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TAQUIGRAFIA

22ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 09 de Maio de 2017

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

LUIZINHO GOEBEL - Deputado
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelos Srs.
LEBRÃO - 1º Secretario

CLEITON ROQUE - 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), Anderson
do Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da
Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN),
Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Leo Moraes
(PTB);Luizinho Goebel (PV), Maurão de Carvalho
(PMDB),Ribamar Araújo (PR) e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Jean Oliveira (PMDB), Laerte Gomes
(PSDB), Marcelino Tenório (PRP), Rosângela Donadon (PMDB)
e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta a 20ª
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.

O SR. LEBRÃO (1º 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 observações dou-a por
aprovada.

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 99/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade de aposição
de Selo Fiscal de Controle em vasilhames acondicionadores
de água mineral natural ou água adicionada de sais minerais,
e dá outras providências”.
02 – Mensagem nº 100/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Revoga a Lei nº 2.863, de oito de no-
vembro de 2012, que ‘Autoriza o Poder Executivo a assegurar
à União, a Doação Futura de imóvel que menciona, no Municí-
pio de Ji-Paraná”’.
03 – Mensagem nº 101/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre o Fundo
Penitenciário do Estado de Rondônia – FUPEN”.
04 – Mensagem nº 102/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Acrescenta o § 3º ao artigo 3º, da Lei
nº 1.390, de 15 de setembro de 2004, que ‘Cria o voluntariado
junto ao serviço público do Estado de Rondônia e dá outras
providências”’.
05 – Mensagem nº 103/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Altera a redação do § 2º do artigo 2º,
do caput do artigo 3º e seu inciso VI, do parágrafo único do
artigo 4º e acrescenta § 3º ao artigo 2º, da Lei nº 2.030, de
março de 2009”.
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06 – Mensagem nº 104/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Cré-
dito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de
R$ 44.784.444,44, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Penitenciário – FUPEN”.
07 – Mensagem nº 105/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Cré-
dito Adicional Suplementar por Anulação, até o montante de
R$ 24.385.304,35, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Especial do Corpo de Bombeiros Militar – FUNESBOM”.
08 – Mensagem nº 106/2017 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Institui Jornada de Trabalho nos Regi-
mes 12X36 e 12X48 horas, cria a Gratificação de Atividade
Voluntária de Fiscalização de Trânsito e a Gratificação de Ativi-
dade Voluntária de Trânsito, no âmbito do Departamento Esta-
dual de Trânsito – DETRAN para os fins que especifica, e dá
outras providências”.
09 – Ofícios nº 905, 889 e 860/2017 – DITEL, encaminhando
respostas aos Requerimentos nº 988, 985, 985/17, de autoria
do Senhor Deputado Anderson do Singeperon.
10 – Ofício nº 900/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 984/17, de autoria do Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid.
11 – Ofício nº 906/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 987/17, de autoria do Senhor Deputado Léo
Moraes.
12 – Ofício nº 861, 862 e 934/2017 – DITEL, encaminhando
respostas as Indicações Parlamentares nº 3497, 3330, 3448,
3453 e 3447/17, de autoria do Senhor Deputado Anderson do
Singeperon.
13 – Ofício nº 898 e 930/2017 – DITEL, encaminhando respos-
tas as Indicações Parlamentares nº 3514 e 3423/17, de auto-
ria do Senhor Deputado Laerte Gomes.
14 – Ofício nº 868 e 933/2017 – DITEL, encaminhando respos-
tas as Indicações Parlamentares nº 3494 e 3445/17, de auto-
ria do Senhor Deputado Airton Gurgacz.
15 – Ofício nº 931 e 932/2017 – DITEL, encaminhando respos-
tas as Indicações Parlamentares nº 3528 e 3528/17, de auto-
ria do Senhor Deputado Jean Oliveira.
16 – Ofícios nº 904, 863 e 903/2017 – DITEL, encaminhando
respostas as Indicações Parlamentares nº 3484, 3305 e 3493/
17, de autoria do Senhor Deputado Lebrão.
17 – Ofício nº 896/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3478/17, de autoria do Senhor De-
putado Cleiton Roque.
18 – Ofício nº 867/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3492/17, de autoria do Senhor De-
putado Saulo Moreira.
19 – Ofício nº 866/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3490/17, de autoria do Senhor De-
putado Alex Redano.
20 – Ofício nº 865/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3486/17, de autoria do Senhor De-
putado Dr. Neidson.
21 – Ofício nº 864/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3476/17, de autoria do Senhor De-
putado Adelino Follador.
22 – Ofício nº 897/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3482/17, de autoria do Senhor De-
putado Maurão de Carvalho.
23 – Ofício nº 1859/2017 – SEJUS, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 989/17, de autoria do Senhor Deputado
Anderson do Singeperon.

24 – Oficio nº 324/2017 – Tribunal de Justiça, solicitando que
se digne prestar, as informações que julgar necessárias sobre
o alegado na petição inicial e teor dos documentos (art. 12 da
Lei n° 9.868/1999/09), objeto da ADIN n° 0800953-
49.2017.8.22.0000.
25 – Ofício nº 165/2017 – Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia
do Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação “de Ofício” do Con-
vênio nº 835817/2016.
26 – Ofício nº 7486/2017 – Supremo Tribunal Federal, solici-
tando informações, sobre o alegado na petição inicial, nos ter-
mos da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, objeto da
ADIN por Omissão nº 40.
27 – Ofício Circular nº 04/2017 – SINGEPERON, comunicando
sobre greve dos agentes penitenciários e sócio educadores de
Rondônia, tendo início em 11/05/2017.
28 – Requerimento do Senhor Deputado Ezequiel Junior, justi-
ficando ausência na sessão do dia 02 de maio de 2017.
29 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira, justifi-
cando ausência na sessão do dia 26 de abril de 2017.
30 – Requerimento do Senhor Deputado Só na Bença, justifi-
cando ausência na sessão do dia 22 de março de 2017.
31 – Requerimento do Senhor Deputado Só na Bença, justifi-
cando ausência na sessão do dia 08 de março de 2017.
32 – Requerimento do Senhor Deputado Cleiton Roque, justifi-
cando ausência na sessão do dia 12 de abril de 2017.
33 - Requerimento do Senhor Deputado Cleiton Roque, justifi-
cando ausência nas sessões dos dias 25 e 26 de abril de 2017.
34 – Ofício nº 0680/2017 – CAIXA, notificando o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por objeto “Cons-
trução de 02 (dois) centros culturais para o festival de Bois-
Bumbás no Município de Guajará-Mirim”.
35 – Ofício nº 0689/2017 – CAIXA, notificando o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, que tem por objeto “Cons-
trução do Hospital Regional de Guajará-Mirim”.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero registrar a
presença dos Vereadores Claudinei Castelinho e Zebin, da Câ-
mara Municipal de Cacoal; e também registrar a presença do
Vereador, William Sestito, Vice-Presidente da Associação de
Intérpretes de Libras. Muito obrigado pela presença.

