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TAQUIGRAFIA

23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 26 de Abril de 2017

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

Secretariado pelos Srs.
LÉO MORAES - Deputado

AIRTON GURGACZ - Deputado

(Às 10 horas e 56 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da TV
(PP), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon(PV), Ed-
son Martins (PMDB), Geraldo da Rondônia(PHS), Jesuíno Boabaid
(PMN), Lazinho da Fetagro(PT), Leo Moraes (PTB);Luizinho
Goebel (PV), Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR)
e Rosângela Donadon (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB), Cleiton Roque
(PSB), Dr. Neidson (PMN), Ezequiel Júnior (PSDC), Hermínio
Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Laerte Gomes (PSDB),
Lebrão (PMDB), Marcelino Tenório (PRP), Saulo Moreira (PDT)
e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número le-
gal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo

rondoniense, declaro aberta a 23ª Sessão Extraordinária da
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Solicito ao
senhor Secretário que proceda a leitura da ata da sessão
extraordinária anterior.

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) – Peço a dispensa
da a leitura da ata da sessão anterior, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da sessão anterior e determino a sua publica-
ção no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) – Sr. Presidente,
eu gostaria de pedir a verificação de quorum para a gente
prosseguir a nossa Sessão.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Foi verificado quorum, todo
mundo registrou agora, se não registrou é porque não tem
quorum.

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) – Por isso que eu
quero conferir para ver se nós vamos prosseguir ou não a
nossa sessão, de repente tem algum deputado que está por
vir. Vamos aguardar 02 minutos, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Gostaria de convi-
dar os deputados que estão nos gabinetes, por favor, venham
ao plenário, precisamos de duas presenças para que possa-
mos deliberar matéria aprovada em primeira discussão.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de ordem, Presiden-
te. Aproveitando este momento, eu estive agora há pouco no
velório do Tadeu Felipe Zirondi, neto do senhor Alcides Zirondi,
dono da Distribuidora Brasil e também Presidente da Crediari,
lá de Ariquemes. E queria me solidarizar com a família, com
certeza foi um trágico acidente aqui nas usinas. Então o Ta-
deu Felipe Zirondi está sendo enterrado agora a pouco. E
também me solidarizar com a família Zirondi, uma família
tradicional não só aqui no Estado de Rondônia, mas principal-
mente na região de Ariquemes. E dizer que ainda Deus prote-
geu, que salvou os quatro e ainda encontrou o corpo agora,
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que seria muito difícil para a família não encontrar o corpo.
Então, graças a Deus, ontem encontrou, parabenizar aos bom-
beiros, parabenizar todas as equipes que ajudaram, colabora-
ram, ele mesmo pediu, a família está agradecendo o empenho
de todos, inclusive o pessoal das Usinas aí, os funcionários da
Usina que ajudaram a encontrar ontem a noite, a tarde o corpo
do Tadeu Felipe Zirondi de Roberto, um menino de 15 para 16
anos, e até fica um alerta a todas as pessoas que vão pescar,
que vão naquela região, é um barco com 05 pessoas, muitas
vezes tem que... Então tem que ter muito cuidado, ali você
encontra muita madeira, muito problema, então os próprios
bombeiros estão pedindo para alertar a população, para ter
cuidado. Mas eu quero me solidarizar à família Zirondi por esse
trágico acidente e deixar aqui, só para registrar isso, que é
lamentável o que aconteceu, mas fazer o quê? Deus é grande,
entregar na mão de Deus, a gente quer uma coisa, mas Deus
quer outra, um menino com todo vigor e uma simples, infeliz-
mente... Só para agradecer, para citar esse fato. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Presidente, se não tiver 13,
não trabalha, então está vendo. Não trabalha, não tem jeito.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O número 13 está pegando mal.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – É importante, não é
Deputado Lazinho, o número 13, com certeza.

Eu concedo a palavra, neste momento, ao Deputado
Anderson do Singeperon, que é o Deputado que está inscrito.
Enquanto ele faz a sua fala, eu quero novamente fazer um
apelo aos deputados que estiverem no gabinete, por favor, ve-
nham ao plenário para que a gente possa votar, que não fique
prejudicado o projeto que foi votado em primeira votação.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, e
presentes aqui a Casa e toda a imprensa. Hoje a minha fala é
a respeito da minha visita lá no Presídio Edvan Mariano Rosendo,
conhecido como presídio Panda e lá onde eu pude fazer uma
fiscalização do trabalho que os agentes penitenciários têm de-
sempenhado ali, a questão do efetivo, da estrutura, da escola
que funciona dentro do presídio onde os professores e todo o
corpo docente da escola têm passado algumas dificuldades.
Escolas essas que existem dentro dos presídios aqui na capital
e algumas também no interior, que já teve apenados inclusive
que já passaram até no ENEM, alguns estudam na Universida-
de Federal de Rondônia, é um índice baixo, mas existe. E há
outra questão que os servidores denunciaram para minha pes-
soa ali na Unidade, é um fato que eu também passei como
chefe de equipe ali dentro dos presídios, passei como agente
penitenciário plantonista, sobre a nossa atuação. A nossa atu-
ação dentro dos presídios e têm equipes ali, muitas equipes
que atuam dessa forma, prendendo e apreendendo objetos
ilícitos ali dentro. E determinados servidores, que inclusive têm
um currículo de grandes apreensões dentro do Presídio Edvan
Mariano, de fugas, de túneis que foram descobertos antes dos
presos fugirem, quantidade de celulares apreendidos ali den-
tro, drogas, serras, entre outras coisas que eles descobrem,
atuação de facções criminosas ali dentro. E esses servidores
estão se sentindo até um pouco reprimidos pelo crime porque
de forma, para tentar enfraquecer essa atuação ali dentro,
algumas denúncias têm ido ao Ministério Público do nosso Es-
tado. Essas denúncias feitas por grupos de facções criminosas,
pessoas que vão ali denunciar, presos que denunciam também
essa atuação e os servidores, em algumas situações, são até
transferidos da Unidade até antes de apurar os fatos. E os

servidores me procuraram, me mostraram inclusive os livros
e as ocorrências dos fatos que eles vêm apurando, que eles
vêm impedindo, combatendo o crime dentro dos presídios de
Rondônia, principalmente ali dentro do Presídio conhecido como
Panda, o Edvan Mariano Rosendo, e esses servidores, hoje,
que foram denunciados, servidores que têm uma integridade
de respeito pela categoria, porque eles combatem de fato o
crime ali dentro, têm sofrido esse tipo de represália e muitas
vezes são retirados do local de trabalho e mandados para
outro local, com denúncias frágeis, com denúncias infundadas
por criminosos que querem controlar os presídios e esses ser-
vidores têm combatido, inclusive colocando a vida deles em
risco, muitas vezes, para proteger a sociedade. Eu estive ali
no presídio e recebi essa denúncia dos servidores que atuam
e essa atuação é comprovada, não é atuação de denúncias
infundadas que não tem provas, que servidores vêm pratican-
do tortura contra presos, que servidores vêm praticando as-
sédio contra família de presos, denúncias infundadas que não
têm provas. Querem tirar o servidor de lá porque ele combate
o crime. Como eu disse, eu também passei por isso, porque
sempre combati o crime ali dentro e se voltar a atuar ali den-
tro, vou atuar da mesma forma que eu atuava, combatendo o
crime, evitando, porque o crime quer mandar no Estado den-
tro desses presídios. Mas têm servidores ali que são fiéis ao
Estado, fiéis a sua profissão e fiéis aos seus ideais e têm de-
fendido a sociedade ali dentro. Então eu peço ao Ministério
Público do Estado que antes de tomar qualquer decisão de
recomendar o afastamento dos servidores, vamos investigar
melhor, vamos ouvir esses servidores, como também o Judici-
ário sempre faz, vamos ouvir para a gente evitar uma injusti-
ça e evitar fazer a vontade do crime organizado que quer
mandar dentro desses presídios deste Estado. E se houver
uma atuação dessa forma, nós vamos proteger aquele servi-
dor que é correto, que é honesto, que a única coisa que ele
faz é combater o crime ali dentro. Então, senhor Presidente,
essa é minha fala nesse sentido, para que a gente possa an-
tes, tanto o Ministério Público como a Corregedoria do siste-
ma prisional, fazer toda essa análise do contexto e buscar que
aquela pessoa que está sendo denunciada pelo parente do
apenado ou até mesmo por presos, tem que buscar quem é a
pessoa, o que é que ela tem feito, o que ela tem investigado,
o que é que ela tem passado para as autoridades policiais
investigarem, porque isso tudo tem registro. E se algum des-
ses servidores for afastado por um motivo ou outro, eu vou
mostrar as provas e o motivo que eles estão sendo afastados,
é porque estão combatendo o crime ali dentro, porque tam-
bém passei por isso. A minha pessoa já teve até abaixo-assi-
nado de apenados para me tirarem da unidade porque eu
apreendia muita droga, eu apreendia muito celular, eu pegava
parentes de presos tentando entrar com droga dentro de pre-
sídio e aí os presos pediram minha saída, dizendo que eu
estava torturando eles. Torturando não, combatendo o crime!
Então, antes de tomar qualquer atitude de afastar servidor,
tem que analisar o contexto geral e investigar para não ser
cometida uma injustiça contra o trabalhador. Obrigado. Bom
dia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputa-
do Anderson, pelo seu discurso. Passamos à Ordem do Dia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da matéria
a ser apreciada.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 537/16 DA DEPUTADA LÚCIA TEREZA. Altera dispositi-
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vos da Lei 3.924, de 17 de outubro de 2016, que “Dispõe sobre
normas de segurança contra incêndio e evacuação de bens no
Estado de Rondônia e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 537/16 de autoria da nossa
saudosa e querida Deputada Lúcia Tereza, que prestou rele-
vantes serviços a esta Casa e ao Estado de Rondônia. Em dis-
cussão o Projeto. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado em segunda discussão e votação. Vai ao Expe-
diente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Esgotadas
as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar esta Sessão, comunico a realização
de Audiência Pública, de autoria do Deputado Adelino Follador,
no dia 27 de abril, às 09:00 horas, para discutir sobre viveiro
de café. Comunico também a realização de Sessão Solene, de
autoria do Deputado Edson Martins, no dia 27 de abril, às 15:00
horas, para entrega de Voto de Louvor aos Datiloscopistas e
convoco Sessão Ordinária para o dia 02 de maio no horário
regimental, ou seja, às 15:00 horas.

Eu gostaria de convidar os colegas Deputados aqui pre-
sentes, essa Audiência Pública que é proposta por mim, Depu-
tado Edson Martins, para amanhã às 15:00 horas, para home-
nagear os Datiloscopistas que têm prestado um relevante tra-
balho, às vezes mesmo com a falta de condição, com o traba-
lho dele tem desvendado muitos crimes neste Estado e em
reconhecimento ao bom trabalho lá do Instituto de Investiga-
ção, que eu gostaria de parabenizar o Diretor que é o Júlio
Casper, a Dôra, o Ari e a todos ali do Instituto de Identificação,
mas principalmente, esse reconhecimento ao trabalho dos
Datiloscopistas que tem realmente feito uma grande diferença
nesse Estado.

Então, estão convidados para amanhã, às 15h00, todos
os Deputados que quiserem estar presentes, servidores da
Casa, essa homenagem aos Datiloscopistas Policiais.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 12 minutos)

18ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 25 de abril de 2017

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

Secretariado pelos Srs.
LEBRÃO - 1º Secretariado

JESUÍNO BOABAID - Deputado

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

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Dr. Neidson
(PMN), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Geral-

do da Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid
(PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão
(PMDB), Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel (PV), Maurão de
Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon
(PMDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Anderson do Singeperon(PV), Cleiton
Roque (PSB), Jean Oliveira (PMDB) e Marcelino Tenório (PRP).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 18ª
Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Eu quero registrar a presença aqui dos acadêmicos do
curso de Odontologia da FIMCA, meu filho Rodrigo que tam-
bém está cursando ali na UNIR, com certeza, alguns aí devem
conhecer o Rodrigo Martins, em nome do Dr. Maurício, que é
meu amigo Dr. Maurício, bem-vindo ao plenário, agradecer a
presença pedir desculpas, esses dias não pude acompanhar,
tentei ligar entrar em contato, não consegui falar, mas, Dr.
Maurício, pelos grandes trabalhos prestados ali já algum tem-
po, como bucomaxilo no Estado de Rondônia, o meu reconhe-
cimento Dr. Maurício pelo seu trabalho, e um grande amigo,
parabéns. Muito obrigado pela presença.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da ata
da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1° Secretário) - Procede à leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada.

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

O SR. LEBRÃO (1° Secretário) - Procede à leitura do expe-
diente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 84/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Especial por Superávit Financeiro, Suplementar por Anulação
e por Excesso de Arrecadação, até o montante de R$
3.820.906,46, em favor das Unidades Orçamentárias: Secre-
taria de Estado da Agricultura – SEAGRI e Superintendência
Estadual de Turismo - SETUR”.
02 – Mensagem nº 85/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o montante de
R$ 520.300,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia –
FUNDEP”.
03 – Mensagem nº 86/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Anulação, até o montante de R$
8.120.000,00, em favor das Unidades Orçamentárias: Secre-
taria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG,
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, Superintendência da Juventude,
Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, Secretaria de Estado da
Agricultura – SEAGRI e Secretaria de Estado da Assistência e
do Desenvolvimento Social – SEAS”.
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04 – Mensagem nº 87/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei 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 fardados”’.
05 – Mensagem nº 88/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar que “Institui o
Fundo de Reconstituição de Bens Lesados – FRBL, dispõe sobre
seus objetivos, constituição e gestão e dá outras providências”.
06 – Ofícios nº 826 e 783/2017- DITEL, encaminhando respos-
tas aos Requerimentos nº 983 e 967/17, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.
07 – Ofícios nº 711 e 741/2017 – DITEL, encaminhando res-
postas aos Requerimentos nº 937 e 923/17, de autoria da Co-
missão de Saúde, Previdência e Assistência Social.
08 – Ofícios nº 684 e 707/2017 – DITEL, encaminhando res-
postas as Indicações Parlamentares nº 3415 e 3417/17, de
autoria do Senhor Deputado Maurão de Carvalho.
09 – Ofícios nº 708 e 710/2017 – DITEL, encaminhando res-
postas as Indicações Parlamentares nº 3442 e 3419/17, de
autoria do Senhor Deputado Airton Gurgacz.
10 – Ofícios nº 759 e 740/2017 – DITEL, encaminhando res-
postas as Indicações Parlamentares nº 3406 e 3404, de auto-
ria do Senhor Deputado Lebrão.
11 – Ofícios nº 762, 806 e 807/2017 – DITEL, encaminhando
respostas as Indicações Parlamentares nº 3452, 3469 e 3470/
17, de autoria do Senhor Deputado Laerte Gomes.
12 – Ofícios nº 835 e 760/2017 – DITEL, encaminhando res-
postas as Indicações Parlamentares nº 3433 e 3362/17, de
autoria do Senhor Deputado Lazinho da Fetagro.
13 – Ofício nº 739 e 784/2017 – DITEL, encaminhando respos-
tas as Indicações Parlamentares nº 3443 e 3443/17, de autoria
do Senhor Deputado Anderson do Singeperon.
14 – Ofício nº 709 e 809/2017 – DITEL, encaminhando respos-
tas as Indicações Parlamentares nº 3463 e 3473/17, de autoria
do Senhor Deputado Adelino Follador.
15 – Ofício nº 758/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3441/17, de autoria do Senhor De-
putado Aélcio da TV.
16 – Ofício nº 761/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3363/17, autor Coletivo.
17 – Ofício nº 808/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3485/17, de autoria do Senhor De-
putado Edson Martins.
18 – Ofício nº 833/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3422/17, de autoria do Senhor De-
putado Dr. Neidson.
19 – Ofício nº 836/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3405/17, de autoria do Senhor De-
putado Lebrão.
20 – Ofício nº 281/2017 – Tribunal de Justiça, comunicando
decisão apreciada pelo Egrégio Tribunal Pleno Judiciário, refe-
rente à “Medida Cautelar deferida nos termos do voto do relator,
por unanimidade”, objeto da ADIN nº 0800167-
05.2017.8.22.0000.
21 – Carta de Intimação nº 1469/2017 – Supremo Tribunal
Federal, intimando a ALE/RO, na pessoa de seu presidente,
sobre o inteiro teor do despacho proferido nos autos em refe-
rência.
22 – Memorando nº 118/2017 – Gabinete do Deputado Anderson
do Singeperon, encaminhando Ofício nº 091/2017/
SINGEPERON, informando sobre a falta de condições de traba-
lho nas unidades hospitalares e o risco de possíveis contágios

