor possa tomar provi-
dências de um compromisso que nós tivemos lá em sua sala
que era para reforma de duas quadras. Encaminhei a Emenda
Parlamentar e essas quadras até o momento, dois anos e não
foram iniciadas essas obras. Hoje o senhor está despachando
em Candeias e esperamos que possam ser iniciadas essas obras
aí porque a paciência, a minha é grande, mas agora está se
acabando. Então, eu espero que o senhor possa concluir essas
obras e iniciar pelo menos essas obras para a população. Nós
temos aí a drogadição que está se alastrando no município de
Candeias, em todo o nosso Estado, em todo o nosso Brasil e a
Saúde e o esporte fazem parte da saúde e uma das políticas
que nós temos que colocar é o esporte para combate as dro-
gas. Então, esperamos que o Governo do Estado possa real-
mente iniciar essas obras e estarei cobrando de todos vocês
aí, para que possa ter esse início de obras. Era isso, senhor
Presidente e obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado Deputado Dr.
Neidson. Só quero fazer um registro que logo mais, às 17:00
horas, estaremos com um evento na Escola Ulisses Guima-
rães, no bairro Jardim Santana; essa escola foi escolhida para
fazer o lançamento de um pacote de obras de Emendas Parla-
mentares que coloquei nas escolas de Porto Velho. São 15
escolas contempladas e hoje com a presença do Governador e
outras autoridades estaremos lançando essas obras. São 08
auditórios, nós vamos está... Contemplamos com emendas à
Escola 21 de Abril; a Escola José Altino de Freitas; a Escola
Daniel Neri; a Escola São Luiz; a Escola Jesus Burlamaqui; a
Escola Tancredo Neves; a Escola Marcos Freire e a Escola
Ulisses Guimarães, essas escolas, portanto, são 08 auditórios.
Têm mais 09 salas de aulas, serão construídas 03 salas em
cada das escolas: Bela Vista; Escola JK e Escola Flora Calheiros,
são 09 salas; já são 11 escolas. Cobertura da quadra da Esco-
la Mariana; 12. Ampliação do refeitório da Escola João Bento
da Costa; 13. Levantamento do muro e colocação de grade em
toda frente da Escola Jorge Vicente Salazar; 14. E 21 centrais
de ar para Escola Tancredo Neves; a Escola Risoleta Neves, lá
no Tancredo Neves. Portanto, são 15 escolas contempladas
num total de dois milhões e quinze mil reais coloquei em 2016
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para escolas estaduais de Porto Velho. Fizemos, quase coloca-
mos quase 80% das nossas Emendas na educação. Foram mais
duzentos mil para Prefeitura de São Francisco do Guaporé,
que inclusive já construiu, estive lá na inauguração na semana
retrasada, 04 salas de aula e mais uma que eu comentei ainda
agora a pouco, uma Emenda de cem mil reais para AMA, fo-
ram um total de dois milhões, trezentos e quinze mil, ou seja,
quase 80% das emendas foram para educação. Estou muito
feliz porque hoje será o lançamento, quero aproveitar para
convidar a comunidade que assiste aqui a nossa transmissão
para está presente, hoje, às 17:00 horas, lá no bairro Jardim
Santana, na Escola Ulisses Guimarães, para o lançamento des-
sas obras, assinaturas dos convênios. Os recursos já estão
todos depositados diretamente nos Conselhos Escolares, são
os Conselhos Escolares que vão administrar. São 15 obras se-
paradas, cada Conselho Escolar vai administrar os seus recur-
sos. E eu deixo bem claro e gosto sempre de falar isso; não
conheço nem uma empresa, não quero conhecer, não sou ami-
go de empreiteira e nunca recebi nenhum centavo de doação
de campanha de nenhum deles, por isso o Conselho Escolar
tem a liberdade para empreitar para quem eles quiserem e
achar que vai fazer o serviço; tem que ter muita responsabili-
dade para gerir esse recurso. Então, só para dar esse recado e
dizer que logo mais estaremos lá nesse evento.

E nada mais havendo a se tratar, invocando a proteção
de Deus e antes de encerrar esta Sessão, comunico realização
de Audiência Pública de autoria do Deputado Anderson do
Singeperon, no dia 06 de abril, às 09:00 horas, para discutir
sobre o Autismo. Convoco Sessão Ordinária para o dia 11 de
abril no horário regimental, às 15:00 horas. Tenham todos um
ótimo dia, uma ótima sequência de dia, fiquem todos com Deus
e até a próxima.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 43 minutos)

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica acrescentado o inciso XV ao § 1º do   ar-
tigo 14 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 32,
de 21 de agosto de 1990, com a seguinte redação:

“Art. 14. ..............................................................................

............................................................................................

§ 1º. ..................................................................................
...............................................................................................

XV – assinar pela Mesa Diretora toda e qualquer correspon-
dência de competência desta, encaminhando requerimento de
informação ou convocação, dirigido aos Poderes, Secretários
de Estado, Presidentes ou Diretores de órgãos e empresas
públicas.”

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12  de abril  de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 367, DE 12 DE ABRIL DE 2017.

Revoga o § 7º do artigo 129 do
Regimento Interno.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica revogado o § 7º do artigo 129 do Regi-
mento Interno da Assembleia Legislativa, aprovado pela Reso-
lução nº 32, de 21 de agosto de 1990.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de abril de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 368, DE 12 DE ABRIL DE 2017.

Acrescenta dispositivo ao Regimento
Interno.

ATO N°1043/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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,

R E S O L V E

Tornar sem efeito o ATO/Nº0853/2017-SRH/P/ALE, de
31.03.2017, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, nº 53, de
04.04.2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
  Presidente                        Secretário Geral

ATO N°1044/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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,

R E S O L V E

Tornar sem efeito o ATO/Nº0918/2017-SRH/P/ALE, de
05.04.2017, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, nº 56, de
07.04.2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
  Presidente                        Secretário Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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