Lido o Expediente, passamos agora às Breves Comuni-
cações. Com a palavra o ilustre Deputado Geraldo da Rondônia,
por 05 minutos sem apartes.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Em nome do Presidente da
comissão da Mesa, Edson Martins, eu cumprimento as autori-
dades da Mesa; em nome do Sr. William Sestito, Presidente da
Associação de Surdos, cumprimento toda a plateia; estou aqui
para expressar uma indignação, eu como Deputado, Parlamen-
tar, Presidente da Comissão da Indústria, Comércio e Ciência
do Estado de Rondônia, um fato que deixou muito indignado o
que aconteceu em Ariquemes, bem precisamente quinta-fei-
ra, porém, eu não estava na cidade, mas através do meio de
comunicação quando eu cheguei na sexta-feira a minha As-
sessoria veio me relatar o acontecido ali com alguns comerci-
antes, lojistas que mexem ali no setor de produtos que é o
chamado das lojas, os camelôs, os camelôs o qual eu respeito
muito, são comerciantes, pais de famílias, pai, filhos, pessoas
que são honestas que teve uma represália por meio da Polícia
Rodoviária Federal, Receita Federal que eu classifico essa ação
como arbitrária, sensacionalista que quando me procuraram
para passar para mim, para reclamar comigo, ali nós reuni-
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mos na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã e ontem, eu
tive uma reunião com aquele setor, com aqueles trabalhadores
sobre a questão, ali nós fomos ouvir eles, alguns relatos que
passaram para mim uma situação que eles estão ali, tipo meio
que depressivos já, estão meio que abandonados pela própria
sorte e num relato dos empresários ali, dos lojistas, um dos
camelôs disse para mim: “Geraldo, Deputado, a situação que
nós passamos aqui, Deputado Léo Moraes, é alarmante, vie-
ram do nada dois policiais com R15 uma apontada no meu
peito e outra para a cabeça da minha esposa e dois policiais
ensacando os meus produtos”. Eu fui também à outra lojinha,
outra loja a mesma coisa.  Olha, tiveram aqui apontando a R15
para nós.  Gente, não é por aí, não era preciso ter acontecido
isso, a gente é contador, nós viemos do ramo, nós somos Ad-
ministrador de Empresa formado, nós temos aí e com um pou-
co de conhecimento que podemos defender sim esses traba-
lhadores na questão de orientação, na questão do pouco de
conhecimento. Primeiro você notifica, não é nem notificado o
lojista, não é nem notificado ali o camelô para ser bem preci-
so, o seu contador, faz-se um levantamento, enquanto não tra-
mitar e julgado não tem condenação. Já condenaram. Já leva-
ram os produtos ali todos presos, todos os produtos presos,
ameaçando de levar também aqueles trabalhadores. Eu não
poderia me acovardar me isentar dessa situação, eu tenho
obrigação sim Deputado Léo, meu caro colega, de defender, de
buscar o direito desse povo e dizer que eu estou do lado deles
e da forma que fizeram arbitrário, do jeito que fizeram, do
jeito que usou eu tenho certeza que foi errado e no mínimo
usar o bom senso, o País nós sabemos que não atravessa uma
situação confortável na economia, o Estado de Rondônia tam-
bém, se não é o nosso Governo, a Assembleia Legislativa ter aí
uma inteligência, ter um contorno, certo tipo de trabalho atra-
vés da sua Secretaria de Finanças, através de um bom traba-
lho do nosso Governador nós iríamos está também na situação
que lá fora está, ainda bem que Rondônia ainda consegue re-
ver alguns fatos que o comércio muitas vezes está atravessan-
do lá fora que não chegou aqui a situação alarmante igual está
lá é porque nós ainda temos um Governo e graças a Deus um
Governo de comunicação, um Governo de bom senso, um Go-
verno honesto e digno, mas, vamos analisar aí a situação que
o país atravessa, economicamente falando. Todos os dias nós
vemos aí através do meio de comunicação a situação que está
acontecendo. Tivemos o problema agora a pouco dessa ques-
tão da carne, carne é fraca e de fraca não tem nada, Rondônia
tem a carne muito forte, o país tem uma carne muito forte, aí
vem esta questão, essa polêmica toda e agora vem querer
atacar os nossos lojistas no ramo de camelô, se quer se orga-
nizar, se quer fazer represália que se vá para fronteira, seja a
fronteira aqui da Bolívia, Guajará-Mirim; no Acre, Foz do Iguaçu
está lá, agora os nossos trabalhadores, aqui de Ariquemes
especificamente o qual eu estou defendendo, eu estive conver-
sando com eles, nós não admitimos. Estou aqui agora também
para defender uma questão hoje muito grave, defender ali mais
policiamento para a região do Garimpo Bom Futuro, umas ope-
rações. Tive reunião com vários comerciantes, com vários
empresários, a população está amedrontada. Presidente Ed-
son Martins, quero contar com apoio de Vossa Senhoria, dos
demais Deputados para estar encaminhando ali para Secreta-
ria de Segurança, para o diretor da Polícia Civil, Polícia Militar
que possa ajudar ali a população que estão sendo assaltados,
estão sendo perseguidos por bandidos ao olho da lua ali, ou
seja, no dia com o sol quente, estão pedindo por favor, pelo
amor de Deus para que nós cobramos mais policiamento e
segurança pública para aquela região. O meu muito obrigado.

O EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado Ge-
raldo da Rondônia, pelas suas palavras. Quero registrar a pre-
sença do senhor Luiz Leite de Oliveira, arquiteto, Presidente
da Associação Amigos da Madeira-Mamoré. Muito obrigado
pela presença. Registrar também a presença do Pastor
Rodrigo, Pastor muito obrigado pela presença e também a
Pastora Carmem, com certeza a sua presença nos honra mui-
to nesta tarde. Muito obrigado pela presença e a todos que
compõe este plenário, o nosso muito obrigado.

Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Léo Moraes, por cinco minutos sem apartes.