por servidores da Equipe de Custódia, para ser tomada as
devidas providências dentro da Comissão de Segurança Públi-
ca.
23 – Ofício nº 00107/2017 – BNDES, comunicando a liberação
de recursos financeiros para o Estado de Rondônia.
24 – Requerimento do Senhor Deputado Dr. Neidson, justifi-
cando ausência na sessão do dia 12 de abril de 2017.
25 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira, justi-
ficando ausência na sessão do dia 12 de abril de 2017.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
recebido. Passamos às Breves Comunicações. Com a palavra
o ilustre Deputado Laerte Gomes, por 05 minutos sem
apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e se-
nhores Deputados; os nossos internautas que assistem atra-
vés da TV Assembleia esta Sessão; aos nossos visitantes que
aqui estão hoje, é uma alegria tê-los conosco. Dizer Senhor
Presidente, de uma situação que está acontecendo no municí-
pio de Ji-Paraná, sobre a questão da suspensão pela CLINERON,
clínica que presta serviços, os serviços de hemodiálises de 50
pessoas no município de Ji-Paraná e nos municípios
circunvizinhos na região. Hoje, esse serviço de hemodiálise
que é de alta complexidade e naturalmente seria de respon-
sabilidade do Estado, mas, foi assumido há alguns anos pelo
município de Ji-Paraná, a qual recebe os recursos do Ministé-
rio da Saúde para fazê-lo, mas como atende 180 pessoas, 96
sendo de Ji-Paraná e 84 dos municípios circunvizinhos, há um
déficit mensal por volta de R$ 80 a R$ 100 mil por mês que o
Estado vinha cobrindo para o município de Ji-Paraná e pagan-
do a CLINERON. O Governo do Estado, com a elevação do teto
do Ministério da Saúde ao município de Ji-Paraná fez o anún-
cio que estaria suspendendo esse repasse, para que o muni-
cípio de Ji-Paraná pudesse, então, pagar essa diferença. O
município anunciou que não teria condições de pagar essa
diferença que falta, com o repasse do Ministério da Saúde,
com as pessoas que são atendidas, esse déficit de R$ 80 a R$
100 mil mensais, então avisou à CLINERON que não estaria
fazendo o repasse. E isso prejudica; desse total de 180 pes-
soas, mais ou menos 50 pessoas que teriam seu serviço de
hemodiálise suspenso. Eu estive com o Secretário Adjunto de
Saúde, senhor Presidente, o Maiorquim, falei agora a pouco
com o Secretário de Saúde, Pimentel, que inclusive está em
Brasília tentando melhorar, aumentar o teto da hemodiálise
para o município de Ji-Paraná, falando da preocupação, que
nessa disputa entre Prefeitura e Estado, quem está perdendo
é o cidadão que é usuário da hemodiálise. Foi feita uma pro-
posta na parte da manhã, desse montante, Deputado Dr.
Neidson, que o teto do SUS não cobre, que o SUS não cobre o
teto das despesas, o município de Ji-Paraná pagaria durante
05 meses, pagaria 50% e o Estado colocaria 50%. Ficou mais
ou menos encaminhado, estamos só com problema do
Controlador e no Jurídico da Prefeitura de Ji-Paraná, que es-
tão buscando a legalidade para fazer esse pagamento duran-
te 05 meses. E a gente espera que encontre, até por que isso
foi pactuado na CIB, então Ji-Paraná, como município pólo e
referência, ele não tem, eu acho que não há impedimento
legal de ele colocar recursos do seu tesouro para cobrir isso,
mesmo atendendo pessoas dos municípios circunvizinhos, até
por que no teto ele já recebe por isso. Então, eu conversei
com o Secretário Renato Fuverki, com o Prefeito Jesualdo Pi-
res hoje, e eles concordaram em pagar durante 05 meses,
pagar 50% dessa diferença, só vendo essa questão jurídica.
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O Estado também, da mesma forma, até conseguir subir o
teto, que eles acreditam que vão aumentar mais ainda o teto
para poder suprir essa diferença. Amanhã, o Procurador aqui,
o Secretário Adjunto vai estar em Cacoal, o Maiorquim, junto
com o Procurador Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde,
vão entrar em contato com o Controlador Geral do município
de Ji-Paraná, com o Secretário Renato Fuverki, com a Procu-
radoria Jurídica da Prefeitura para achar o caminho certo, achar
uma saída jurídica para que possa continuar atendendo as
pessoas. O que nós não queremos e nós não aceitamos, se-
nhoras e senhores Deputados, é o cidadão, Deputado Luizinho,
ser prejudicado. Essa disputa de Estado com o município: “ah!
O município não é responsável”. Mas assumiu lá atrás, não
deveria ter assumido. “Ah, o Estado...”. Também é responsabi-
lidade dele, também acho que cada um tem que cumprir a sua
parte, porque esse tratamento de hemodiálise não pode ser
interrompido, de forma nenhuma, ele não pode ser interrom-
pido. Então nós não podemos permitir isso. Há uma grande
movimentação em Ji-Paraná e região, através de redes soci-
ais, nas igrejas, todo mundo preocupadíssimo com isso, mas,
eu entendi o bom senso, entendi que tanto o município, atra-
vés do Prefeito Jesualdo como o Secretário Municipal de Saú-
de, Sr. Renato Fuverki, quanto o Estado, através do Pimentel e
do Maiorquim e do Governador, estão chegando ao bom senso
para evitar que seja suspenso esse serviço de hemodiálise
que vai prejudicar, dos 180 pacientes, vai prejudicar 50 paci-
entes. Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Presidente?

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Obrigado, Deputado Laerte. Para-
benizar Vossa Excelência por trazer esse tema até esta tribu-
na. Hoje pela manhã nós estivemos reunidos na Comissão de
Saúde, com a presença da Deputada Rosângela, Deputado Dr.
Neidson, e exatamente falamos sobre essa questão. Nós rece-
bemos algumas mensagens de familiares de pessoas que de-
pendem desse tratamento na cidade de Ji-Paraná, que é o
tratamento de hemodiálise. O próprio Deputado Dr. Neidson
relatou na Comissão, que esse serviço não pode ser paralisa-
do. A pessoa que depende desse tratamento tem que ser den-
tro daquilo que está planejado, não é isso, Deputado Dr.
Neidson? Se for todo dia, se é a cada dois dias, a cada cinco
dias, tem que ser feito. Então nós estamos falando de vida
humana e naturalmente que tanto o Governo do Estado quanto
a Prefeitura, se há essa celeuma entre a Prefeitura de Ji-Paraná
e o Governo do Estado, nós, os setores competentes dentro da
Prefeitura, que são a Assessoria Jurídica, têm que buscar ur-
gentemente uma solução, porque se a empresa que fornece
esse serviço realmente paralisar a prestação de serviço, serão
vidas que nós vamos perder e é inaceitável a gente ter que
ouvir que com o decorrer de tantos anos que se passam nessa
questão da Saúde, esses convênios, ou essa contratação des-
se serviço e daqui a pouco isso pode ser paralisado.

Então, parabéns Deputado Laerte, a Comissão de Saú-
de também já tomou algumas providências hoje, fizemos um
Requerimento de informação da Empresa, outro da SESAU e
estamos ombreados nessa ação.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado Deputado Luizinho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de Ordem
Deputado Laerte? Eu só gostaria também de lhe parabenizar e

dizer, eu recebi também algumas ligações do pessoal de Mi-
rante da Serra, o Zé Antônio, que transporta as pessoas lá
para fazer hemodiálise e pessoas também do Município de
Teixeirópolis me ligaram; o Vereador Edilson me ligou ontem
também muito preocupado lá do Município de Ji-Paraná, quan-
do falando, na verdade, desse atendimento que estaria sendo
interrompido por falta desse entendimento, na verdade esse
recurso parece que estava sendo referenciado para o Municí-
pio de Ji-Paraná através do Ministério da Saúde e na verdade
precisava desse entendimento da Secretaria de Saúde do mu-
nicípio de Ji-Paraná e também do Estado, de Porto Velho. En-
tão, gostaria de parabenizar porque, realmente, é um serviço
que não pode ser interrompido, com certeza essas pessoas
têm toda semana o dia programado para fazer esse trabalho
de hemodiálise e esse entendimento com certeza será impor-
tante para que possam ter esse atendimento pelos municípios
vizinhos que precisam desse atendimento e com certeza Ji-
Paraná é mais próximo, eu acho que nós precisamos realmen-
te essa reunião que está chegando a esse entendimento para
fazer esse trabalho lá, que seja o Estado, que seja o Municí-
pio, mas, na verdade o que não pode é interromper. Então,
parabéns a Vossa Excelência por estar realmente trazendo essa
preocupação a esta Tribuna.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Deputado?

O SR. LAERTE GOMES – Pois não Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o Depu-
tado Laerte, Vossa Excelência trouxe esse assunto, eu ouvi na
imprensa e Vossa Excelência trouxe na Comissão também de
Redação e Justiça hoje, e por um acaso, eu estava junto com
o Maiorquim agora às 13h00, onde ele confirmou que 50%, o
Jesualdo, a Prefeitura de Ji-Paraná aceitou fazer e 50% o Es-
tado... , até o Ministério começar a pagar. Então, quero
parabenizá-lo o Deputado Laerte por essa briga, defesa da
região central do Estado de Rondônia e parabenizar também o
Jesualdo e o próprio Pimentel, o Governador do Estado por
estar resolvendo para que a população não seja..., E agora
também confirmou que vai aumentar 14 vagas em Ariquemes,
não está comportando mais a Unidade de Ariquemes, então
14 vagas vão ser aumentadas, às máquinas, já foi empenhado
o recurso para comprar e também a reforma já está sendo
adaptada para poder aumentar 14 vagas, com a solicitação
nossa que não está atendendo desde o ano passado e agora
graças a Deus está concretizando essa necessidade em
Ariquemes. Então, parabenizar o Dr. Maiorquim que é uma
pessoa que tem se empenhado muito e o Pimentel está lá em
Brasília, também ligou na mesma hora e nós juntos com os 07
Vereadores de Ariquemes, nós estávamos lá e trouxe essa
notícia positiva e parabenizar também Ji-Paraná por essa con-
quista. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Só para concluir Sr. Presidente, se
Vossa Excelência me permitir. Dizer que nessa disputa saudá-
vel, vamos colocar assim, logicamente de responsabilidades,
logicamente quem perde são os usuários que nós não pode-
mos deixar.  Nós temos hoje, não falando aqui de Ji-Paraná,
porque é lá que se efetiva o serviço, mas, nós temos que falar
dos vários municípios circunvizinhos da regional de Ji-Paraná
como muito bem colocou aqui o Deputado Edson, o Deputado
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Luizinho e o Deputado Adelino, que têm pessoas que fazem
uso da hemodiálise e estão prejudicados. Em 2013 o Secretá-
rio de Saúde participou da Reunião da CIB e assumiu essa
responsabilidade de suprir o excedente, o excedente que se
gastava e fez isso, o Estado de 2013 para cá, 2016, Deputado
Dr. Neidson, pagou mais de três milhões, quase três milhões e
meio de reais para a CLINERON, o excedente que deu, de lá
para cá teve outras Portarias do Ministério da Saúde; o teto do
município de Ji-Paraná aumentou também. Então há agora essa
discussão, mas, agora nós vamos ter em 05 meses chegando
num denominador, num acordo do Município de Ji-Paraná ar-
car com o excedente, o excedente do que vem do repasse do
SUS, o que falta para cobrir o excedente da despesa, 50% da
Prefeitura de Ji-Paraná, 50% do Estado de Rondônia. Então a
gente acha que nesses 05 meses desse acordo que é o que o
município de Ji-Paraná se propôs desde que haja legalidade
tanto pelo Departamento Jurídico da Prefeitura como pela
Controladoria do Município, o Controlador do Município está
achando difícil haver essa legalidade; o do Estado acha que
tem, porque essa questão não é do município, o município as-
sumiu na CIB. Então, ele recebe,...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas já tem o convênio, pode
sim, porque é um Aditivo ao convênio,...

O SR. LAERTE GOMES – É, mas a questão é porque é com
recursos deles, da Prefeitura ainda, recurso próprio. Então está
havendo essa..., mas amanhã eu acho que nós vamos superar
isso também e vamos resolver, como foi falado aqui por todos
os colegas eu sei que é uma preocupação de todos os Deputa-
dos aqui desta Casa, o que não pode ser permitido é que pare
o serviço, nós não podemos ter a irresponsabilidade de permi-
tir que isso venha a acontecer. Então, nós não queremos saber
ser a responsabilidade é do Estado, se é do município ou da
União; ainda bem que é da União, porque a União não assume
nada, as responsabilidades dela. A União cria os programas,
cria tudo isso e joga para os municípios, para o Estado fazer.
Mas, esquece de passar o dinheiro, quem mais arrecada, qua-
se 60% da receita de tudo que se produz no Brasil fica com o
Governo Federal e infelizmente o dinheiro fica com eles e as
coisas acontecem nos municípios, os problemas que nós
estamos vendo todos os dias acontecem nos municípios, a ca-
rência, a falta de recurso. Então, a gente fica triste que isso
tenha acontecido, mas, também esperançoso que até amanhã
isso já possa ser solucionado e que essas 50 pessoas que fa-
zem o uso da hemodiálise que já é um sofrimento terrível,
possa de ter pelo menos a tranquilidade Deputado Lebrão, de
saber que nos dias marcados vão estar em Ji-Paraná e vai está
sendo prestado o serviço para essas pessoas, para diminuir
um pouco o sofrimento delas. Então, eu queria concluir Senhor
Presidente, eu tenho até documentos aqui se a Comissão de
Saúde, que eu já peguei lá, entender que quer dar uma estu-
dada, uma analisada, eu já passo para Comissão de Saúde.
Mas, também queria finalizando, dizer que o Pimentel, o
Maiorquim, a gente percebeu já a boa vontade e do Prefeito
Jesualdo e do Secretário Renato de resolver isso, porque eles
se conscientizaram que nesta disputa quem perde é o cidadão,
quem perde é o usuário. Queria só finalizar, cumprimentar aqui
em nome da Bárbara Azevedo, que está aqui, Bárbara, é uma
alegria tê-la conosco aqui, e seus colegas.