O SR. LÉO MORAES – Bem, minha boa tarde a toda popula-
ção. Gostaria de cumprimentar o Presidente em exercício, o
nosso amigo Deputado Edson Martins, a quem estendo os cum-
primentos aos demais pares e cito o Deputado Ezequiel Junior,
liderança de Machadinho d’Oeste. Gostaria de compartilhar o
pensamento e também o desabafo do Deputado Geraldo da
Rondônia, nós estamos falando do setor produtivo, de pesso-
as que aferem renda, que oportunizam empregos e que fa-
zem a roda gigante da economia girar cada vez mais firme-
mente o nosso Estado de Rondônia, que é um dos únicos que
está no azul, como tanto se propaga, muito fruto realmente
do povo trabalhador, ordeiro, dinâmico e que sempre tem es-
perança de dias melhores. Parabéns Deputado Geraldo da
Rondônia pela sua militância e por também trazer à tona, ex-
pressar publicamente esse problema que ocorreu em Guajará-
Mirim, mas que deságua nos demais municípios do nosso Es-
tado. Deputado Presidente, eu vim aqui nas Breves Comunica-
ções de forma rápida, mas nem por isso deixa de ser tão
importante como todas as outras nossas manifestações aqui
nesta Casa. Eu gostaria de cumprimentar todos que aqui es-
tão, toda galeria, está tomada, eu fico muito feliz em ver tan-
tas pessoas participando da nossa Sessão, aqui nada mais é
do que a Casa do Povo, o espelho da sociedade e aqui que nós
temos a responsabilidade de dirimir muitos problemas,
minimizar o que vocês enfrentam no dia a dia. Gostaria de
saudar o Vereador de Cacoal Claudinei que está aqui conosco,
um amigo, assim como o Zebin, dizer que nós estamos à dis-
posição do município de Cacoal, sem querer tomar a frente, a
dianteira e desfraldar a bandeira sozinha do município. Mas,
queremos contribuir maciçamente para que o progresso ve-
nha e venha firme naquela região que já é extremamente fru-
tífera, já é uma área rica e uma área que eu teria muita
tranquilidade em viver pela qualidade que lá tem e pelas pes-
soas que também são formadoras de opinião e muito críticas,
é fundamental um povo crítico para ter boa política, até por-
que não existe, não existe político bom e político bom e eleitor
ruim e não existe eleitor bom e político ruim; nada mais so-
mos do que o reflexo da sociedade; somos o espelho imediato
através desse croqui, desse grande mosaico que é a
Assembleia Legislativa. Eu venho de forma muito especial aqui
Presidente, Deputado Edson Martins e gostaria de desejar uma
boa tarde a todos os surdos, boa tarde a todos os surdos.
Dizer que realmente nós temos muito carinho por todos vocês
e que nós trouxemos um Projeto a discussão que é funda-
mental que é o Projeto de Inclusão. Se nós somos a Casa do
Povo, nós temos que incluir congregar e não segregar e, por
conta disso Deputado Lebrão, apresentamos Projeto de Reso-
lução para que tenhamos o profissional da libra, para atender
os surdos aqui no nosso Plenário. Todas as Sessões estejam
aqui presentes para acompanhar o que nós votamos como
nos comportamos e quais serão as consequências de nossas
decisões, tanto aqui no Plenário deliberativo onde o Plenário é
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soberano e decide sobre todas as matérias, como também
nas nossas Comissões Permanentes. Tão logo esse Projeto
seja aprovado, já vai entrar em prática e aí sim, de forma
original genuína e verdadeira, vocês estarão incluídos em to-
das as discussões deste Poder. Parabenizo o William, que eu
tenho a grata felicidade de dizer que é meu amigo, que com-
partilho da sua amizade, parabenizar o Giovane, a quem eu
também cumprimento a todos vocês, e podem ter certeza que
a ideia, o interesse é tão somente em assisti-los e incluí-los
em tudo que diz respeito. Aos demais colegas que estão aqui
em relação a PEC da inclusão dos ex-servidores da Polícia Mi-
litar, estamos aqui também para hipotecar total e restrito apoio,
gostaria que deixasse isso consignado, fui um dos oito que
assinou o Projeto para que vocês sejam realmente reconheci-
dos. A todos os demais acompanhem, participem e presenci-
em e vivam a Assembleia Legislativa, porque certamente a
gente tem muito que mostrar e muito que fazer uma salva de
palmas a todos os surdos e que de hoje em diante seja um
divisor de águas para todos vocês. Parabéns, parabéns e con-
tem conosco.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao ilustre Deputado Geraldo da Rondônia.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Quero cumprimentar que
está no público, o Pastor Nels, de Ariquemes, é uma liderança,
uma pessoa que nós consideramos bastante e tem contribuído
muito pela evangelização ali da Assembleia de Deus, uma pes-
soa que não pensa em outra coisa a não ser salvar vidas, um
abraço Pastor Nels, muito obrigado pela sua presença.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Pastor Nels,
pela presença aí, registrado pelo nosso ilustre Deputado Ge-
raldo da Rondônia, muito obrigado. Ainda nas Breves Comuni-
cações com a palavra o ilustre Deputado Lazinho da Fetagro,
por cinco minutos sem apartes.

Deputado Lazinho, não está no plenário no momento.
Com a palavra o ilustre Deputado Jesuíno Boabaid, por cinco
minutos sem apartes, que também não está presente. Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Anderson da Singeperon, por
cinco minutos sem apartes.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Senhor Presidente, boa
tarde a todos, quero cumprimentar todos os presentes, a im-
prensa, os Deputados presentes nesta Casa a todos que estão
aqui assistindo esta Sessão. Quero em especial aqui falar aos
ex-policiais militares que estão presentes aqui; da Associação
que hoje esteve no nosso gabinete, pedindo apoio ao seu pro-
jeto de autoria do nosso Deputado Adelino Follador, Emenda
Constitucional que pode com ela ser corrigido senhor Presi-
dente, um erro cometido há muitos anos com esses profissio-
nais, erro estes que quando eu na minha atuação sindical em
março de 2011, que iniciou a minha trajetória dentro do Sindi-
cato dos Agentes Penitenciários, e no meio desses ex-policiais
existem alguns ex-agentes que atuaram no sistema prisional
do Estado de Rondônia, que conheceram um pouco do sistema
prisional, das injustiças que eram praticadas nesse sistema. E
quando eu entrei naquele Sindicato, dentro da nossa
Corregedoria muitas vezes nós éramos julgados sem ter a
defesa de um especialista no direito que é o advogado, que é
a pessoa que vai fazer o devido processo legal acontecer da
forma correta, e aconteciam muitas vezes injustiças e aconte-

ciam também perseguições, retaliações a profissionais. E o
que eu fiz naquela época quando assumi o Sindicato? Estipu-
lei, criei a Assessoria Jurídica para todos os filiados dos Sindi-
catos para serem defendidos dentro dessa Corregedoria. O
que eu quero dizer com isso, é que esse Projeto, essa Emenda
Constitucional que vai trazer aí e corrigir injustiças praticadas
há mais de vinte, trinta anos por coronéis da polícia, que foi
quem praticaram contra esses profissionais, às vezes por ques-
tões simples, por questões de detalhes que não teve um am-
plo processo legal o que a nossa Constituição de 88, hoje pre-
vê. Então, é mais do que uma justiça, senhor Presidente, essa
Emenda Constitucional, por isso que eu sou favorável e o De-
putado Adelino está de parabéns pela iniciativa de ter apre-
sentado esse Projeto, todos os demais Deputados que assina-
ram junto essa emenda, concordando com essa justiça que
tem que ser feita para corrigir o que hoje a nossa Constituição
mais ampara para todo e qualquer cidadão seja de qualquer
que for o ato que ele praticar, que é ampla defesa, que é o
contraditório, que muitos de vocês não tiveram a oportunidade
naquela época de ter, que era a defesa e o contraditório, por
isso que eu digo, eu voto favorável e peço aos demais deputa-
do o apoio para esses grandes profissionais que hoje muitos
deveriam estar aposentados e a grande maioria até no quadro
federal da União. Essa é minha fala hoje e agradecer pela
presença de vocês.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda nas Breves
Comunicações o ilustre deputado Lazinho da Fetagro por cinco
minutos, sem apartes.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Sr. Presidente, Se-
nhoras e senhores deputados, público presente, os trabalha-
dores dessa Casa, companheiro de trabalho, a imprensa. Eu
quero aqui agradecer senhor Presidente a postura do Presi-
dente da IDARON, do Emerson Castro juntamente com a Coor-
denação de Negociação da Agência IDARON, dos funcionários
do IDARON pela reunião realizada ontem, os encaminhamen-
tos tirados dentro daquilo que os trabalhadores têm os seus
direitos e que o Governo pode conceder. Hoje eu estive reuni-
do com o Emerson e ele passou para nós a reunião como é
que tinha sido, os encaminhamentos que tinham sido. Agora
nós esperamos que todos os encaminhamentos, deputado
Lebrão, sejam atendidos né, o que pode ser imediato vai ser
imediato, o que não puder será parcelado, nada mais é do que
os direitos que os trabalhadores têm e as condições que o
Governo está. Então parabenizar os funcionários, aos repre-
sentantes dos funcionários, ao Sindicato. Parabenizar ao
Anselmo, o Presidente do IDARON e o Emerson Castro que
conduziu a reunião dentro da melhor formalidade, da melhor
realidade possível. Então parabéns ao Emerson, e parabéns
ao Governo e aos funcionários e o Presidente da Agência do
IDARON, o Anselmo. Também senhor Presidente eu queria aqui
fazer uma cobrança a equipe que trata, ao Governo, ao Secre-
tário da educação, principalmente para que mude os termos,
eu estou até com um Projeto de Lei sendo preparado para
tratar da questão do tempo de tramitação do projeto de apo-
sentadoria dos servidores públicos. Nós temos professores com
pedido de aposentadoria já de dois, três, quatro anos trami-
tando naquela Casa. Hoje eu recebi uma professora me fazen-
do um pedido em que o processo dela ficou paralisado com
toda a documentação certinha trezentos e vinte e três dias só
em um departamento. Então a gente tem que achar uma for-
ma de beneficiar e dá o direito a esses funcionários que traba-
lharam a vida inteira da época me que o Estado era território,
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inclusive, e a gora passam por esse vexame, por esse sofri-
mento na hora de conseguir a aposentadoria. Eu pedi para a
gente, o meu gabinete está aprontando esse anteprojeto, eu
quero conversar com o Emerson castro, da Casa Civil, com o
Secretário para a gente achar a melhor forma e a forma de
agilizar o processo. Por que quando uma pessoa está com os
seus 60, 65 anos de idade e 25, 30 anos de trabalho passou da
hora já de principalmente quando trabalhou o tempo todo na
sala de aula, ter o seu descanso remunerado, ter a sua apo-
sentadoria que é de direito. Então eu quero pedir aqui para
que o Secretário Emerson também visualize isso, veja isso.
Amanhã eu estarei procurando na SEDUC junto ao Secretário
ou ao Márcio que é o Adjunto daquela Secretária para a gente
tentar achar um denominador comum, achar uma forma mais
fácil de tramitar mais rápida esse processo dentro. É inconce-
bível o que a gente está vendo, a gente vê professores já
traumatizado, chorando esperando o direito dele ser reconhe-
cido e não pode ser simplesmente por causa de um tramite
legal interno dentro da casa, aguardar 3, 4 anos a aposentado-
ria. Então eu quero pedir isso aqui para o nosso Governador,
para o Emerson e para o nosso Secretário de Educação para
que ele possa estudar uma forma de agilizar. Estou com esse
Projeto de Lei não vou dá entrada enquanto não conversar
com o Governo para saber de que forma a gente pode traba-
lhar melhor isso. Era isso senhor Presidente, muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Lazinho da Fetagro. Ainda nas Breves Comunicações concedo
a palavra ao ilustre deputado Adelino Follador, por cinco minu-
tos sem apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, Senhores Depu-
tados, imprensa, pessoal aqui presente, especialmente os nos-
sos amigos policiais que estão reivindicando uma reivindicação
muito justa, para nós é uma alegria tê-los aqui na nossa Casa;
cumprimentar aqui o Pastor Nels que está aqui, nosso amigo lá
de Ariquemes onde tem feito um grande trabalho não só em
Ariquemes, mas na região de Cacoal, região de Vilhena e no
Estado de Rondônia, Pastor Nels hoje é um grande companhei-
ro nosso, parabenizar o trabalho que vem fazendo não só na
igreja Assembleia de Deus, mas socialmente. Eu quero aqui
dizer hoje que companheiros como a maioria já dos deputados
eu já conversei e a maioria também já assinou esse projeto,
essa PEC e eu estou pedindo apoio de todos os companheiros
para que votem porque alguém que questionou agora há pou-
co me ligando dizendo que nós só queríamos trazer pessoas
que tem uma trajetória no passado que fez alguma coisa de
errado, não. Nós estamos querendo fazer justiça aqueles poli-
ciais que foram injustiçados no passado, que foram desrespei-
tados no passado e jamais acobertar aquilo que tiver errado,
alguma pessoa que fez alguma coisa errada e que tem o pro-
cesso administrativo na época colocando isso. Então, Deputa-
do Lebrão, nós estamos dando oportunidade para quer as pes-
soas que foram injustiçadas possam ser analisados porque fo-
ram mandadas embora, se não tem nada que desabone sufi-
cientemente para incriminar ele para que ele tenha a chance
de rever, muitas pessoas estão indo para a transposição, se
eles retornarem, já estão abrindo mão de qualquer vantagem
retroativa nessa PEC, já está definindo isso que ninguém está
exigindo nada retroativo, está simplesmente que o Estado re-
conheça o erro que foi feito no passado e traga, dê a chance
deles voltarem a executar o trabalho onde muitas vezes nunca
deveria ter saído. Então eu não vou aqui citar vários depoimen-
tos de pessoas, mas tem muitas pessoas que simplesmente