O SR. DR. NEIDSON – Questão de Ordem Senhor Presidente.
Só para complementar também as palavras do Deputado Laerte
e esclarecer também o que é hemodiálise, qual a função que

faz a hemodiálise no organismo das pessoas. Ela é uma tera-
pia de substituição, os nossos rins sãos os responsáveis pela
filtração do nosso sangue, elimina substâncias indesejadas
para o nosso organismo e muitas pessoas têm uma insuficiên-
cia renal, o rim não está funcionando parcialmente ou total-
mente. Então, essa hemodiálise, ela substitui a função dos
rins, senão for realizada a hemodiálise nessas pessoas que
têm esses problemas de insuficiência renal, eles correm gran-
des riscos de ir a morte; devido a quê? Nós podemos, geral-
mente a maior parte dessas pessoas, elas têm pressão alta e
se não fizerem a hemodiálise, retirar o líquido excedente do
nosso organismo, vai subir muito mais e vai começar, princi-
palmente, a encharcar o nosso pulmão, que é o edema agudo
de pulmão, podemos ter problemas comumente chamado de
derrames, que são acidentes vasculares encefálicos; enfartar
essas pessoas e ir a morte. Esse excedente de cem mil reais
se torna pouco, baixo valor até para salvarmos as vidas, devi-
do a que se temos algumas situações de um desses pacientes
que realizam hemodiálise sofrer alguma dessas complicações,
o Estado com certeza com um só paciente vai gastar muito
mais do que pagar esse excedente de 50 mil do município e
50 mil do Estado. Então, a Comissão de Saúde, já esteve hoje
com o Deputado Luizinho Goebel, e, a Deputada Rosângela
Donadon; já estivemos tratando desse assunto, estamos to-
talmente empenhados também para que possa ser, dar conti-
nuidade a este tratamento hemodiálitico lá em Ji-Paraná e em
todo o nosso Estado de Rondônia. Obrigado Presidente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, Questão de Ordem.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – Registrar a presença do Rodrigo
Jacon, Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado
de Rondônia, o SUDERON; Presidente do Conselho Regional
de Odontologia, Airton Cavalcante dos Santos. Estão aqui para
discussão no plenário de um projeto de nossa autoria, o qual
torna obrigatório odontólogos nas UTI’s dos hospitais priva-
dos. Essa discussão foi travada em Audiência Pública, aonde
vieram diversos palestrantes e nós entendemos a necessida-
de para a devida aprovação no âmbito do Estado de Rondônia,
o qual irá reduzir drasticamente a questão da mortalidade nos
hospitais privados, que já existe uma Lei Estadual que trata
nos públicos; bem como a redução do tempo do paciente nas
UTI’s. Então, eu queria que fosse incluído também na Ordem
do Dia o Projeto de Lei nº 460 para que possamos discutir
hoje no plenário. Obrigado Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Peço que seja inclu-
ído na Ordem do Dia o projeto de autoria do ilustre Deputado
Jesuíno Boabaid. Mais uma vez quero agradecer a presença
de todos os cursandos do curso de Odontologia que são cole-
gas de curso do meu Rodrigo Martins que também está cur-
sando na FIMCA; em nome do Dr. Maurício e também do dire-
tor do Sindicato, muito obrigado pela presença, com certeza
vamos está votando hoje esse projeto que é de interesse da
categoria. Pois não Deputado Geraldo da Rondônia.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Quero mandar um abraço
aqui...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, retificando aqui, é
640, Projeto de Lei 640, só isso.
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O SR. LAERTE GOMES – Só uma Questão de Ordem. Cumpri-
mentar aqui em meu nome e do Deputado Lebrão, o Prefeito
Vagner Miranda, só cumprimentar o Prefeito Vagner Miranda,
o Mirandão lá de Costa Marques.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Quero mandar um abraço
aqui para o aluno Wesley Ferreira de Souza, meu amigo de
Ariquemes, parabéns Wesley pela atitude; o pessoal da FIMCA
de Odontologia. Parabéns também para o Professor Rodrigo;
pela atitude, estamos juntos aí com vocês. Um abraço.

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

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

O SR. DR. NEIDSON – Eu gostaria de pedir para incluir na
pauta também o Projeto 642/17 que se trata de um recurso
para a SEAGRI e a SETUR para a recuperação da Estação do
Trem do Iata lá de Guajará-Mirim.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Peço que seja inclu-
ído na Ordem do Dia o Projeto, pedido pelo ilustre Deputado
Dr. Neidson, de suplementação orçamentária para a Secreta-
ria ora citada.

Eu quero registrar a presença do senhor Edmar Pacheco,
Presidente da Associação dos Policiais Militares, está presen-
te, muito obrigado pela presença e também o Vereador Marcão,
Câmara Municipal de Jaru, também o senhor Airton Cavalcan-
te, Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado
de Rondônia, muito obrigado, já foram citados e também da
Vereadora Fabiane Alves da Silva, Câmara Municipal de Parecis,
também do senhor Prefeito Brandão, que já foi registrado aqui
pelo nosso colega Deputado Laerte, e também do Valdecir,
Secretário de Administração e Fazenda, de Parecis. Muito obri-
gado pela presença.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilus-
tre Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, imprensa, pessoal aqui presente, pessoal da FIMCA,
com certeza nós vamos votar o Projeto e parabenizar, nós te-
mos o Dr. Viola, lá de Ariquemes aí também, agradecer a pre-
sença de todos. Quero vir a esta tribuna hoje, Senhor Presi-
dente, falar sobre vários assuntos importantes entre eles a
Audiência Pública do Café que nós temos na quinta-feira. Hoje
pela manhã, uma proposição minha através da Comissão de
Agricultura onde foi discutido junto com a  EMATER, junto com
a SEAGRI, junto com a EMBRAPA, EMATER, IDARON, SEAGRI,
Ministério da Agricultura planejando essa audiência, onde cada
órgão vai ter vinte minutos para fazer uma explanação sobre
quais as propostas que vai ter para melhorar essa distribuição
de mudas agora que estão previstas três milhões de mudas
esse ano, e, além disso, nós temos os viveiristas; já tem vári-
os viveiristas que vão trazer as suas demandas, os seus pro-
blemas, vão fazer uma demonstração aqui. Então, gostaria de
convidar todos os Deputados Estaduais que puderem estar pre-
sentes, a sociedade em geral, porque nós sabemos que é um
programa muito importante, mas, nós temos que fazer com
que os órgãos cada um tenha a sua responsabilidade, a sua
missão para que esse Projeto continue dando emprego, conti-
nue rendendo recursos para o Estado e também para os pro-
dutores, é uma maneira de fixar o homem do campo. Então na
quinta-feira, às 9 horas, dia 27, nós temos essa Audiência Pú-
blica onde vão estar presentes todos os órgãos envolvidos na

cadeia do café para que a gente planeje, para que eles citem
em tempo hábil as mudas para que a EMATER cadastre as
famílias agora, para que eles sejam atendidos. Nós estivemos
em Alto Paraíso, no dia de campo aonde nós vimos pessoas
sem orientação, foram comprar mudas, gastaram dinheiro, o
café está bonito e não está produzindo, Deputado Edson, en-
tão, tem que arrancar agora o café porque não produz, por-
que se for menos de quatro clones, ele não consegue produzir,
ele precisa, na realidade, teria que ser mais de cinco, mas, no
mínimo quatro, e tem gente que distribuiu, tem viveirista que
vendeu as mudas só de um clone, então, não há cruzamento,
não há produção. Então, os agricultores mal orientados no
passado, viveiristas também que não tiveram responsabilida-
de, isso deu um prejuízo muito grande, e está dando. Então,
nós precisamos orientar, nós temos que, a tecnologia hoje pre-
cisa e a EMATER também propôs e vai propor nessa audiência
para treinar durante o ano, preparar os agricultores que vão
receber para que eles entreguem, e o IDARON também fisca-
lize desde a retirada das estacas para fazer as mudas. Então,
todas as etapas sejam, todos os órgãos, o próprio Ministério
da Agricultura fiscalize os viveiros para que não distribua mu-
das de baixa qualidade ou que não consiga produzir depois.
Então, foi muito boa a reunião, já é a terceira reunião que nós
tivemos, para planejar essa Audiência Pública com a presen-
ça, agradecer o Secretário de Agricultura que esteve presen-
te, agradecer a direção da EMATER que veio com a equipe
técnica toda junto com o Chiquinho, agradecer a EMBRAPA
que esteve presente, onde deu muita sugestão e vai trazer
também uma nova proposta para os viveiros e também os
viveiristas que já confirmaram a presença, os agricultores, para
nós é uma alegria. Então, quero deixar aqui registrado esse
fato importante para a cafeicultura o Estado de Rondônia, uma
proposição nossa através da Comissão de Agricultura, o Depu-
tado Lazinho é o Presidente e nós ficamos para entrar em
contato amanhã com o George, o Secretário de Planejamento
também para disponibilizar o recurso que nós propusemos que
seja usado esse recurso de combate a pobreza para essas
mudas, Deputado Lazinho, por que pela estatística do IBGE, a
maior parte da pobreza está no campo, é uma maneira de
você dá emprego, dá condições deles produzirem e dá condi-
ções dele sobreviver no campo e sair dessas dificuldades que
se encontram hoje. Então esse recurso tem no Fundo e nós
queremos vê a possibilidade de ser aplicado. Eu quero apro-
veitar também, Sr. Presidente, para falar sobre um assunto
muito importante; o Garimpo Bom Futuro, nós desde o manda-
to passado, há 6 anos nós pleiteamos a construção de uma
Escola, na época fazendo justiça junto com o Deputado Lourival,
nós fizemos uma demanda e nós conseguimos um recurso lá
em Brasília e junto com o Governo do Estado, junto com o
Secretário de Educação na época e o terreno tinha dificuldade
de documentação, e ai lá como ninguém tem documento, ai foi
uma briga com o INCRA até que nós conseguimos, então que o
INCRA liberasse um documento com validade de 20 anos para
construir aquela Escola, ainda não saiu a documentação do
restante dos terrenos, mas, lá nós conseguimos. E aí o Gover-
no do Estado no recurso que nós, agradecer aqui a Deputada
Lúcia Tereza; Deputado Ribamar lembra? Quando estava per-
dendo o recurso, nós corremos atrás, que a Deputada Lúcia
Tereza era Presidente da Comissão, eu faço parte, o Deputado
Ribamar, Deputado Edson e nós conseguimos aprovar aquele
recurso antes de perder. E viabilizamos então esse recurso
para a construção daquela Escola. E graças a Deus agora na
quinta-feira vai ser inaugurada a Escola lá do Garimpo. Uma
história de 6 anos tentando e agora se tornando realidade aquela
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comunidade. Então quero parabenizar o Governo do Estado,
parabenizar a Secretaria de Educação, parabenizar os Deputa-
dos que na época todos aprovaram o recurso, junto com a
Comissão de Educação, depois veio para o plenário, todo mun-
do votou em tempo recorde, rápido e hoje é uma realidade.
Então que quero deixar aqui os nossos parabéns a todas as
pessoas envolvidas para um fato tão importante, inclusive tem
uma ação do Ministério, do Promotor lá em Ariquemes onde
tem um conflito para o transporte escolar, entre Alto Paraíso e
Ariquemes. E ai o Governo do Estado vai ceder um ônibus para
poder atender aquela comunidade, um ônibus escolar para
poder atender aquele conflito, para que puxe os alunos, é uma
parte em Ariquemes, uma parte em Alto Paraíso, então na
quinta-feira também vai ser a entrega desse ônibus, que nós
também acompanhamos esse diálogo com o Ministério Públi-
co, o diálogo também com a Educação. Então parabenizar mais
uma vez o Governo do Estado também por essa ação tão im-
portante aquela comunidade lá do Garimpo Bom Futuro no
município de Ariquemes. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino Follador pelas suas palavras. Ainda nas Breves Comu-
nicações concedo a palavra ao ilustre Deputado Airton Gurgacz
por cinco minutos, sem apartes.

O SR. AIRTON GURGACZ – Boa tarde Sr. Presidente, Deputa-
do Edson Martins; boa tarde nobres colegas Deputados, Depu-
tada Rosangela, a plateia presente com todo o pessoal, pesso-
al da FIMCA, que está hoje também nos prestigiando. E o mo-
tivo da nossa fala aqui, também é problema da hemodiálise de
Ji-Paraná, estivemos ontem lá com o proprietário da clínica,
estivemos com vários Vereadores tentando conversando com
eles, sanar o problema, resolver o problema, mas aí houve um
documento da Secretaria de Saúde suspendendo os trabalhos
e ele também diz que a partir de amanhã vai suspender os
trabalhos. Então nós conseguimos marcar para amanhã cedo
uma audiência com o Governador para resolver, por quê? São
180 pessoas, a Prefeitura, o recurso federal que está chegan-
do é para pagar para 150, 50 pessoas ficam fora, estão fora da
hemodiálise. Então é uma questão muito difícil a gente esteve
lá, viu a carta do nosso Secretário ao Secretário Municipal de
Saúde, Renato Fuverki. E a situação muito grave, gravíssima!
Até nós recebemos uma queixa hoje, um pedido de que uma
nota de repúdio até eu vou ler aqui para os nossos colegas
Deputados para verem a seriedade que é a questão de uma
senhora, ela diz assim: “Eu, Alda Valéria de Souza Viana Moreira,
declaro meu manifesto de repudio e indignação quanto a deci-
são da suspensão imediata ao atendimento de 50 pacientes
que necessitam de hemodiálise em Ji-Paraná”. No dia 22 ao
chegar na Clínica Renal, ela foi informada que a partir do dia
25 não vai mais fazer, o seu marido não vai mais poder fazer
hemodiálise com mais 49 pacientes. “Como justificativa eles
alegaram que já há algum tempo não estão recebendo a verba
necessária ao custeio de todos os pacientes atendidos naquela
unidade, motivo pela qual resolveram suspender imediatamente
o atendimento”. Então ela esclarece “a necessidade desse tra-
tamento, pois um paciente diagnosticado como renal crônico é
definido como resultado de lesões renais irreversíveis, e, pro-
gressivos provocados por problemas que tornam os rins inca-
pazes de realizar suas funções, dependendo da máquina para
sobreviver e precisando de hemodiálise 3 vezes por semana”.
Ela quer deixar registrado que como cidadã brasileira, eleitora,
moradora de Ji-Paraná que honra e paga seus impostos e que

se sente indignada com o descaso que as autoridades estão
dando a um assunto tão sério, pois trata-se da saúde, da vida
de um cidadão que conforme as nossas leis têm direito a esse
tratamento de hemodiálise. “O que eu devo fazer? Me sinto
perdida. Deixar meu marido em casa sem esse tratamento
necessário? Esperar a sua morte?” Então ela roga que alguma
autoridade tome alguma providência. Não apenas por causa
de seu esposo, mas, também pelos outros 49 pacientes que
foram excluídos desse tratamento. Precisando de ajuda de
toda população ji-paranaense e do Estado de Rondônia para
que possa ajudar a resolver esse grande impasse que está
acontecendo entre a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e o
Governo do Estado de Rondônia na questão da Secretaria de
Saúde. Amanhã a gente vai conversar com o Governador para
ver o que pode ser resolvido, porque se não a Justiça vai ter
que interferir nesse meio, porque são vidas que estão deixan-
do de ser tratadas. E essa questão renal já foi bem discutida
aqui pelo Deputado Dr. Neidson, aqui pelo próprio Deputado
Laerte que tem falado, diz que falou com o Dr. Maiorquim, ele
está ajudando a resolver a situação; vereadores da cidade, a
população toda revoltada com a situação. Porque também Ji-
Paraná é um centro onde trata de 14 municípios ao seu redor
e aí precisa tratar todo mundo que chega com esse problema,
mas, só que como não está havendo o pagamento o proprie-
tário da clínica, o cidadão lá que proprietário, que é um médi-
co está numa situação difícil também porque não recebe, o Dr.
Fernando Ceretta, nefrologista, ele é proprietário, então ele
está suspendendo para ver se alguém do Governo ou da Pre-
feitura Municipal de Ji-Paraná tome uma providência. Então a
situação é muito grave lá, viu Deputado Follador e todos os
Deputados, é uma situação que a Justiça vai ter que entrar no
meio se não for resolvido. Outro assunto que nos traz aqui é
aqui da Capital, foi feita uma reclamação também aqui dos
nossos usuários do Complexo Poliesportivo Deroche, está sem
iluminação o Deroche e o pessoal reclamando muito ali, o
pessoal que faz caminhada, porque temos quadra de vôlei de
areia, temos pista de caminhada, pista de atletismo, campo
de futebol de areia, campo de gramado, espaço de ginástica,
musculação, parque infantil, playground e área de descanso e
o pessoal usa muito, a população da Capital tem usado muito
o Deroche e está sem energia elétrica ali, deve ser ou corta-
ram os fios porque sempre foi muito bem iluminado e a recla-
mação é que de madrugada você vai, está escuro, Deputado
Ribamar Araújo, à noite você vai lá está escuro, quer dizer, é
até um perigo você passar por momentos desagradáveis nes-
sa situação que a gente vive no País. Então nós estamos até
fazendo uma indicação ao Governo do Estado, ao Secretário
Rodnei para que possa corrigir esse pequeno detalhe, porque
as pessoas necessitam fazer seus exercícios físicos, suas ca-
minhadas, suas andanças e ali sempre tem muita gente, é
sempre cheio, lotado de pessoas fazendo exercícios e usan-
do, jogando bola, jogando vôlei, basquete, futebol de areia,
se exercitando ali dentro do nosso Deroche. Então quero dei-
xar registrada essa situação, e, fazer esse apelo também ao
nosso Secretário para que possa dá um jeito de ver o que
acontece com a energia, porque o Cláudio Coutinho agora
depois de muito tempo será inaugurado, está ficando pronto,
eu acredito que com mais uns 60, 90 dias, o Ginásio Cláudio
Coutinho, sua reforma está ficando maravilhosa e deverá fi-
car pronto e ao lado aqui tudo no escuro, então está muito
difícil ali para as pessoas fazerem as suas atividades físicas.
Então era isso que nós tínhamos para esta tarde, senhor Pre-
sidente. Muito obrigado pela atenção.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Airton Gurgacz. Ainda nas Breves Comunicações, com a
palavra o Ilustre Deputado Léo Moraes por 05 minutos, sem
aparte.