porque os Coronéis não gostavam deles, não foram com a
cara deles mandaram embora, pessoas que muitas vezes, e
tem muitas pessoas que foram, a maioria, foram mandadas
embora e nunca apareceu num Diário Oficial a exoneração
deles, então com certeza houve muita injustiça na Polícia Mi-
litar no passado e eu tenho certeza que a maioria dos compa-
nheiros aqui desta Casa vão votar, vão apoiar e vão dar condi-
ções de todos esses policiais, antigos policiais que porventura
não tiveram chance de estar trabalhando hoje, mas vão retornar
as fileiras. Temos também outra PEC hoje muito importante
que também é de minha autoria, num debate com a empresa
que está fazendo a Segunda Aproximação, concluindo no Es-
tado de Rondônia, apareceu então na beira do Guaporé uma
margem de 5 km de fora a fora dizendo que aquela área nin-
guém pode se legalizar, onde tem muitos agricultores assen-
tados e não pode porque a Constituição na época colocou di-
zendo que aquela área era de preservação e hoje nós temos
o Código Florestal, uma lei federal que é uma lei superior e
ela vai reger, ela legisla sobre todas as margens dos rios onde
pode ser 35 Metros até 500 Metros, já prevê no Código Flo-
restal, então nós vamos suprimir o artigo 230 onde. E eu já
conversei com a maioria dos deputados, todos estão concor-
dando para que consiga legalizar. Hoje o Deputado Lebrão
que é daquela região, conhece muito bem, para poder nessa
Segunda Aproximação essa empresa que está fazendo agora
já possa levantar para poder legalizar a vida daqueles agricul-
tores que estão assentados lá. Então hoje temos dois projetos
importantíssimos. Agradecer o Presidente da Casa que con-
cordou em colocar na pauta e o Deputado Marcelino Tenório
que é o relator desse projeto da PEC, também nós hoje na
Comissão de Constituição, Justiça e Redação já entramos em
acordo para que ele dê o parecer hoje aqui nesta Casa para
que a gente possa votar. Então são dois projetos importantes.
E temos mais uma, Deputado Lebrão, hoje pedi ao Presidente
que coloque na pauta o projeto também da militarização de
três escolas, uma em Ji-Paraná, uma em Ariquemes, outra
em Vilhena, então essas três escolas que possa militarizar,
fazer uma extensão da Escola Tiradentes que é exemplo hoje
em Porto Velho e consiga estender também para o interior
para as escolas, com certeza vai ser um exemplo e o pessoal
vai ter mais uma opção de poder matricular seus filhos na-
quelas escolas que hoje são exemplos, aqui na escola Tira
Dentes de Porto Velho e também na escola Jaci-Paraná. Então
parabenizar o Presidente, parabenizar os vereadores, os de-
putados aqui presentes que apoiaram esses três, o Deputado
Maurão principalmente, concordou em colocar na pauta hoje,
para que a gente analise esses projetos importantes hoje.
Então deixar aqui um apelo que a todos os companheiros que
votem em função da necessidade de resolvermos esses pro-
blemas no Estado de Rondônia. Essas são minhas palavras,
senhor Presidente. Muito obrigado.

(Às 15h51minutos o senhor Edson Martins
passa a Presidência ao senhor Luizinho Goebel)

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Quero registrar a
presença do Vereador de Cacoal, Zebin Brizon e também do
Vereador Castelinho, sejam bem-vindos nesta Casa, em nome
do meu amigo pessoal, Vereador Demirzino, lá do município
de Alvorada d’Oeste; cumprimento os demais vereadores que
nos visitam, e cumprimento todas as pessoas em nome dessa
liderança evangélica, um homem de Deus, Pastor Nels, que se
faz presente aqui nesta tarde. Com a palavra eminente Depu-
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tado por 05 minutos sem apartes, Airton Gurgacz. O Deputado
de Ji-paraná, coração de Rondônia.