O SR. LÉO MORAES – Gostaria de desejar uma boa tarde a
todos. Cumprimentar o Presidente em exercício Deputado Ed-
son Martins, estender os cumprimentos para toda a bancada
de Deputados estaduais, em nome do meu colega de Porto
Velho Deputado Aélcio da TV; cumprimentar os nossos servi-
dores que muito colaboram para o bom andamento dos traba-
lhos a serem desenvolvidos nesta Casa; saudar a todos os
presentes em nossa galeria  que de alguma maneira se sen-
tem lesados, prejudicados e procuram aqui na Casa de Leis a
solução ou senão minimizar os problemas que enfrentam no
dia a dia, local apropriado e adequado para dirimir essas ma-
zelas e tutelar a defesa da sociedade e do Estado de Rondônia
como um todo. Vim aqui fazer breves considerações a respei-
to do encontro que tivemos ontem com o Deputado Jesuíno
Boabaid, e com outros Deputados, inclusive Bancada Federal,
no que diz repeito a Lei dos decibéis, é fato sabido que muitos
bares, restaurantes, estabelecimentos comercias, boates, síti-
os que promovem eventos, assim como igrejas e outras deno-
minações religiosas, tem tido uma grande dificuldade no que
diz respeito à legislação ambiental e também especificamente
a Lei dos Decibéis, a partir do momento que existe uma de-
núncia, a Polícia Ambiental de forma diligente e correta, vai
atuar e muitas vezes autuar, porém, são multas discrepantes,
valores abissais, incompatíveis com a realidade do Estado de
Rondônia, e que por muitas vezes acabam por incorrer no au-
mento de desemprego, muitos desses estabelecimentos co-
merciais acabam não tendo condições de pagar essas multas
e aumentam a grande gama de desempregados que estamos
no Estado de Rondônia, no nosso Brasil. É fato sabido, e, é
recorrente nos noticiários em nível de Brasil, que o desempre-
go cada vez mais aumenta e no momento de dificuldade nós
temos que empreender, temos que inovar, temos que criar ce-
nários favoráveis e o cenário favorável nesse momento é de
minimizar o problema, fazer um ajustamento e um aperfeiço-
amento da lei e também pedir a suspensão do decreto. Se eu
estou falando aqui, certamente a galeria onde centenas de
pessoas estão; se fizer as medições dos decibéis, está acima
do permitido pela lei, se eu estivesse num ambiente de esta-
belecimento comercial, estaria passível de tomar uma multa
num valor muito alto, apreender todos os equipamentos de
som, de música e você ainda correr risco de sair preso desse
estabelecimento, de forma constrangedora, de forma muitas
vezes vexatória. O que é que nós temos que fazer? Atuar, aqui
é o problema que deve ser sempre solucionado, é na
Assembleia Legislativa. Portanto, nós juntamente com o Depu-
tado Jesuíno, dentro da Comissão de Segurança Pública e tam-
bém na Comissão de Diretos Humanos, convidamos as autori-
dades, Deputado, para que estejam presentes aqui, a Polícia
Civil, a Direção Geral da Polícia Civil, a Polícia Militar, Comando
Geral da Polícia Militar, que nós possamos encontrar um meio-
termo um bom senso, pedir a suspensão de 90 a 180 dias,
para que possamos aperfeiçoar a Lei, para que proprietários,
a exemplo de tantas boates e bares que temos em Porto Ve-
lho, como o Posto Aqui Tem, como a Boate Deep, Informal, e
tantos outros lugares, diga-se de passagem, sou cliente e fre-
guês de muitos deles, que eles possam se ajustar, possam
trabalhar de forma digna, possam trazer lazer, entretenimento
para a população, principalmente nessa faixa etária que aí está
sentada, os nossos jovens de 18 a 33 a 35 anos, que procuram

lazer e não acham em Porto Velho, quando você quer realizar,
de repente, exercício físico você não tem aonde ir, você tem o
Espaço Alternativo, você tem a Praça do Skate que muitas ve-
zes é mal cuidada, e você tem outra praça ou espaço público
que falta iluminação e a gente não consegue integrar a juven-
tude de Porto Velho e do Estado de Rondônia. Já apresenta-
mos vários projetos que criam o Conselho Estadual da Juven-
tude, o Conselho Municipal da Juventude, o direito ao Leva Eu
para os nossos adolescestes e jovens hipossuficientes, que não
têm poder aquisitivo, e mais uma vez queremos interceder,
fazer e cumprir o nosso papel para que a gente possa de algu-
ma maneira diminuir os problemas, que quem curte esse tipo
de evento, para quem consome; para quem trabalha e tira seu
ganha-pão desses espaços, eles possam ser preservados es-
ses locais de trabalho. Portanto, nós viemos conclamar os nossos
outros colegas Deputados e dizer que a Comissão está a pleno
vapor, semana que vem teremos os convidados e quem sabe a
gente trará boas notícias a toda a população do nosso Estado
de Rondônia. No mais é agradecer a oportunidade, agradecer
o momento de explanar e apresentar as nossas ideias, de modo
que a população possa cada vez se tornar mais crítica, mais
presente na vida secular da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Léo Moraes. Quero registrar a presença do Vereador Edgar,
Presidente da Câmara Municipal de Cabixi e também do Silvênio
Antonio de Almeida, Prefeito do município de Cabixi. Muito
obrigado pelas presenças.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem Senhor
Presidente. Eu queria registrar hoje o Dia do Contabilista, em
84 anos, profissionais contábeis, o João Lira que lançou já essa
data comemorativa, deixar aqui, parabenizar todos os
Contadores e Técnicos de Contabilidade pelo dia 25 de abril,
que é o Dia do Contabilista. É uma profissão muito importante
no Estado de Rondônia, nós íamos falar, mas, acabei
esquecendo, mas não podia deixar de registrar aqui uma data
tão importante, dia 25 de abril, Dia do Contabilista, onde todos
os técnicos e contadores são insubstituíveis hoje em qualquer
administração pública, em qualquer local, em qualquer trabalho.
Parabenizar. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino, por se lembrar de um profissional tão importante no
contexto da área profissional que é o Contador.

Encerradas as Breves Comunicações, passamos à Or-
dem do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitu-
ra das proposições recebidas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Susta a Instrução Normativa nº 028/TCE/RO-2012.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer
à Mesa Diretora que seja realizada Audiência Pública, no dia
05 de maio de 2017, às 09 horas, no Plenário desta Casa, para
discutir sobre a decisão favorável à Ação proposta pelo Minis-
tério Público Federal e Ministério Público do Estado de Rondônia
contra a União Federal, Estado de Rondônia, Município de Por-
to Velho, Santo Antônio Energia, IBAMA, e IPHAN, em que de-
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termina a imediata suspensão do Contrato de Cessão de Uso
Gratuito entre a União Federal e o município de Porto Velho, da
administração do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré.
- REQUERIMENTO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Re-
quer à Mesa Voto de Pesar aos familiares da adolescente Jéssica
Moreira Hernandes, do município de Cerejeiras, por seu faleci-
mento ocorrido em abril deste ano.
- EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Acrescenta os parágrafos 7º e 8º ao artigo 11 da
Constituição do Estado de Rondônia.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX REDANO. Dá nova reda-
ção e acrescenta o § 9º do artigo 5º, da Lei Estadual 3313/14,
alterado pela 3948/2016 e dá outras providências.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Dispõe sobre
a proibição do armazenamento, industrial ização e
comercialização de produtos que contenham o amianto ou as-
besto em sua composição no Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor para os Bombeiros Militar do 3º Subgrupamento,
do 2º Grupamento de Bombeiro Militar, localizado no município
de Jaru/RO, conforme consta nas ações meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor para os Policiais Militares da Formação Sanitá-
ria da Coordenadoria Regional de Policiamento II, do 2º Bata-
lhão de Polícia Militar, localizado no município de Ji-Paraná/RO,
conforme consta ações meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. REQUER
Voto de Louvor, para os Oficiais Militares da Coordenadoria
Regional de Policiamento II, do 2º Batalhão de Policia Militar,
localizado no município de Ji-Paraná/RO, conforme consta ações
meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, a realização de Sessão Solene, no dia 18 de
agosto de 2017, às 09:00 horas, no Plenário desta Casa de
Leis, para entrega de Título Honorífico de Honra ao Mérito ao
Senhor Huziel Trajano Diniz e Medalha de Mérito Legislativo à
senhora Maria Iris Dias de Lima Diniz, pelos relevantes servi-
ços prestados ao Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Requer Voto
de Louvor à Escola João Bento da Costa, em Porto Velho, pela
passagem dos seus 20 anos de criação.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora a realização de Audiência Pública no dia 29 de maio
de 2017, às 10:00 horas, para debatermos o Passe Livre Estu-
dantil no Transporte Público Municipal.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer a
retirada de assinatura da CPI. O parlamentar que o presente
subscreve requer à Mesa Diretora a retirada da sua assinatura
no Requerimento de autoria do Deputado Anderson do
Singeperon, que constitui a Comissão Parlamentar de Inquéri-
to – CPI da CAERD.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo, espe-
cialmente à Secretaria do Estado de Saúde, informações sobre
o Centro de Diálise de Ji-Paraná.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Requer
ao Governo do Estado de Rondônia informações sobre a Men-
sagem 69, de 05 de abril de 2017, que “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro,
até o montante de R$ 19.767.223,44, em favor da unidade or-
çamentária: Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER”.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Gover-
nador do Estado, a necessidade de iluminação do Parque Cir-
cuito no município de Guajará-Mirim/RO
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Governo do
Estado, a necessidade de levar Projeto Cidade Limpa no Dis-
trito de Surpresa, município de Guajará.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Go-
vernador do Estado, através do Departamento de Estradas e
Rodagens e Transportes – DER, a necessidade de Balizamento
noturno para a pista de pouso no Aeroporto do município de
Costa Marques/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Governador
do Estado de Rondônia, Reforma da Ponte de Madeira ou subs-
tituição por uma ponte de concreto que liga os bairros Mariana
I e II na Zona Leste, no município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Governo do
Estado, que seja feita a aquisição de microcomputadores para
o laboratório de informática na Unidade Educacional Marechal
Hermes da Fonseca, município de Nova Brasilândia d´Oeste/
RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Poder Executi-
vo do Estado de Rondônia, a contratação de empresa especi-
alizada em manutenção ou aquisição de veículos para remo-
ção de corpos (Rabecão), para o Instituto Médico Legal - IML
de Porto Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, que determine através do DER,
seja feito o encascalhamento da Linha 03 Eixo, entre os muni-
cípios de Corumbiara a Pimenteiras do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual à necessidade de pavimentação das Ruas
Sena Madureira entre as Ruas Manoel Franco (T-10) e Aveni-
da Seringueiras (T-14), no município de Ji-Paraná.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica a necessi-
dade de limpeza do CEDEL do bairro Ulisses Guimarães, muni-
cípio de Porto velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de patrolamento e
cascalhamento da RO-153, nos trechos das linhas 199 a 208,
que liga os municípios de Vale do Paraíso, Ouro Preto do Oes-
te, Distrito de Rondominas e Ji-Paraná.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, com cópia a Superintendência
Estadual dos Esportes, da Cultura e do Lazer – SEJUCEL, a
necessidade urgente de recuperação, manutenção e seguran-
ça do Complexo Poliesportivo Deroche Pequeno Franco, no
município de Porto Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de Esta-
do da Educação – SEDUC, a necessidade urgente de constru-
ção de um refeitório na Escola Estadual de Ensino Médio Jo-
vem Gonçalves Vilela, no bairro Dois de Abril, Primeiro Distrito
do município de Ji-Paraná, através do PROAF.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual junto à Secretaria de Estadual de Saúde –
SESAU, a necessidade de um Médico Anestesista, no municí-
pio de Buritis.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder
Executivo Estadual, junto ao Departamento Estadual de Estra-
da e Rodagem – DER, a necessidade de manutenção da Rodo-
via 205 que liga o município de Machadinho do Oeste a Cujubim.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Requer a reali-
zação de Audiência Pública nesta Casa de Leis no dia 18 de
maio de 2017, às 09h00, para tratar da criação da Reserva de
Preservação Permanente Umerizal.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do Ilustre Deputado Lazinho da Fetagro.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer à Mesa Di-
retora que seja realizada Audiência Pública, no dia 05 de maio
de 2017, às 09 horas, no Plenário desta Casa, para discutir
sobre a decisão favorável à Ação proposta pelo Ministério Pú-
blico Federal e Ministério Público do Estado de Rondônia con-
tra a União Federal, Estado de Rondônia, Município de Porto
Velho, Santo Antônio Energia, IBAMA, e IPHAN, em que deter-
mina a imediata suspensão do Contrato de Cessão de Uso Gra-
tuito entre a União Federal e o município de Porto Velho, da
administração do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré.

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

Registrar a presença do Prefeito Anildo, do município
do Vale do Anari, muito obrigado pela presença.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Requer à Mesa
Voto de Pesar aos familiares da adolescente Jéssica Moreira
Hernandes, do município de Cerejeiras, por seu falecimento
ocorrido em abril deste ano.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento da ilustre Deputada Rosângela Donadon.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, sebhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Lou-
vor para os Bombeiros Militar do 3º Sub Grupamento, do 2º
Grupamento de Bombeiro Militar, localizado no município de
Jaru/RO, conforme consta nas ações meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento da ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação o Requerimento. Os Deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Lou-
vor, para os Policiais Militares da Formação Sanitária da
Coordenadoria Regional de Policiamento II, do 2º Batalhão de
Polícia Militar, localizado no município de Ji-Paraná/RO, con-
forme consta ações meritórias em anexo.

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

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Lou-
vor para os Oficiais Militares da Coordenadoria Regional de
Policiamento II, do 2º Batalhão de Polícia Militar, localizado no
município de Ji-Paraná-RO, conforme consta as ações meritó-
rias em anexo.

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

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa Di-
retora realização de Sessão Solene, no dia 18 de agosto de
2017, às 09:00 horas no Plenário desta Casa de Leis, para
entrega de Título Honorífico de Honra ao Mérito ao Sr. Huziel
Trajano Diniz e Medalha de Mérito Legislativo a Sra. Maria Iris
Dias de Lima Diniz, pelos relevantes serviços prestados ao Es-
tado de Rondônia.

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

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Requer Voto de Louvor
à Escola João Bento da Costa, em Porto Velho, pela passagem
dos seus 20 anos de criação.

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

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora,
a realização de Audiência Pública no dia 29 de maio de 2017,
às 10:00 horas para debatermos o Passe Livre Estudantil no
Transporte Público Municipal.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o requerimento do ilustre Deputado Léo Moraes. Em dis-
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cussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 126/17 DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Susta a Instrução Normativa nº 028/TCE/RO-2012.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo se encontra sem parecer. Solicito ao ilustre Deputa-
do Aélcio da TV para que possa emitir o parecer pelas Comis-
sões pertinentes.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, enquanto o Deputado
chega para emitir o parecer...

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

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Quero aqui também registrar a
presença do Prefeito Anildo; chefe de gabinete, o Marcelo tam-
bém lá do Vale do Anari e também o meu amigo Zé Luiz que
está junto nesta comitiva aí em busca de recursos para o mu-
nicípio do Vale do Anari. Sejam bem-vindos a esta Casa.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Decreto Legislativo 126/17
de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid: Susta a Instrução
Normativa nº 028/TCE/RO-2012. O meu parecer pelas Comis-
sões pertinentes é favorável, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV. Em votação o
parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado o pare-
cer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Em discussão. Só para explicar
para os Parlamentares...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão única
o Projeto de Decreto Legislativo nº 126/17. Para discutir o ilus-
tre Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Decreto Legislativo de nossa autoria, que susta os
efeitos da Instrução Normativa nº 028. Tal Instrução Normativa,
ela regulamentou de forma, de forma que eu vou falar de uma
forma bem tranquila; que está legislando o Tribunal de Contas,
por conta que existe uma Lei Federal, a Lei Federal 8.730, de
10 de novembro de 1993. Então, essa Instrução Normativa, ela
tentou regulamentar uma norma federal e o Tribunal de Con-
tas não tem tal prerrogativa, motivo pelo qual nós estamos
sustando os efeitos dessa Instrução Normativa, com base, com
vastas, com vários julgados do Supremo Tribunal Federal, bem
como decisões reiteradas do próprio Judiciário que diz que o
Tribunal de Contas não pode legislar; somente quem pode ini-
ciar esse processo legislativo, é o Governo ou bem como a
Assembleia Legislativa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão única
e votação o Projeto de Decreto Legislativo 126/17. Em discus-
são. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como

se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO 117/17 DO DEPUTADO ANDERSON
DO SINGEPERON. Concede o Título Honorífico de Honra ao
Mérito In Memorian à Senhora Lúcia Tereza Rodrigues dos
Santos, em alusão aos relevantes serviços prestados em fa-
vor do Estado de Rondônia e ao Poder Legislativo de Rondônia.

Presidente, eu solicito que seja retirado da Ordem do
Dia o presente Projeto de Decreto Legislativo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está retirado da
Ordem do Dia o Projeto 117/17.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 640/17 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe so-
bre a obrigatoriedade da presença de profissionais de Odon-
tologia na equipe multiprofissional das Unidades hospitalares
privadas no Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei do
ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Quero pedir ao Deputado
Aélcio da TV, para que possa proceder parecer pelas Comis-
sões Pertinentes. Esse é o Projeto de interesse aqui da cate-
goria que eu quero mais uma vez registrar e agradecer a
presença de todos cursandos do Curso de Odontologia da
FIMCA, muito obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 640/17 de autoria do
Deputado Jesuíno Boabaid. Dispõe sobre a obrigatoriedade da
presença de profissionais de Odontologia na equipe
multiprofissional das Unidades hospitalares privadas no Esta-
do de Rondônia. O meu parecer é favorável pelas Comissões
Pertinente, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV. Em votação
o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado o pa-
recer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 640/
17 de autoria do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Para dis-
cutir o Projeto o Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Só para agradecer ao Deputado
Aélcio, bem todos os Deputados que se encontram presentes
nesta Casa, a qual nós não podemos aprovar Projetos se não
tem a anuência dos demais Pares. Esse Projeto foi apresen-
tando em conjunto com o Sindicato, com Conselho e com to-
dos os representantes que discutiram em Audiência Pública
esse tema, os Odontólogos nas Unidades de Tratamento In-
tensivo dos hospitais públicos e privados. E aqui várias pesso-
as com notório conhecimento nesse tema comprovaram que
a presença dos Odontólogos nas Unidades de Tratamento In-
tensivo, Intensiva no caso, tem uma redução drástica quanto
à permanência bem como a redução da mortalidade. Isso é
questão de saúde pública, motivo pelo qual esta Casa está
aprovando esse Projeto, e com detalhe, já existe um Projeto
de Lei, já existe uma Lei no Estado de Rondônia, que trata dos
hospitais públicos. Hoje, nós estamos discutindo os hospitais



2 DE MAIO DE 2017Nº 68 1057Pág.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

privados, que também exerce a Medicina dentro do âmbito do
Estado de Rondônia, motivo pelo qual também a gente pode
legislar quanto essa matéria. Eu quero agradecer a todos e
novamente parabenizar ao Presidente Rodrigo e bem como
aos Conselheiros e a todos os universitários e Odontólogos
que se encontram presentes aqui no recinto. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda em discussão
o Projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda dis-
cussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO 120/17 DO DEPUTADO LEBRÃO.
Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Major Gustavo Luiz
de Lima Correia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de autoria
do ilustre Deputado Lebrão, é um Projeto de Decreto Legislativo,
Projeto 120/17, já se encontra com parecer.

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 581/17 DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Dispõe sobre
a proibição do uso de placas informativas, impressão em bi-
lhetes ou cupons, em estacionamentos e/ou similares com os
seguintes dizeres: “NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR FUR-
TO, ROUBO, DANOS MATERIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO
INTERIOR DO VEÍCULO” e dá outras disposições.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 581/
17, é um Projeto de autoria do ilustre Deputado Ezequiel Junior.
O Projeto já tem parecer com emenda.

Em primeira discussão e votação o Projeto. Em discus-
são. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado
em primeira discussão e votação com emenda. Vai à segunda
discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO 121/17 DO DEPUTADO LEBRÃO.
Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia
ao Prof. Dr. Hélder Risler de Oliveira.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 121/17 de autoria do ilustre Deputado Lebrão. Em
discussão o Projeto, já tem parecer. Em discussão única e vo-
tação. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 593/17 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Institui a
Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego
nas Escolas Públicas Estaduais de Rondônia, e dá outras provi-
dências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 593/
17 de autoria do ilustre Deputado Hermínio Coelho. Já tem
parecer.

Em primeira discussão e votação. Em discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO 118/17 DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Concede a Medalha do Mérito Legislativo, ao Sar-
gento PM Carlos Norberto da Silva.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 118/17 de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão o projeto. Em votação. Votação única. Os Depu-
tados favoráveis permaneçam como se encontram e os con-
trários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 642/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 084. Autori-
za o Poder Executivo a abrir crédito especial por superávit fi-
nanceiro, suplementar por anulação e por excesso de arreca-
dação, até o montante de R$ 3.820.906,46, em favor das Uni-
dades Orçamentárias: Secretaria de Estado da Agricultura –
SEAGRI e Superintendência Estadual de Turismo – SETUR.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 642/
17, Mensagem do Poder Executivo, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito especial por superávit financeiro, suple-
mentar por anulação e por excesso de arrecadação, até o
montante de R$ 3.820.906,46, em favor das Unidades Orça-
mentárias: Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI e
Superintendência Estadual de Turismo – SETUR.

Projeto se encontra sem parecer. Solicito ao Deputado
Saulo Moreira para emitir parecer pelas Comissões
Pertinentes.

O SR. SAULO MOREIRA – Sr. Presidente, companheiros De-
putados, este é o projeto do Executivo que veio a esta Casa
sob a Mensagem 084, e é o Projeto de Lei 642/17 que autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito especial por superávit finan-
ceiro, suplementar por anulação e por excesso de arrecada-
ção, até o montante de R$ 3.820.906, 46, em favor das Unida-
des Orçamentárias: Secretaria de Estado da Agricultura –
SEAGRI e Superintendência Estadual de Turismo – SETUR. E o
projeto já está dentro da sua legalidade, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, desta forma o meu parecer é favorável a aprova-
ção da matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Saulo Moreira. 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 de Lei 642/
17. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 643/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 085. Autori-
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za o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso
de arrecadação, até o montante de R$ 520.300,00, em favor
da Unidade Orçamentária: Fundo Especial da Defensoria Públi-
ca do Estado de Rondônia – FUNDEP.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto se encon-
tra sem parecer. Solicito ao ilustre Deputado Saulo Moreira,
como membro da Comissão de Constituição e Justiça, para
emitir parecer pelas Comissões.

O SR. SAULO MOREIRA – Da mesma forma Sr. Presidente,
este é o Projeto de Lei 643/17 de autoria do Poder Executivo
que veio a esta casa com a Mensagem 085, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 520.300,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Especial da Defensoria Pública
do Estado de Rondônia – FUNDEP. Sr. Presidente este projeto
está dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade e a
nossa Defensoria Pública do Estado que vem prestando um
excelente trabalho em benefício da nossa população. Portanto,
o meu parecer é favorável a aprovação desta matéria, Sr. Pre-
sidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Saulo Moreira. 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 de Lei 643/
17. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 644/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 086. Autori-
za o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por
anulação, até o montante de R$ 8.120.000,00, em favor das
Unidades Orçamentárias: Secretaria de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão – SEPOG, Departamento Estadual de
Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer –
SEJUCEL, Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI e Se-
cretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social
– SEAS.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O projeto se encon-
tra sem parecer. Solicito ao Deputado Saulo Moreira para emi-
tir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. SAULO MOREIRA – Da mesma forma, Srs. Deputados,
este é o Projeto de Lei 644/17, de autoria do Poder Executivo
que “Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suple-
mentar por anulação, até o montante de R$ 8.120.000,00, em
favor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão – SEPOG, Departamento Estadual de Estradas e Roda-
gem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, Superintendên-
cia da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, Secreta-
ria de Estado da Agricultura – SEAGRI, e Secretaria de Estado
da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS”. Está den-
tro da legalidade, dentro da constitucionalidade e meu parecer
é favorável pela aprovação da matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o parecer favorável do ilustre Deputado Saulo Moreira.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 644/
17. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer dispensa
de interstício. Sr. Presidente, requeiro a Mesa nos termos do
Parágrafo Único do Artigo 199 do Regimento Interno seja dis-
pensado interstício regimental para apreciação em segunda
discussão e votação no Plenário: Projeto de Lei 581/17, Proje-
to de Lei 593/17, Projeto de Lei 640/17, Projeto de Lei 642/17,
Projeto de Lei 643/17 e Projeto de Lei 644/17.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento de dispensa de interstício do ilustre
Deputado Jesuíno Boabaid.

Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Encerrada a Ordem
do Dia. Passamos ao Grande Expediente. Não há Oradores
inscritos, encerrado o Grande Expediente. Passamos as Co-
municações de Lideranças, também não há Oradores inscri-
tos. Encerrada as Comunicações de Lideranças, passamos as
Comunicações Parlamentares, que também não há Oradores
inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Ses-
são Extraordinária para em seguida a fim de apreciarmos em
segunda discussão e votação as matérias aprovadas nesta Ses-
são.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 16 horas e 35 minutos).

19ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 26 de Abril de 2017

Presidência dos Srs.
ADELINO FOLLADOR - Deputado

 MAURÃO DE CARVALHO - Presidente
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

Secretariado pelos Srs.
LAERTE GOMES - Deputado

ANDERSON DO SINGEPERON - Deputado
LÉO MORAES - Deputado

(Às 09 horas e 21 minutos é aberta a Sessão)
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DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon(PV),
Edson Martins (PMDB), Geraldo da Rondônia(PHS), Hermínio
Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB),
Lazinho da Fetagro(PT), Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel
(PV), Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR),
Rosângela Donadon (PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB), Cleiton Roque
(PSB), Dr. Neidson (PMN), Ezequiel Júnior (PSDC), Jean Olivei-
ra (PMDB), Lebrão (PMDB), Marcelino Tenório (PRP) e Saulo
Moreira (PDT).

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Havendo núme-
ro legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 19ª Sessão Ordinária da 3ª
Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.

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

OS SRS. LAERTE GOMES E ANDERSON DO SINGEPERON (Se-
cretários ad hoc) – Procedem à leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida. Não havendo ninguém para discutir
está aprovada.

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

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON (Secretário ad hoc) –
Procede à leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 291/2017 – Tribunal de Justiça, encaminhando
cópia de peça processual, por intermédio da qual restou não
conhecido o Mandado de Segurança, objeto do Mandado se
Segurança nº 0800839-13.2017.8.22.0000.
02 – Ofício nº 5362/2017 – Supremo Tribunal Federal, comu-
nicando os termos da decisão proferida nos autos em epígrafe,
objeto da Medida Cautelar na ADIN nº 5653.
03 – Carta nº 225/2017 – CAERD, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 933/17, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Neidson.
04 – Ofício nº 068/2017 – Câmara dos Deputados/ Gabinete do
Deputado Marcos Rogério, solicitando a disponibilidade de um
local na ALE/RO, para realização de Audiência Pública da Co-
missão Especial Escola sem Partido da Câmara dos Deputados
– PL 7180/2014.
05 – Ofício nº 0188/2017 – Tribunal de Contas da União, enca-
minhando cópia do Acordão 497/2017-TCU-Plenário, bem como
do relatório e do voto que o fundamentam.
06 – Requerimento do Senhor Deputado Léo Moraes, justifi-
cando ausência na sessão do dia 07 de dezembro de 2016.
07 – Requerimento do Senhor Deputado Airton Gurgacz, justi-
ficando ausência na sessão do dia 19 de abril de 2017.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

(Às 09 horas e 41 minutos o senhor Adelino Follador
passa a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está
suspensa a Sessão até que chegue ao entendimento.

(Às 09 horas e 42 minutos suspende-se a Sessão
e reabre-se às 09 horas e 51 minutos)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está rea-
berta a Sessão. Nas Breves Comunicações, com a palavra o
Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, nobre Presidente
Maurão, senhoras e senhores Deputados, nossos companhei-
ros aqui da Casa, de trabalho, a todo público presente, a im-
prensa de uma forma geral. Senhor Presidente, eu venho aqui
a esta Casa para registrar o descontentamento da classe tra-
balhadora brasileira com relação às reformas que tem feito,
que tem proposto o Governo Federal. O Governo Federal assu-
miu o poder com o objetivo, segundo eles, de acabar com a
corrupção no Brasil e infelizmente como que você coloca a
raposa tomar conta do galinheiro? É impossível você imaginar
que o atual governo, com seus cupinchas, pode levar a fala de
que vai acabar com a corrupção. Assumiu o poder dizendo que
iria consertar a economia brasileira e vem agora anunciar na
mídia que a inflação está caindo. A inflação está caindo porque
o povo brasileiro não tem dinheiro para comprar. O povo bra-
sileiro não compra consequentemente a inflação cai. Também
disse que iria acabar com os problemas estruturais do Brasil e
nós estamos vendo que as obras que diziam que iriam come-
çar, também não começaram. E o que nós estamos vendo no
Brasil hoje, é que eles vão acabar mesmo com a classe traba-
lhadora. Votaram em primeiro lugar um projeto de lei, uma lei
chamada Lei da Terceirização que estava arquivada a pedido
do então Presidente Lula, desde 1998 esse projeto tramitava e
em 2002 foi pedido para arquivar. E essa terceirização, como
simples aberração, a classe trabalhadora traz o aumento, por
exemplo, do tempo de experiência de trabalho que poderia
chegar à época, antigamente era até 90 dias, essa experiência
hoje pode chegar até 09 meses de trabalho. Portanto, o traba-
lhador brasileiro poderá trabalhar e aprovando agora o traba-
lho intermitente na Reforma Trabalhista, o trabalhador brasi-
leiro não terá mais Fundo de Garantia, 13º, nem férias, ou
seja, não terá mais direitos trabalhistas. E tudo isso, segundo
eles, esse é um dos detalhes do Projeto da Terceirização.
Agora, botaram um dia, o Regime de Urgência para votar Re-
forma Trabalhista, perderam. No outro dia novamente veio e
colocaram o Projeto novamente para votar com urgência, apro-
varam. Ontem votaram na Comissão a Reforma Trabalhista e
agora está previsto para hoje, amanhã, no mais tardar 2ª fei-
ra, dia 08 que é uma segunda que não tem expediente, mas
que é mais difícil para os trabalhadores se mobilizarem votar a
Reforma Trabalhista. E nessa Reforma Trabalhista, eu que
sempre representei, sempre estive junto com os trabalhado-
res rurais, por exemplo, vejo que estará tirando o resto dos
direitos que os trabalhadores têm nesse País, tanto os traba-
lhadores do campo quanto da cidade. Quando você fala que o
trabalhador, e é isso que diz a Lei: poderá negociar individual-
mente o seu ganho ou as suas perdas, está descaracterizando
toda a CLT que trata das Convenções Coletivas. Nessa nova
aprovação da Reforma Trabalhista não existirá mais Conven-
ção Coletiva, e não venha com a desculpa que o trabalhador
tem o seu próprio direito. O trabalhador quando chegar para
sentar com os patrões ou com o seu patrão e discutir os seus
direitos o patrão vai dizer para ele, como é comum no capita-
lismo: ou você aceita ou você pega o seu boné, pode ir embo-
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ra que nós temos mais treze milhões desempregados no País.
Tira o seu direito de férias podendo ser, inclusive, parcelado
em até três vezes a bel prazer do patrão. É isso que diz a
reforma. Tira as condições dos trabalhadores terem os ganhos
conquistados ao longo da história como horário de almoço,
horário de estudo, todo o tipo de horário que não tiver no local
de trabalho Deputado Adelino, será tirado do trabalhador, será
descontado na hora de trabalho. Essa é a proposta, parte das
propostas que estão trazendo para os trabalhadores. Trata o
individualismo como o ponto chave para poder fazer negocia-
ção trabalhista, ou seja, coloca o trabalhador a submissão do
emprego de uma forma ou de outra, ou ele aceita, ou ele está
demitido. Trabalho intermitente. Essa é outra aberração com a
classe trabalhadora. O que é que diz esse texto? Diz que: o
trabalhador não estará mais subordinado, assim pode ser de-
terminado em horas, dias e meses, independentemente do tipo
de atividade pelo empregador. Ou seja, você vai ficar em casa.
Você está contratado na empresa, você vai ficar em casa.  A
hora que eu precisar do seu trabalho eu te chamo, porém,
você só vai ganhar e receber a hora que você trabalhar. Você
vai ficar preso a um trabalho que não existe. Essa é outra parte
da Reforma Trabalhista. Tem vários outros pontos da Reforma
Trabalhista, que nós, quem já trabalhou, Convenção Coletiva,
o Deputado Anderson, com certeza já deve ter trabalhado Con-
venção Coletiva sabe as dificuldades que é fazer essa negocia-
ção com os patrões. E é claro, e é claro, que há sob o julgo ou
sob o pretexto de fazer o Brasil evoluir tira dos trabalhadores
aquilo que eles conquistaram ao longo da história. É a serviço
de uma classe que esse Governo está, que colocou esse Go-
verno lá, botou o Presidente Temer para fazer essas reformas,
essas reformas vão precarizar as condições de trabalho e não
venham dizer, não venham dizer, que os trabalhadores não estão
perdendo nada com a Reforma Trabalhista. Não venham dizer
que os trabalhadores não estão perdendo nada com a Reforam
da Previdência.  Esse Governo ele veio para cumprir o que os
donos do pato amarelo falavam na época das mobilizações,
veio para cumprir estritamente aquilo, não se discute as ques-
tões estruturais do País. Não se discute a sonegação fiscal.
Não se discute isenção fiscal. A deficiência de arrecadação é
porque os grandes sempre ganharam muito, as grandes em-
presas sempre dominaram esse País e agora voltaram a domi-
nar novamente. Os trabalhadores do nosso país sejam eles do
campo, da cidade, sejam eles funcionários públicos, sejam eles
da iniciativa privada tem que ter atenção para o que está sen-
do votado. Dia 28, agora se trata de uma mobilização, o Presi-
dente Temer, ontem falou na televisão: olha se eles quiserem
mobilizar podem mobilizar; com aquele jeito dos braços dele
assim, podem mobilizar, fiquem à vontade porque o Congresso
aqui já está dominado Wildes, já está dominado e vocês estão
todo mundo lascados, isso que ele quis dizer. Não, porque na
Espanha, quer dizer, quando é para lascar com o povo brasilei-
ro, ele pega como referência os outros países, quando é para
trazer para os trabalhadores e aí a gente fica assim, culpando
né, não porque tem que... Eu vejo gente falar: não porque tem
que tirar mesmo, trabalhador, funcionário público não quer tra-
balhar, ah! Porque o funcionário das empresas tem muitas re-
galias. Você ter férias, você ter horário de comida para des-
cansar, a mãe poder cuidar do seu filho, amamentar, isso é
regalia? Então, senhores Deputados, nós estamos agora en-