O SR. AIRTON GURGACZ – Opa! Obrigado, Capital da Rondônia
Rural Show. Eu quero saudar o ilustre Presidente Luizinho, o
Deputado Lebrão; o Deputado Adelino Follador; Deputado Dr.
Neidson; o Deputado Hermínio; o Deputado Ezequiel; Deputa-
do Jesuíno Boabaid. Saudar aqui a nossa companheira Marli,
nossa grande, responsável pelo PDT, do Estado de Rondônia
que organiza; que faz os nossos encontros aqui do Estado;
saudar a plateia aqui presente, saudar os policiais; saudar a
imprensa. E dizer, Marli, do nosso encontro lá em São Miguel,
de domingo, onde tivemos lá 10 caravanas de 10 municípios,
onde Deputado Luizinho e todos os Deputados, nós fizemos
um grande encontro ali no entorno da Zona da Mata, falando
já sobre as nossas eleições de 2018, e, assim, sendo, organi-
zando os nossos diretórios municipais os que são provisórios,
buscando filiações. E um trabalho também do jovem que foi o
Célio, que esteve presente conosco, a Vereadora Silvia Cristina,
hoje na MT, representando a Mulher Trabalhista do PDT, e uma
reunião, assim, que foi trabalhado o dia todo, mas, assim,
uma reunião que foi com muitas pessoas, e, é isso, todos os
partidos devem se organizar, buscar essa organização já, para
que a gente possa fazer um grande trabalho e uma grande
eleição. Sabemos das dificuldades que todos os partidos te-
rão, por esse momento que o País vive de crise, o País vive
esse momento triste aí de muita crise, principalmente a crise
política, onde há esses envolvimentos da grande maioria dos
políticos nos desvios do dinheiro nessa questão da Lava Jato aí
que não está pegando todos os políticos, é duro até você sair
não rua e dizer hoje que você é Deputado, que você é isso,
vereador e tal, porque as pessoas estão cansadas. Você liga a
televisão, só se fala em Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Então
nós estamos, assim, com o encontro, viu Deputado Hermínio,
fizemos um grande encontro lá, sabemos da distância aqui
para o senhor poder ir, mas a gente esteve lá representando
aqui a nossa bancada do PDT, aqui dentro da Assembleia e
falando das nossas futuras candidaturas ou coligações, tem-
se notícia que amanhã será acordada as coligações. Então, a
gente tem que estar se preparando e se organizando. E quem
se organiza, quem se arruma, sai à frente sempre. Então nós
precisamos trabalhar isso aqui muito aqui na região da Capi-
tal, trabalhar aqui no Vale do Jamari também, no Cone Sul,
procurando organizar o nosso partido PDT, que é onde nós
teremos pré-candidatos a prefeito, teremos os nossos pré-
candidatos para deputado estadual, federal, quem sabe ao
Senado, também pré-candidatos à presidência da república.
Então isso é muito bom. Quero parabenizar à Marli, toda a
equipe, viu Marli, do Diretório Estadual que esteve presente e
dando apoio, todos os presidentes do partido de todos os 10
municípios, além do presidente foram vereadores, pessoas que
fazem parte do nosso diretório do PDT, no Estado de Rondônia.
Então foi muito bom e quanto mais reuniões a gente tiver, Marli,
mais certeza que nós faremos uma grande eleição no próximo
ano. Quero também constatar e agradecer ao Governador
Confúcio Moura, ontem na entrega do prédio da UNISP em Ji-
paraná. Nossas delegacias de polícia lá, duas que tínhamos e
agora temos a UNISP, e tem uma lá ainda, mas ficou muito
boa, onde vai funcionar a Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombei-
ro e até se eu não me engano o DETRAN fará parte lá. Então,
tivemos a presença do Governador, tivemos a presença do Se-
cretário de Segurança, o Coronel Lioberto Caetano, o Coman-
dante da PM, o Coronel Ênedy, tivemos lá o nosso Prefeito

Jesualdo, tivemos Deputado Estadual líder do Governo, Laerte
Gomes em Alvorada, que esteve presente, vereadores, os 17
vereadores o nosso Vice-Prefeito Marcito, a imprensa presen-
te. Então eu até comentava agora na minha fala que as nossas
Delegacias foram construídas há 40 anos, não tinham mais
condições de acomodar os funcionários e atender a nossa po-
pulação. Então, graças a Deus, nós tivemos esse grandioso
evento ontem e com belo trabalho, uma obra gigantesca que
custou mais de 5 milhões e que a gente consiga agora dar um
atendimento muito bom para a nossa comunidade e também o
funcionário da Polícia, o policial militar, civil e o policial bom-
beiro terão um local decente para exercer seus trabalhos, suas
atividades. Então são essas as palavras nesta tarde. Eu quero
aqui deixar um grande abraço a todas as pessoas que estão aí
no plenário nos ouvindo, temos policiais que estão presentes
também, participando da nossa audiência aqui, do nosso tra-
balho no dia de hoje. Um grande abraço a todos e muito
obrigado.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Concedida ao
Deputado Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Pela liderança do governo só fazer
um encaminhamento aqui na Ordem do Dia dos Requerimen-
tos solicitando a retirada de tramitação da Mensagem 89/2017
de autoria do Poder Executivo e requerer também a retirada
de tramitação da Mensagem 90/2017, de autoria do Poder Exe-
cutivo. São Mensagens que tratam da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros rondoniense e hoje pela manhã houve uma reu-
nião na Casa Civil com os Comandantes desses Poderes, junto
com o Secretário Chefe da Casa Civil e tem uma atuação mui-
to forte nessa área, o Deputado Jesuíno Boabaid também, que
essas matérias serão melhores discutidas com a participação
já dos Deputados membros da Força de Segurança e também
dos Comandos das Corporações. Então eu solicito a Vossa Ex-
celência incluir o Requerimento de nossa autoria, solicitando a
retirada das referidas Mensagens.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Acatado o pedido
do Deputado Cleiton Roque, sobre a retirada dos projetos ora
mencionados. Registramos aqui a presença do Vereador
Mailson, do município de Alvorada d’Oeste; também do nosso
Vice-Prefeito, nosso amigo Paulo Tramontin de Itapuã do Oes-
te e também do Chefe da Emater local de Itapuã, o Diomarzinho,
meu amigo, membro do meu partido, Partido Verde. Cumpri-
mentar também o Vereador Adilson da Eletrônica, do municí-
pio de São Miguel do Guaporé; Prefeito Cornélio, do município
de são Miguel e o Secretário de Educação também do municí-
pio de São Miguel, Oziel. Acabado o Breve Expediente, passa-
mos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proce-
da à leitura das proposições recebidas.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das proposições recebidas