trando numa outra fase do Brasil, um crescimento, o Brasil
agora vai desenvolver novamente para aquela classe que sem-
pre dominou e sempre mastigou, engoliu o povo brasileiro,
sempre pisou, sempre colocou a cangalha nas costas do povo
e a gente vai ter que bater palma. O Congresso está domina-
do, o setor político está dominado, porque quem coloca e quem
financia a eleição desse povo que está lá cima, estão man-
dando eles fazer isso com o povo brasileiro. Eu deixo aqui a
indignação, eu deixo aqui o meu repúdio a atitude do Governo
de patrolar, de não discutir com as entidades sindicais, de não
discutir com as centrais sindicais, as reformas que podem ser
propostas e que talvez o Brasil possa precisar. O Governo dei-
xa de cobrar das empresas o que as empresas devem para a
Previdência Social, em detrimento de descontar dos trabalha-
dores aquilo que é dos trabalhadores e tirar direitos dos tra-
balhadores; não tem coragem de cobrar os bancos, não tem
coragem de cobrar as empresas que devem, não tem cora-
gem de fazer aquilo que precisa ser feito, não tem coragem
de enfrentar a sonegação, não tem coragem de diminuir a
quantidade de impostos que dá para diminuir a quantidade de
impostos, se a gente conseguir combater sonegação, corrupção
tudo isso que acontece no Brasil. Então, deixar aqui só nosso
protesto para que a população no dia 28 acorde pelo menos
um dia e vá para as ruas, não vá para as ruas chamado pela
Rede Globo, que é uma das maiores devedoras da Previdên-
cia Social, vá para a rua pela sua própria consciência e pela
necessidade dos nossos filhos e netos poder ter emprego e
poder discutir pelo menos o seu valor sem priorizar principal-
mente a questão econômica porque é isso que estão fazendo.
Obrigado senhor Presidente.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Deputado Lazinho, um
aparte na sua fala.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não Deputado, questão
de ordem.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Só por questão de or-
dem. Quando o senhor fala que os governantes, os patrões,
eles não chamam o trabalhador, os representantes classistas
para uma discussão desses projetos hoje de grande reper-
cussão que tramita inclusive no Congresso Nacional, é a mes-
ma coisa da gente estar vivendo um tipo de ditadura no País
hoje, porque qual é o receio que o Governo Federal tem e os
governantes de uma forma geral, dos Estados também, tem
de chamar os representantes classista para debater um as-
sunto de grande repercussão na vida do trabalhador e quando
se fala em reforma, essas reformas não são para beneficiar,
essas reformas são para prejudicar e retirar direitos e não é
culpa do trabalhador tudo que tem acontecido neste país e os
déficit que existem, inclusive em previdências e outros déficit
trabalhistas. E o que eu vejo hoje no Congresso Nacional, são
Deputados, Senadores usando discursos que reforma traba-
lhista vai gerar emprego; e não vai gerar um emprego, é uma
farsa nesses discursos. Então, o Governo, ele tinha que agir
com responsabilidade, chamar os representantes de classes
para uma discussão e um debate sério, e com certeza iria
evitar qualquer tipo de mobilização em Brasília, movimentos,
agressões da polícia muitas vezes aos trabalhadores que vão
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ali lutar pelos direitos que eles já têm que estão sendo retira-
dos e evitar. Só que o Governo se nega a sentar com represen-
tantes de classes e debater o tema e desgastar o assunto e
mostrar que há necessidade, pelo contrário quer descer de
goela abaixo o trabalhador, direitos conquistados há mais de
trinta anos, quer retirar. Então, o meu aparte é nesse sentido,
é que o Governo não teria que ter receio das classes trabalhis-
tas e debater o assunto antes de votar, não querer colocar de
goela abaixo como se a gente não vivesse num País de demo-
cracia, isso não é democracia.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado nobre deputado,
não é democracia. O último ato de impeachment provou que
não existe democracia no Brasil por que se existisse na sema-
na seguinte não tinha aprovado a lei isentando a questão da
pedalada, então não tem. Tem uma ditadura branca colocado
nesse país e nós vamos ter que enfrentar isso, e eu tenho
certeza a classe trabalhadora brasileira, é essa classe traba-
lhadora não foi bater panela e nem colocou camisinha amare-
la para andar na praia com cachorrinho amarrado na cintura.
Obrigado, senhor Presidente.

(Às 10 horas e 16 minutos o senhor
Maurão de Carvalho

passa a Presidência ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado deputado
Lazinho da Fetagro. Quero registrar a presença do vereador
Valdinei da Costa, o Caveirinha, Presidente da Câmara do Mu-
nicípio de Corumbiara, obrigado pela presença; e também do
vereador Adilson Inácio, da Câmara Municipal de Nova União;
e também o Nei Moura, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Corumbiara; e também do vereador José Carlos, Câmara
Municipal de Corumbiara, muito obrigado pela presença. Tam-
bém gostaria de registrar a presença do Vice-Prefeito do mu-
nicípio de Nova União, Sr. Adnael, muito obrigado Sr. Adnael,
grande vice-prefeito, ex-vereador lá no município, uma lide-
rança, uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito
pelo Sr. Adnael, obrigado pela presença; e também o verea-
dor Marim do município de Nova União, também que está pre-
sente muito obrigado vereador Marim pela presença.

Ainda nas Breves Comunicações eu concedo a palavra
ao deputado Adelino Follador, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR -  Bom dia, cumprimentar aqui o
Presidente da Mesa hoje, deputado Edson Martins, que está
presidindo a Sessão hoje, Vice-Presidente da Casa, todos os
deputados aqui presentes, a comunidade aqui presente, os
vereadores, sociedade em geral, a imprensa. Para nós, hoje
viemos a essa tribuna lembrar mais uma vez da Audiência
Pública, amanhã 9:00 horas, sobre a questão de mudas de
café, com a presença já confirmada do Ministério da Agricultu-
ra, da EMBRAPA, também da EMATER, da SEAGRI, do IDARON,
onde cada um vai ter 20 minutos para expor, os viveiristas
também já confirmaram a presença, onde vão trazer também
as dificuldades que eles encontram para que a gente consiga,
que esse ano a previsão dos três milhões de mudas que a
Secretaria, hoje, está planejando para poder executar consiga
em tempo hábil licitar, em tempo hábil cadastrar as famílias,

os produtores e também seja entregue essas mudas no mês
de novembro onde é permitida aquelas pessoas que não con-
seguem irrigar, plantar e essas mudas como tem 4, 5 meses
de chuva consegue não perder essas mudas, consegue se fi-
xar na terra para que não prejudique na época da seca, mes-
mo aqueles que sobrevivem o prejuízo é muito grande. Então
reiterar esse convite a todos os agricultores que quiserem es-
tar presentes, os viveiristas que já confirmaram, aqueles que
puderem vir estão trazendo os anseios, o IDARON também
está vendo, trazendo uma proposta para melhorar os viveiros,
para poder evitar a doença. A EMATER também vai trazer para
discutir, o MAPA vai trazer sobre a fiscalização dos viveiros,
como é que eles têm que se preparar. Então vai ser muito
importante, a EMBRAPA vai trazer novas tecnologias e tam-
bém novos modelos de viveiros para poder incentivar mais a
produção de mudas com qualidade e sadias com qualidade,
quero dizer aqui que para nós, reiterar. Também ontem nós
falamos, hoje de manhã o administrador do garimpo me ligou
onde citou sobre a organização para inaugurar amanhã aque-
la escola e com certeza uma obra muito importante, onde foi
indicação nossa feita em 2012, inclusive publicamos essa rei-
vindicação na época primeira vez que sentamos com o Gover-
nador, e hoje depois por causa de documento de terra, a docu-
mentação das terras o INCRA demorou, mas depois conseguiu
expedir esse documento e amanhã vai ser uma realidade lá.
Mas eu não podia também ouvindo aqui as palavras do meu
companheiro deputado Lazinho concordar em várias conver-
sas, vários assuntos aqui trazidos nessa tribuna, muito impor-
tante. Esse país está passando por uma situação muito difícil,
muito preocupante, cada dia tem novidades, e poucas positi-
vas, quase sempre negativas. E quando a gente vê assim e
parece que essa presidente que chegou aí, os presidentes que
passaram por aí ficaram 13 anos no poder aí dizendo que po-
deria ter menos impostos, poderia ter combatido a sonega-
ção, poderia ter diminuído o custo Brasil que é muito grande,
muita coisa poderia ter sido feita, e Temer não está lá hoje,
está lá porque ele é vice, dizer que ele está a raposa a cuidar
do galinheiro, quem colocou essa raposa? Foi o PT. Então nós
não podemos aceitar, infelizmente este país foi desestruturado
e cada vez mais a gente vê nas mídias sociais, não é só na
rede Globo, em todos os canais de televisão essa situação que
está o nosso país. Os Correios falidos, dinheiro do BNDES pa-
trocinando o mundo todo menos o Brasil, dando emprego em
todo o mundo menos no Brasil, então nós conhecemos, FGTS
recursos, os fundos que tinha e este país está do jeito que está
e a corrupção, ‘aí o pessoal fala, não, sempre teve corrupção’,
concordo, mas nunca desta maneira. O Brasil não teria mais
jeito se continuasse dessa maneira. E muita gente que hoje
está falando poderia ter feito, teve oportunidade 13 anos no
poder, poderia ter feito e não fez. Então gostaríamos que, com
certeza concordo que o Temer está fazendo muita coisa que
eu não concordo, mas também tem outra coisa, nós temos
que equilibrar, não estou a favor, Deputado Anderson, de todas
as medidas que serão tomadas, mas o custo Brasil tem que
diminuir. Mas também aqui os representantes classistas, os
sindicatos hoje em nível nacional a gente vê máfias de sindica-
tos, eles perderam a moral, perderam em nível nacional. E
aqui teve uma audiência onde o Senador Acir estava aqui, onde
a CUT veio aqui junto com a representação sindical em nível
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nacional vieram de jato, o Deputado Lazinho lembra, não sei
se estava aqui ainda não, quando botaram fogo aqui nas usi-
nas vieram aqui e dispensaram o Senador Acir e o Lupe que
era o Ministro, estava aqui na Mesa saiu daqui parecia que, foi
abraçar o representante da força sindical e da CUT que veio de
Brasília, parecia que tinha chegado Deus, deixou nós aqui, saiu
da Mesa e foi correr atrás porque chegaram de jato, jato espe-
cial e foram lá ver o que tinha acontecido com as queimadas,
até o Senador ficou aqui sozinho e eles saíram aqui correndo
parecia que tinha chegado Deus quando veio o presidente da
CUT e o presidente da força sindical, e agora a gente vê a
corrupção inclusive aqui em Porto Velho, todo mundo sabe da
própria CUT aqui de dinheiro que foi pego. Então isso que aca-
ba, eu concordo que tem que ter representação e tem que ser
respeitadas as representações, mas cada um tem que se fazer
respeitar, que a partir do momento que você perde o respeito
ninguém mais te respeita. Como é que você vai representar
uma categoria quando a gente vê a cúpula, não estou aqui
generalizando não, porque tem muita gente batalhadora e muita
gente sindicalista séria e fazem um trabalho sério, agora nós
vimos em nível nacional e a gente vê as reportagens esses dias
a respeito dos sindicatos onde eles veneram lá o bisavô do
presidente, o avô, o pai e agora o filho e o neto, herdeiros,
tudo, parece que é tudo, isso é democracia? Presidente do
sindicato pegou o bisavô foi aí eles veneram lá uma foto como
a gente foi visto uma reportagem, será que só tem, só elege,
chegam a matar pessoas que tentam concorrer, então nós pre-
cisamos que também as entidades representativas principal-
mente os sindicatos revejam isso. Tem ações aí que parece
que 20 anos, mas aí você vai ver advogados recebendo dinhei-
ro e as pessoas que tem direito, servidores nunca recebem,
sempre é adiado, não dá para pagar, tem que revisar, mas a
gente vê por outro lado e já nos documentos já consta que
vários grupos de advogados já pegaram o dinheiro, mas aque-
la pessoa que merece não recebe nunca. Uma das maiores
ações trabalhista nunca acontece, estão aí os funcionários fe-
derais a reposição diz que tem direito e nunca recebe. Então
eu gostaria de deixar aqui registrado isso, eu não votei no Te-
mer, eu não votei na Dilma, eu votei na época uma coisa dife-
rente, não quero dizer que essas pessoas não estão envolvi-
das, estão também envolvidas, mas foi montada uma situação
que, quando você vê um Ministro da Fazenda escrever um bi-
lhete assim: ‘arruma 50 milhões, o Ministro da fazenda! Isso
nas relações está constando. Então vocês imaginam o Banco, o
que eles montaram para poder pensar, na ideia deles, o Banco
Central era deles, o BNDES era deles, nunca pensaram que era
da população, o BNDES foi criado para criar emprego no Brasil,
para circular dinheiro no Brasil e agora a gente vê essas repor-
tagens na Argentina, na Bolívia, em Cuba, em todos os lugares
comprando usinas falidas. Agora, eu quero ver esse leilão que
vai ter agora das usinas que foi comprada, que a Petrobras vai
leiloar agora, vê quanto que alguém vai pagar naquilo, paga-
ram bilhões, eu gostaria de saber agora se alguém interessa
naquele ferro velho, a Pasadena, por exemplo, está em leilão,
eu quero ver quanto vai ser, quanto alguém vai ter coragem de
pagar, que a gente vai saber quanto vai. Então, eu gostaria de
dizer assim: não estou aqui aplaudindo nada do que está acon-
tecendo nesse País, mas tem muita gente responsável pelo
que está acontecendo nesse País, e nós políticos temos que

refletir porque a população está indignada. A preocupação o
ano que vem, o que o povo vai pensar na hora de votar, e nós
precisamos dizer que a política não é culpada não, a política é
necessária, a política é precisa, agora o tem que mudar os
maus políticos, dizer que a população procure saber a história
de cada um e na hora de votar não repita, que só tem um jeito
de tirar as pessoas que fazem as coisas erradas; é no voto,
na justiça é muito difícil. Então acho eu nós temos que refletir,
não estou aqui questionando, Deputado Lazinho, a sua pes-
soa, que eu tenho a maior admiração pelo seu trabalho, mas
nós não podemos aceitar também e dizer que o governo que
está saindo com 13 anos, que hoje pode ser feito isso no
governo, que pode ser feito aquilo, mas estiveram lá e não
fizeram. Então isso é a minha indignação que poderia ter fei-
to. Pois não, Deputado Lazinho?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Deputado, a
posicionamento de Vossa Excelência é bastante sincero, eu
repeito claro, esse governo que ficou 13 anos, nobre Deputa-
do, ele fez muitas coisas boas nesse País, nós vimos filhos
que nunca teriam nem esperança de fazer uma faculdade,
hoje faz, nós vimos programas sociais ou programas aprova-
dos nesse País, que fez com que 32 milhões de brasileiros
saíssem da miséria e fosse para outro patamar de conquistas
e hoje a gente está vendo que isso retrocede. Eu não estou;
na minha fala também eu não defendi a corrupção, muito pelo
contrário e, também não acredito que ela aumentou, não con-
cordo de forma nenhuma que ela aumentou, o que tem agora
é uma Polícia Federal que está atuante e que não era nos
últimos anos e, não está sendo submissa a nenhum governo,
porque se você pegar um José Sarney da vida que está envol-
vido até as cuecas ele tem 50 anos de Congresso Nacional. O
presidente da OAS, da Odebrecht, me parece que chegou e
disse: ‘faz 30 anos que nós fazemos isso’, isso não pode ser
normal no Brasil, a corrupção nós não podemos aceitar de
jeito nenhum. Outra coisa é falar de sindicalista, eu sou sindi-
calista, minha vida foi construída dentro de um sindicato, no
estatuto para você ter uma ideia da minha federação, do meu
sindicato, dois mandatos você não pode ter mais outro cargo,
mas tem federações, aliás, tem centrais sindicais, por exem-
plo, com uma força sindical que o cabra é senador ou deputa-
do e, é presidente dela há 30 anos. Essas são financiadas pelo
patinho da FIESP, isso é normal, e tem sindicalista de todos os
lugares que fazem coisas erradas, como têm na igreja, pes-
soas que fazem coisas erradas. O que nós não podemos é
botar a culpa, Deputado Adelino, em todos os trabalhadores
pelo que está acontecendo no Brasil. Parece, essa é a visão
que eu tenho, que fazendo as reformas está resolvido, o Bra-
sil começa a avançar. Mas não se discute, por exemplo, isen-
ção fiscal, não se discute sonegação, não se discute a refor-
ma tributária.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Por que não discutiu antes tam-
bém?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não, não se discute. Eu es-
tou dizendo que não se discute em nenhum governo, ou seja,
uma elite que sempre governou este País e que o senhor não
participa dela, nunca participou, que sempre dominou este
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País, tanto da classe empresarial quanto da classe empresari-
al rural quanto urbana, eles que dominaram, sempre domina-
ram. E hoje, o que a gente vê é botar a culpa nos trabalhado-
res pelo que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos,
hoje, discutir a corrupção sem olhar para o nosso umbigo. Nós
temos que olhar para o nosso umbigo primeiro, porque a
corrupção, infelizmente, começou quando Pedro Álvares Cabral
adentrou dentro do Brasil, que ele disse que veio descobrir o
Brasil e tinha uma população que morava aqui. E a partir daí
começou a roubar madeira, roubar ouro, roubar tudo. Tudo
isso é corrupção. O que nós precisamos fazer? E o povo brasi-
leiro e Vossa Excelência, nesse ponto, têm razão. O povo bra-
sileiro tem que entender que quando tiver um político que foi
processado e condenado, a lei tinha que mudar dizendo: olha,
esse cabra nunca mais vai ser candidato neste País nosso. Era
a única forma da gente diminuir, por quê? Porque não tem
coragem de discutir, por exemplo, a reforma política. E se dis-
cutir é para beneficiar quem está no poder. Então a gente pre-
cisa fazer essa análise clara. Quando eu defendo viver em
comunidade, e o sindicalismo é uma forma de comunidade,
você dá poder de discussão com... O senhor já pensou se o
empregado do senhor falar: eu quero discutir com o senhor a
hora que eu preciso almoçar, quanto tempo o senhor vai me
dar. O senhor que já trabalhou no cabo da inchada, nunca
trabalhou cortando cana, eu tenho certeza, mas um trabalha-
dor do corte de cana, que não puder descansar no mínimo 01
hora por dia, Deputado Adelino, hoje já morrem, dos trabalha-
dores de cana, 20% não aguentam trabalhar 50 anos. E está
tudo na CLT isso, e agora tira tudo e bota na reforma. O que
nós políticos precisamos entender que não é a bel prazer de
um setor só que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar
a bel prazer, tem que trabalhar para o País. E esse governo
que está aí, Deputado Adelino, ele entrou para fazer isso que
ele está fazendo. Eu fico com dó do povo brasileiro que foi
enganado mais uma vez, foi enganado. Porque o que pegam,
por exemplo, da Dilma, que foi tirada do poder, os outros ti-
nham feito, esse já fez até aprovar a pedalada. O que fala da
corrupção, esse tem 15 processos nas costas dele e a Dilma
não tem nenhum. Então, o povo brasileiro mais uma vez foi
enganado. E aí, a gente que está aqui, nós somos o parlamen-
to mirim, não é?  A gente fica angustiado porque a gente não
está lá. Agora, quando você vê um Deputado daquele defen-
dendo essas reformas, Deputado Adelino, pode pegar lá que
ele é um grande empresário, ou é rural ou é urbano, ele é um
empresário. Porque ele está defendendo o bolso dele, a vida
dele, é isso que ele está defendendo, pode pegar. Ontem à
noite eu fiz questão de pesquisar um Deputado que estava
bravo lá, desses, é um grande empresário do Rio Grande do
Sul, um grande empresário. Ou seja, a gente precisa rediscutir
modelo de política de governo, de tudo neste País. Mas Vossa
Excelência tem razão quando diz que não concorda com o que
está acontecendo. E aqui eu quero agradecer a esta Casa por-
que nós fizemos uma Audiência Pública aqui, vieram mais de
700 pessoas aqui para discutir a reforma da Previdência e to-
dos os nossos nobres Deputados apoiaram a Moção contra a
reforma da Previdência. E é isso que eu queria dizer, agrade-
cer inclusive aos Deputados desta Casa que têm uma postura
diferenciada, com pensamentos divergentes e é normal. Ruim
seria se tivesse 24 Deputados aqui e todo mundo pensando

igual, aí não teria representação do nosso Estado, com certe-
za. Muito obrigado pela Questão de Ordem, senhor Presiden-
te.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero até pedir desculpa ao
Presidente aqui, que eu acho que não poderia ter Questão de
Ordem, porque eu acho que nós estamos no Pequeno Expedi-
ente, mas acho que o assunto é tão relevante, Deputado Ed-
son, pedir desculpa aí. Eu acho que estamos no Pequeno Ex-
pediente ainda, se puder dar a palavra para o Deputado Aélcio,
posso?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Concedo a palavra,
por uma Questão de Ordem, por dois minutos. Só pedir Ques-
tão de Ordem no Grande Expediente porque senão nós vamos
inviabilizar a votação. Muito obrigado. Agradeço pela compre-
ensão.

O SR. AÉLCIO DA TV – Eu não poderia ouvir o discurso do
Deputado Lazinho, o discurso do Deputado Adelino, dos dois
deputados, sem pedir uma Questão de Ordem, sem entrar no
tema, primeiro fazendo a abordagem sobre a questão eco-
nômica. O País, depois da inflação ter chegado a dois dígitos,
hoje ela praticamente está, e vai fechar o ano na casa de 4%,
juro em queda, bom sinal. Bom sinal, eu estou falando como
economista. Bom sinal é a questão do consumo, o ano passa-
do, nessa mesma época, nós tínhamos 11% de inflação como
consumo estagnado ou pior do que hoje. Nessa mesma época
do ano passado, nós tínhamos essa situação. Quando não tem
consumo inflação alta e juros altos, quer dizer, inibe o consu-
mo por causa do juro que está alto, inflação alta não tem ex-
plicação. Aí não tem solução. Aí qual que é o problema? O
problema é fiscal, o Governo está gastando muito mais, não
está criando nenhuma expectativa no setor produtivo e auto-
maticamente esta era a direção que o País estava tomando.Com
as medidas que foram tomadas, impopulares, e eu disse isso
aqui nesta Tribuna o ano passado. Eu falei: olha, a entrada do
Temer com o Projeto de reformas que ele tem ele vai se tor-
nar, eu falei aqui, ele vai se tornar o Presidente mais impopu-
lar da história do Brasil, mas ele vai resolver o problema fiscal
do País. E o nosso País já está solucionado o problema fiscal
com essas reformas, com as reformas. Agora, as reformas
são populares?  Não são populares. A Reforma da Previdência
é popular? Claro que não. Cortar direitos, cortar, é popular?
Claro que não é.  Mas o buraco que o Brasil entrou era impos-
sível sair sem isso. Eu não estou querendo dizer que eu sou a
favor dos cortes de direito nada disso, eu estou falando uma
questão econômica, o posicionamento econômico que não ti-
nha outra solução mais. Agora, dentro de todas as reformas
eu quero falar de uma e eu abordei por causa disso, quero
falar de uma que 80% da população brasileira é favorável, é o
fim do Imposto Sindical.  Todo trabalhador brasileiro tem que
trabalhar um dia por ano para o Sindicato e 80% da população
é contra passar esse recurso. Sabe por quê?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu concordo.

O SR. AÉLCIO DA TV – Porque nós temos 17 mil Sindicatos.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Concordo plenamente.

O SR. AÉLCIO DA TV – Ao passo que no mundo inteiro isso
não existe, não existe.  Então, é uma coisa que toda a popula-
ção é favorável, eu também sou, tenho certeza que todos os
senhores são. Se você quer contribuir para o Sindicato? Con-
tribui. Sem ser obrigatório. Eu fui Presidente de Associação de
Supermercado todo mundo contribuía lá sem nenhuma
obrigatoriedade, mas todos os supermercadistas contribuíam
porque defendia a categoria.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Depende da categoria, se tra-
balhar, todo mundo vai pagar. Se ele fosse receber sem fazer
nada, aí tem que pagar do mesmo jeito.

O SR. AÉLCIO DA TV – Então eu sou favorável, então entrei
nesse tema só para dizer sobre isso nessas reformas todas,
principalmente, a Reforma Trabalhista.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Concordo.

O SR. AÉLCIO DA TV – A melhor notícia é o fim do Imposto
Sindical obrigatório que o trabalhador querendo ou não que-
rendo ele é obrigado pagar um dia por ano para o Sindicato.
Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Concordo plenamente Depu-
tado, plenamente. Porque Sindicato não é feito em ar condici-
onado recebendo dinheiro de Governo. Sindicato que é Sindi-
cato vai para a rua, organiza o povo e conscientiza o povo e eu
concordo...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Conquista o povo para pagar,
conquista o povo para ele...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Inclusive, Deputado Aélcio da
TV, o Imposto Sindical ele foi o maior lobby da força sindical no
Brasil que é uma central que não tem sob o seu julgo ou sobre
a sua discussão, sobre a sua ideologia conscientizar os traba-
lhadores.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero agradecer o aparte do
Deputado Lazinho, agradecer, já estou encerrando, agradecer
o aparte do Deputado Aélcio da TV e com certeza nós temos
que ter um equilíbrio, nós também não podemos endemoniar o
empresário, que é só através do empresário que a gente tem
um emprego também. Tem que ter um equilíbrio, nós precisa-
mos também que alguma coisa tem que se terceirizar, eu falo,
por exemplo, a limpeza dos colégios, órgãos públicos, você faz
um concurso público para limpeza, a pessoa chega lá não se
adapta na limpeza, você não tem como ir também, questão de
merendeira, muitas vezes a pessoa não tem o dom de cozi-
nhar, de fazer uma merenda, você tem, às vezes, 300, 400
crianças comer uma comida ruim porque você não pode
substituir.Então, têm certas cosias que tem que ser os cargos
terceirizados que daí você pode substituir. Agora, concordo ple-
namente que tem que ter um equilíbrio do capital e sempre

vendo a parte social, nós temos 13 milhões hoje desemprega-
dos e esse pessoal também precisava ter representante lá
para discutir que eles também precisam de emprego. Então,
tem que ter o equilíbrio e nós não podemos agora tirar direi-
tos já tradicionais, embora, a Lei não permite que tire do pas-
sado, é só daqui para frente as regras que forem aprovadas
agora, só vão valer para o futuro, as pessoas que já adquiri-
ram, que já tem esse direito, com certeza vai ser preservada
e a Constituição garante.

Então um abraço.  Deixar aqui registrado mais uma vez,
pedir desculpas aos Deputados por ter me prolongado nesse
Pequeno Expediente, mas o assunto é tão relevante, eu achei
que tinha, o Deputado Lazinho colocou e não tinha como ficar
quieto e também foi muito salutar esses questionamentos que
houve com esses apartes. Obrigado.

O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente gostaria de registrar a
presença do Décio Lagares, ex-Vereador, candidato a Prefeito
no município de Espigão, sua esposa, estimada esposa assim
como o Maia da Associação Brasileira das Rádios Comunitári-
as e as demais pessoas; José Wildes, ex-Vereador da nossa
Capital e as demais pessoas que vem prestigiar a Sessão Or-
dinária e acompanham o desenvolvimento das nossas ações,
sejam todos muito bem-vindos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar também a
presença da Vereadora Lindaura Ferreira, e Vilmar Passito,
Câmara Municipal de Chupinguaia.

Encerrada as Breves Comunicações. Passamos ao Gran-
de Expediente, não há oradores inscritos. Deputado Anderson,
está inscrito no Grande Expediente, mas ele deixou para o
final para que a gente possa proceder à votação.

Passamos as Comunicações de Lideranças, não há ora-
dores inscritos.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, o Regimento mudou
de novo foi? Porque era Pequeno Expediente, aí já ia para
votação, depois que votava a gente entrava na discussão.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – È isso mesmo há
um equivoco Deputado Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Ah! Por que o Pequeno Expedien-
te, depois vem a votação.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada as Bre-
ves Comunicações. Passamos a Ordem do Dia. Solicito senhor
Secretário que proceda a leitura das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) - Procede a leitu-
ra das Proposições recebidas.

- REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PROJETO DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa, nos termos regimentais,
seja retirado de tramitação o Projeto de Resolução nº 101/17
de autoria do próprio que: institui, na Assembleia Legislativa,
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o evento “DEPUTADO POR UM DIA” e cria a Sessão Plenária do
Estudante.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está deferido o pe-
dido do Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Adendo ao Requerimento
de Informação nº 999/17, de autoria deste Parlamentar fica
acrescido em seu pedido de informações ao Departamento de
Estradas de Rodagem – DER, relativa à Mensagem nº 69, de
05 de abril de 2017, as seguintes informações:

1) Quais os Projetos contemplados;
2) Qual fase se encontram os projetos;
3) Se há licitação e em que fase se encontra;
4) Qual o valor disponibilizado para cada projeto, consi-

derando a aprovação da mencionada matéria.

- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR.
Dispõe sobre o licenciamento dos veículos de locação no Esta-
do de Rondônia e dá outras providências.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Requer Voto
de Louvor à Escola Risoleta Neves, em Porto Velho, pela pas-
sagem dos seus 30 anos de criação.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora, a realização de Audiência Públicas no dia 01 de junho
de 2017, às 15:00 horas, para debater a cooptação de adoles-
centes para participar de um jogo chamado “Baleia Azul”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental, que seja promovida a
retirada do nome do Deputado Estadual Ezequiel Junior da
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada em face da
CAERD/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Ser-
viços Públicos (DER), da necessidade de Reiterar a necessi-
dade de asfaltamento da linha D, dentro dos Distritos de Pal-
meiras, Nova Dimensão e Jacinópolis, município de Nova
Mamoré.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Ser-
viços Públicos (DER), da necessidade de RETIFICAR a Indica-
ção nº 3542/2017, lida neste plenário no dia 18 de abril, que
dispõe sobre a necessidade de asfaltamento da RO que liga os
municípios de Alta Floresta e Novo Horizonte, sendo sua loca-
lização na Linha 160.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora que solicite à Secretaria de Estado de
Justiça – SEJUS a informação especificada. Cópia do contrato
nº 186/PGE – 2016, firmado com a Empresa BLL – Barbosa
lobo LOGÍSTICA EIRELI-ME, com objeto contratual de presta-
ção de serviço de locação de veículos para transportar
apenados, Processo nº 01-2101.02948-0000/2015.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, especialmente ao DER, a necessidade

de limpeza e recuperação de estradas, travessões e da linha
17 do assentamento Joana d’Arc, no município de Porto Velho
- RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, especialmente ao DER, a necessidade
de limpeza e recuperação da estrada do Pacarana (RO-387),
no município de Espigão do Oeste - RO.

Nada mais a ler, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda no Grande
Expediente. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitu-
ra das matérias a serem apreciadas.

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) – Para apreciação
e deliberação, senhor Presidente.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Requer Voto
de Louvor a Escola Risoleta Neves, em Porto Velho, pela pas-
sagem dos seus 30 anos de criação.

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

Próxima matéria.

O SR. LÉO MORAES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora, a reali-
zação de Audiência Pública no dia 01 de junho de 2017, as
15:00 horas, para debater a cooptação de adolescentes para
participar de um jogo chamado “Baleia Azul”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre deputado Léo Moraes. Os de-
putados favoráveis permaneçam como se encontram, os con-
trários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – PROJETO DE
DECRETO LEGISALTIVO 117/17 DO DEPUTADO ANDERSON DO
SINGEPERON. Concede o Título Honorífico de honra ao Mérito
In Memoriam a Senhora Lúcia Tereza Rodrigues do Santos,
em alusão aos relevantes serviços prestados em favor do Es-
tado de Rondônia e ao Poder Legislativo de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Projeto de Decreto Legislativo 117/17 do ilustre depu-
tado Anderson do Singeperon. Concede o Título Honorífico de
honra ao Mérito In Memoriam a Senhora Lúcia Tereza Rodrigues
do Santos, em alusão aos relevantes serviços prestados em
favor do Estado de Rondônia e ao Poder Legislativo de Rondônia.

Em discussão o projeto. Em votação. Os deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.
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O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – PROJETO DE LEI
537/16. Altera dispositivos da Lei nº 3.924, de 17 de outubro
de 2016, que “Dispõe sobre normas de segurança contra in-
cêndio e evacuação de bens no Estado de Rondônia e dá ou-
tras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 537/
16 da saudosa deputada Lúcia Tereza, já tem o parecer com
emenda. Em primeira discussão e votação o Projeto. Os depu-
tados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrá-
rios se manifestem. Está aprovado, com emenda. Vai a segun-
da discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – PROJETO DE LEI
619/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 069. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit até o
montante de R$ 19.767.223,44, em favor da Unidade Orça-
mentária: Departamento Estadual de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Esse projeto está
com o pedido de informação do ilustre deputado Luizinho Goebel,
ficou acertado que fosse retirado de pauta, estamos retirando
da Ordem do Dia para que possa ser votado na próxima terça-
feira.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 154/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
052. Altera a redação do § 1º, do artigo 1º da Lei Complemen-
tar 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. JESUÍNO BOABAID – Ficou acordado com a liderança
que na próxima semana...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Altera a redação do
§ 1º, do artigo 1º da Lei Complementar ....

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não Presidente, falei com o líder
já para retirar...

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – Pedir a
retirada?

O SR. JESUÍNO BOABAID – É

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – O próprio Presi-
dente pode pedir.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está deferido a reti-
rada da Ordem do Dia.

Próxima matéria.

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – REQUERIMENTO
DA DEPUTADA ROSANGELA DONADON, requeiro a Mesa nos
termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento Inter-
no, seja dispensado o interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação do Projeto PL 537/16.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e Vo-
tação o Requerimento de Dispensa de Interstício da deputada
Rosangela Donadon. Em discussão. Em votação. Os deputa-
dos favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ma-
nifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LÉO MORAES (Secretário Ad Hoc) – Senhor Presi-
dente esgotada as matérias da ordem do Dia desta Sessão.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
dia, passamos ao Grande Expediente, não há oradores inscri-
tos. Encerrado o Grande Expediente, passamos as Comunica-
ções de Lideranças, que também não há oradores inscritos.
Encerrada as Comunicações de Lideranças, passamos as Co-
municações Parlamentares, que 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 para em seguida a fim de apreciarmos em
segunda discussão e votação as matérias aprovadas nesta
Sessão; Projeto de lei 537/16.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se está Sessão às 10 horas e 47 minutos).

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 010/2017/CA/ALE/RO

O CORREGEDOR ADJUNTO DA
CORREGEDORIA ADMINISTRATI-
VA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, em
obediência aos princípios institu-
ídos no Art. 37, caput, da Consti-
tuição Federal, ao disposto no
Art. 181, da LCE de nº 68/1992 e
no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 18, parágrafo 2º,
inciso III, do Ato 009/2015, por
remissão do que dispõe a Lei Com-
plementar nº 730/2013,
publicada no DO-ALE nº 057 de
16.04.14 e DO-ALE nº 2311 de
01.10.13, respectivamente;

CONSIDERANDO, o teor do Memorando n.096/SSI/2017, da
Secretaria de Segurança Institucional, datado de 30 de março
de 2017 e do despacho do Presidente desta Casa de Leis,
datado em 10 de abril de 2017.

R E S O L V E

I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar nº
002/2017, em face dos servidores JOAQUIM SANTOS CUNHA,
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matrícula nº 100007750 e RENNÉ ANDRÉ VALENTE LÔBO, ma-
trícula 100007056, para apurar os fatos que chegaram ao co-
nhecimento desta Corregedoria através do Memorando n.096/
SSI/2017, da Secretaria da Segurança Institucional, datado de
10 de abril de 2017.

II - DETERMINAR que a Segunda Comissão Permanen-
te de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, desig-
nada através da Portaria nº003/2015/CA/ALE/RO, constituída
pelos servidores estáveis, JOSÉ DE RIBAMAR SILVA, ocu-
pante do cargo de Assistente Técnico Legislativo, matricula nº
100004341, Presidente; JOÃO LENES DOS SANTOS, matricu-
la nº 100008624, ocupante do cargo de Técnico Legislativo,
como Segundo Membro e OSMAR VILHENA DE AMORIM,
Assistente Técnico Legislativo, matricula nº 100009804, como
Terceiro Membro, para que dentro do prazo legal, procedam à
apuração da conduta funcional dos servidores acima qualifica-
dos, por terem, em tese, discutido de forma acirrada, median-
te ameaças recíprocas, no interior da Escola do Legislativo,
em razão de dívida de cunho pessoal. E, ainda, pelo fato do

servidor JOAQUIM SANTOS CUNHA no momento do fato portar
ilegalmente arma de pressão possivelmente adulterada e
municiada com um projétil de calibre 22.

III – Assim agindo os servidores acusados infringiram,
em tese, as disposições contidas no artigo 154, incisos II e IV,
artigo 167 incisos I e III e artigo 170 inciso V, ambos da Lei
Complementar 68/1992.

IV - O referido Processo Administrativo Disciplinar deve-
rá seguir o prazo estabelecido no artigo 195, da Lei Comple-
mentar 68/92.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da ALE-RO.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 02 de maio de 2017.

LEONARDO ALENCAR MOREIRA
Corregedor Adjunto

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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ATO Nº 190/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 01 (uma) diária para o dia 29/04/2017, ao servidor
relacionado para deslocar-se ao município de Alvorada D’Oeste
- RO, com objetivo de convidar e mobilizar Vereadores, Direto-
res Legislativos, Diretores de TI e Prefeitos municipais, para o
Encontro Estadual Interlegis - Nova Legislatura, que acontece-
rá no município de Ji-Paraná e para participar do encerramen-
to do Curso de Oratória e Comunicação, conforme Processo
nº.00006014/2017-10.

Matricula: 200163309
Nome: Arildo Lopes da Silva
Cargo: Secretário Geral
Lotação: Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 191/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diária no período de 28 a 29/04/2017, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Alvora-
da D’Oeste - RO, que irá acompanhar o Sr. Secretário Geral da
ALE/RO, em visita para convidar e mobilizar Vereadores, Dire-
tores Legislativos, Diretores de TI e Prefeitos municipais, para
o Encontro Estadual Interlegis - Nova Legislatura, que aconte-
cerá no município de Ji-Paraná e para participar do encerra-
mento do Curso de Oratória e Comunicação, conforme Pro-
cesso nº.00006014/2017-10.

Matricula: 200162829
Nome: Celio Jacientick Pimenta
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 192/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diária no período de 28 a 29/04/2017, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Alvora-
da D’Oeste - RO, com objetivo de convidar e mobilizar Verea-
dores, Diretores Legislativos, Diretores de TI e Prefeitos muni-
cipais, para o Encontro Estadual Interlegis - Nova Legislatura,
que acontecerá no município de Ji-Paraná e para participar do
encerramento do Curso de Oratória e Comunicação, conforme
Processo nº.00006014/2017-10.

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

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 193/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diária no período de 02 a 06/05/2017, ao
servidor relacionado para deslocar-se aos municípios de Costa
Marques, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova Brasilândia do
Oeste, Nova União, Ouro Preto do Oeste, São Francisco do
Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeiropólis,
Urupá e Vale do Paraíso - RO, com objetivo de convidar e mobili-

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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zar Vereadores, Diretores Legislativos, Diretores de TI e Pre-
feitos municipais, para o Encontro Estadual Interlegis - Nova
Legislatura, que acontecerá no município de Ji-Paraná, confor-
me Processo nº.0006016/2017-13.

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

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 194/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 02 a 06/05/2017, ao
servidor relacionado para realizar serviços de motorista con-
duzindo o Diretor da Escola do Legislativo que irá aos municípi-
os de Costa Marques, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova
Brasilândia do Oeste, Nova União, Ouro Preto do Oeste, São
Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras,
Teixeiropólis, Urupá e Vale do Paraíso - RO, com objetivo de
convidar e mobilizar Vereadores, Diretores Legislativos, Dire-
tores de TI e Prefeitos municipais, para o Encontro Estadual
Interlegis - Nova Legislatura, que acontecerá no município de
Ji-Paraná, conforme Processo nº.0006016/2017-13.

Matricula: 200161607
Nome: Israel Silva de Melo
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0867/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor ANDERSON
MEIRELES DA PAZ, matrícula 200163422, Assistente Parla-
mentar, para o código ASP-20, do Gabinete do Deputado
Anderson Pereira do Singeperon, a contar de 03 de abril de
2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0881/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ARLIANE ALVES BAACH, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-27, no
Departamento de Informática, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0965/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

AYRES EDUARDO SERVO RAUEN, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
20, no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto
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ATO Nº1072/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CAMILA CAVALHEIRO AMORA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretaria de Apoio, código DGS-
9, no Gabinete da Secretaria de Segurança Institucional, a con-
tar de 17 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                          SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1063/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CANDRICA MADALENA SILVA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, no
Departamento de Informática, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                          SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0966/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CASSIA GOMES DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-20,
no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 03 de abril
de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                         SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0902/2017-SRH/P/ALE

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

termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

CRISTINA DA SILVA ROCHA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon,
a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0969/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DANIEL SILVA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no
Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 03 de abril
de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                          SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0869/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor DIEGO BIGATAO SOARES,
matrícula 200163434, para Assistente Técnico, e relotar no
Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura, a
contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto
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ATO Nº0989/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DUILIO MONTENEGRO E SILVA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
17, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 03
de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1052/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora EUZANGELA THEOTONIO
LIMA CARVALHO, matrícula 200163052, para Assistente Téc-
nico, código AST-19, do Departamento de Cerimonial, a contar
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                         SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0901/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FRANCINEUDE SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-19,
no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura,
a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0897/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor GILDASIO
REBOUÇAS DOS SANTOS, matrícula 200162774, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-19, do Gabinete do Deputado
Jean Oliveira, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1061/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

GILMAR DE JESUS SANTOS, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-14,
no Departamento de Comunicação Social, a contar de 17 de
abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0938/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora GISELE AMARAL AL-
FAIA, matrícula 200163157, para Assistente Técnico, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Esporte, Turismo e
Lazer, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0937/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor GUILHERME DA SILVA
COELHO, matrícula 200163230, para Assistente Técnico, e
relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Esporte, Tu-
rismo e Lazer, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0868/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor JOAO DAMACENO
ALVES, matrícula 200163116, Assistente Parlamentar, para o
código ASP-30, do Gabinete do Deputado Só na Bença, a con-
tar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1039/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JOAO MARIA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-26, no
Gabinete da Secretaria de Modernização da Gestão, a contar
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1025/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JOSIEL CALVI FIGUEIRA, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, no Gabi-
nete da Presidência, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1017/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JULIANO FERNANDES DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Militar, código ASM, no
Gabinete da Secretaria de Segurança Institucional, a contar de
10 de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                         SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0970/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JURACI ALMEIDA DIAS, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no
Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 03 de abril
de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº1028/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

LUCINETE COSTA GOMES, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Técnico, código AST-30, no De-
partamento de Arquitetura, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1024/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MARIA AVENILDE BEZERRA LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-27,
no Gabinete da Secretaria Geral, a contar de 03 de abril de
2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0964/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MARIA KLIVIANNY MEIRELES DA COSTA BENJAMIN, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-18, no Gabinete do Deputado Léo
Moraes, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0884/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor MATHEUS COSTA LIMA,
matrícula 200162423, para Assistente Técnico, e relotar no
Gabinete da Comissão Permanente de Transporte e Obras Pu-
blicas, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0900/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor NEWTON
SCHRAMM DE SOUZA, matrícula 200161616, Assistente Téc-
nico, para o código AST-29, do Gabinete da Presidência, a
contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1048/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor PAULO MOREIRA
BATISTA, matrícula 200161738, Assistente Técnico, para o
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código AST-25, do Departamento de Cerimonial, a contar de
03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1050/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da servidora POLLIANY
CRISTHNY BENETTI MOTA, matrícula 200163484, Assistente
Técnico, para o código AST-27, do Departamento Médico, a
contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0870/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora RAIMUNDA NONATA DE
FREITAS BARROS, matrícula 200163404, para Assessor Par-
lamentar, código AP-20, do Gabinete do Deputado Anderson
Pereira do Singeperon, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1026/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ROSIMEIRE APARECIDA TADEU, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-

14, no Departamento de Logística, a contar de 03 de abril de
2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1064/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

SERGIO IBANEZ DA SILVA PIRES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Revisão, có-
digo DGS-3, no Departamento de Comunicação Social, a con-
tar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0971/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

THIAGO GONÇALVES DE MORAES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                        SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1055/2017-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

MILTON NEVES DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Superintendente de Compras e Licitações, códi-
go RDS-3, contar de 30 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO        ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                         SECRETÁRIO GERAL
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