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO.
Requer à Mesa Diretora aprovação de Voto de Louvor ao
Excelentíssimo Senhor Confúcio Moura, Governador do Esta-
do, por figurar em primeiro lugar no ranking dos melhores
governadores do Brasil, referente aos anos 2015 e 2016.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Requer a
retirada de tramitação da Mensagem 89/2017 de autoria do
Poder Executivo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Requer a
retirada de tramitação da Mensagem 90/2017 de autoria do
Poder Executivo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa convocação para o dia 17/05/2017, as 10:30 horas, no
plenário desta Casa de Leis, do Diretor do Departamento Esta-
dual de Trânsito, o senhor José Albuquerque Cavalcante, com
a finalidade de dar esclarecimento quanto ao Projeto de Lei nº
654/17.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe
sobre a isenção de taxa de inscrição de concurso público para
os que trabalham nas eleições.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Dispõe
sobre o pagamento prévio das taxas ou valores pecuniários
vinculados à instalação, ativação ou manutenção dos serviços
prestados de forma contínua, e dá outras providências.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Tenente
Coronel Alexandre de Lima Sousa.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à
Mesa, na forma regimental, Voto de Louvor ao Senhor José
Henrique de Araújo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à
Mesa, na forma regimental, Voto de Louvor ao senhor Nunoi
Itsumi.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à
Mesa, na forma regimental, Voto de Louvor ao senhor Romildo
José dos Santos.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer Voto de Louvor para os Policiais Militares do 3º Pelotão,
da 3ª Companhia do 7º Batalhão PM, localizado no município
de Monte Negro.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja
encaminhado Voto de Louvor em comemoração à Semana Na-
cional de Enfermagem, nos dias 12 a 20 de maio.
- REQUERIMENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DO
CÂNCER. Requer a prorrogação da Comissão Temporária Es-
pecial, com a finalidade de averiguar denúncia do não
credenciamento do Hospital do Câncer da Amazônia pelo Mi-
nistério da Saúde, por ingerência política.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora A realização de Sessão Solene, no dia 12 de
junho de 2017, às 09:00 horas, no plenário desta Casa de Leis,
para entrega de Voto de Louvor ao programa humorístico ‘Vai
lá Sabido’, por tornar o humor mais cativante e interativo, es-
treitando ligações e proporcionando diversão e alegria para o
povo de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor para os Policiais Militares do 5º Batalhão da
Polícia Militar, localizado no município de Porto Velho, confor-
me ações meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor para os Policiais Militares do 3º Batalhão da
Polícia Militar, localizado no município de Vilhena, conforme
Ações Meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos que tange a
Mensagem nº 89, de 02 de maio de 2017, referente ao Projeto
de Lei que “Revoga o artigo 3º em seu § Único da Lei nº 3.514,
de 05 de fevereiro de 2015, que Cria o Quadro Especial dos

Militares do Estado de Rondônia – QEPM/QEBM, no âmbito
das Corporações Militares e dá outras providências”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos que tange a
Mensagem nº 90, de 02 de maio de 2017, referente ao Proje-
to de Lei que “acrescenta alínea “d” ao § 1º do artigo 19, do
Decreto Lei nº 11 de 09 de março de 1982, que dispõe sobre
as promoções dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar do Estado
de Rondônia e dá outras providências”.
 - REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos no que
tange a Mensagem nº 91 de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei que “autoriza a Criação de Unidades do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar - CTPM e dá outras providências”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tan-
ge a Mensagem nº 92, de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
4.530.748,96, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Es-
pecial de Proteção Ambiental – FEPRAN”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tan-
ge a Mensagem nº 93, de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Especial por Superávit Financeiro e por Excesso de Arrecada-
ção, até o montante de R$ 6.853.354,83, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tan-
ge a Mensagem nº 94, de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro e por Anulação até o
montante de R$ 645.955,04, em favor das Unidades Orça-
mentárias: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM e Fundo Especial de Produção Ambiental – FEPRAM”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tan-
ge a Mensagem nº 95, de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que Institui o certificado na Identificação de
Madeira e dá outras providências.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tan-
ge a Mensagem nº 96, de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “dispõe sobre a correção de erro material
em relação às Taxas de Permanência ou Diária e Liberação de
Veículos Apreendidos sem o Serviço de Guincho constantes da
Tabela de Serviços e Taxas do Departamento Estadual de Trân-
sito do Estado de Rondônia – DETRAN, de que trata a Lei nº
3.963 de 21 de dezembro de 2016”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
a Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tan-
ge a Mensagem nº 98, de 02 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Anulação até o montante de R$
7.742.628,16, em favor das Unidades Orçamentárias: Fundo
Previdenciário do IPERON – FUNPRERO; Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem – DER; Fundo Estadual de Pre-
venção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes –
FESPREN; Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA; Fundo
Penitenciário – FUPEN e Fundo Estadual de Assistência Social
- FEAS.”
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tange
a Mensagem nº 99, de 03 de maio de 2017, referente ao Pro-
jeto de Lei, que “Institui a obrigatoriedade de aposição de Selo
Fiscal de Controle em vasilhames acondicionadores de água
mineral natural ou água adicionada de sais minerais e dá ou-
tras providências”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa Diretora cópia na íntegra dos documentos no que tange
a Mensagem nº 100, de 03 de maio de 2017, referente ao
Projeto de Lei, que “revoga a Lei 2.863 de 08 de novembro de
2012, que ‘autoriza o Poder Executivo a assegura a União, a
Doação Futura de imóvel que menciona o município de Ji-
Paraná’”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer pedi-
do de informações à Secretaria de Estado da Saúde – SESAU.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Indica
ao Poder Executivo que através do Departamento de Estradas
e Rodagens de Rondônia – DER - a necessidade de recupera-
ção e recapeamento da Linha C75 em dois trechos: B20 que
liga a Linha C75 ao Município de Alto Paraíso - 5 km, e B20 que
liga a Linha C75 até o Distrito do Garimpo Bom Futuro - 28 km.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Indica
ao Poder Executivo, que através do Departamento de Estradas
e Rodagens de Rondônia – DER, a necessidade de recupera-
ção da Ponte sobre o Rio Santa Cruz, que liga a Linha 85 ao
município de Alto Paraíso.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Comando Geral da Polícia Militar com cópia à Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública a necessidade de implan-
tar uma Base da Polícia Militar no Distrito de Pacarana, no
município de Espigão d´Oeste.
 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo com cópia a Secretária de Estado de
Justiça, a necessidade de regulamentar os procedimentos de
recebimento e custódia de apenados em Unidades Hospitala-
res do Estado de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
– SESDEC, a necessidade de l iberar os canais de
radiofrequência das Polícias Militar e Civil para a Secretaria de
Estado da Justiça fornecer acesso aos servidores que exercem
atividades externas aos presídios e Unidades Socioeducativa.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, notadamente ao Secretário de Estado
de Educação – SEDUC/RO, a necessidade de reforma e adap-
tação da Escola Estadual Capitão Sílvio de Farias, no município
de Jaru/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de viabilizar a recu-
peração da RO 387 que interliga o município de Espigão d’Oeste
ao distrito de Pacarana, divisa do Estado de Rondônia como
Estado do Mato Grosso.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de viabilizar a cons-
trução de 02 (duas) lombadas eletrônicas na BR 364, nos dis-
tritos de Guaporé e Urucumacuã.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura

e Serviços Públicos – DER, a necessidade de viabilizar a recu-
peração da RO 133 (Linha Figueira), que interliga os municípi-
os de Cacoal e Espigão d’Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CLEITON ROQUE. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a ne-
cessidade de aquisição de um veículo tipo caminhonete com
tração, para CIRETRAN no município de Parecis.
 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de construção de 01 lomba-
da na RO 470, Km 27, na Linha 200, município de Vale do
Paraíso.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de patrolamento e
cascalhamento da Linha 603, que liga o município de Theobroma
ao Distrito de Palmares.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de 01 lomba-
da na Entrada da cidade próximo à Vila Esperança, no municí-
pio de Vale do Paraíso/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO. Indica ao
Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas e
Rodagem - DER, a necessidade urgente da recuperação da
rodovia RO - 470, entre o município de Ouro Preto do Oeste e
o município de Vale do Paraíso.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO. Indica ao
Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas e
Rodagem – DER, a necessidade urgente da recuperação da
rodovia RO- 473, no trecho que compreende da BR 364, até a
sede do município de Urupá.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Governo do
Estado junto à Secretaria de Agricultura (SEAGRI), que seja
disponibilizado 1.000 (mil) toneladas de calcário para atender
os agricultores do município de Costa Marques/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO. Indica ao Senhor Gover-
nador do Estado de Rondônia, junto à Secretaria de Agricultu-
ra (SEAGRI), que seja disponibilizado 01 (uma) mini Fábrica
de Beneficiamento de Castanha para o município de Costa
Marques/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN, a necessidade da realização
de palestras sem custos, de educação e segurança no trânsito
na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho –
SIPAT nas Empresas estabelecidas no Estado de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Indica ao
Governo do Estado, com cópia a SEDUC, a necessidade do tér-
mino da pista de atletismo numa extensão de 200 metros da
Escola E.E.EF.M Anísio Teixeira no município de Ariquemes -
RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Servi-
ços Públicos (DER), da necessidade de pavimentação asfáltica
de cerca de 300 metros finais que dão acesso a ASCOPAGO,
localizado na linha 627, município de Jaru.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário de Edu-
cação do Estado – SEDUC, da necessidade de ser disponibilizada
em caráter de urgência de cozinheira para atender a Escola de
Ensino Fundamental Deonildo Caragnatto, localizada no muni-
cípio de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
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necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Transamazônica,
entre a Ruas Alba e Rua Ana Nery, localizada no bairro Cuniã,
município de Porto Velho - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda ao órgão competente, a necessi-
dade de pavimentação asfáltica da Rua João Nunes, em toda
extensão, localizada no bairro Floresta, do município de Porto
Velho - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto ao órgão competente, a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Boca Júnior, entre
as Ruas Juventude e Açaí, localizada no bairro Floresta, do
município de Porto Velho - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Governo Estadual c/c à Secretaria da Educação do Estado –
SEDUC, da necessidade de ser mantida em continuidade, o
sistema de Ensino Modular oferecido pelo CEEJA – Professora
Bárbara Conceição dos Reis, localizada no município de Novo
Horizonte do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto ao órgão competente, a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Betim, entre as
Ruas Juventus e Juventude, localizada no bairro Floresta, do
município de Porto Velho - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto ao órgão competente, a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua João Paulo I, en-
tre as Ruas João Elias de Souza e Tamareira, localizada no
bairro Conceição, do município de Porto Velho - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto ao órgão competente, a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Aguida Muniz, entre
as Ruas Geraldo Siqueira e João Elias de Souza, localizada no
bairro Conceição, do município de Porto Velho - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Neuza, no bair-
ro Igarapé, nesta capital.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Verona, entre
as ruas Anari e Gênova, localizada no bairro Floresta, do muni-
cípio de Porto Velho – RO.
 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Gênova, entre
as Ruas Anari e Lacoruna, localizada no bairro Floresta, do
município de Porto Velho – RO.
 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Porto, entre as
Ruas Anari e Gênova, localizada no bairro Floresta, do municí-
pio de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Lacoruna, entre
as Ruas Salinas e Gênova, localizada no bairro Floresta, do
município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Anari, entre as
Ruas Gênova e Torino, localizada no bairro Floresta, do muni-
cípio de Porto Velho – RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Torino, entre
as Ruas Anari e Gênova, localizada no bairro Floresta, do muni-
cípio de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Pavine, entre
as Ruas da Beira e Peroba, localizada no bairro Floresta, do
município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Nova Repúbli-
ca, entre as Ruas Tatuí e Alvorada, localizada no bairro Flo-
resta, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Sabará, em
toda sua extensão, localizada no bairro Floresta, do município
de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua do Canal, en-
tre as Ruas da Beira e da Paz, localizada no bairro Floresta,
do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Joanópolis, en-
tre as Ruas Monte Negro e Tefé, localizada no bairro Aeroclube,
do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Barlavento, en-
tre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no bairro
Aeroclube, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Linho, entre as
Ruas Monte Negro e Joaçaba, localizada no bairro Aeroclube,
do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Luziana, entre
as Ruas Monte Negro e Morungape, localizada no bairro
Aeroclube, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Nova Aliança,
entre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no bairro
Aeroclube, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Miracema, en-
tre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no bairro
Aeroclube, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Joaçaba, entre
as Ruas Joanópolis e Tefé, localizada no bairro Aeroclube, do
município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Janaúba, entre
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as Ruas Joanópolis e Tefé, localizada no bairro Aeroclube, do
município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Tefé, entre as
Ruas Joanópolis e Canal, localizada no bairro Aeroclube, do
município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Mondal, entre
as Ruas Morungape e Tefé, localizada no bairro Aeroclube, do
município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Morungape,
entre as Ruas Monte Negro e Tefé, localizada no bairro
Aeroclube, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Monte Negro,
entre as Ruas Nova Aliança e Estrada 13 de Setembro localiza-
da no bairro Aeroclube, do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Laranjal, entre
as Ruas Joaçaba e Monte Negro, localizada no bairro Aeroclube,
do município de Porto Velho – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo, que interceda junto ao órgão competente, a
necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Xisto, entre as
Ruas Joanópolis e Linho localizada no bairro Aeroclube, do
município de Porto Velho – RO.

Lido senhor Presidente.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário proceder a leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) - REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Requer à Mesa
Diretora, a aprovação de Voto de Louvor ao excelentíssimo
Senhor Confúcio Moura, Governador do Estado de Rondônia,
por figurar em primeiro lugar no ranking dos melhores gover-
nadores do Brasil, referente ao ano de 2015 e 2016.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa Di-
retora convocação para o dia 17/05/2017, as 10:30 horas, no
Plenário desta Casa de Leis, do Diretor do Departamento Esta-
dual de Trânsito o Sr. José de Albuquerque Cavalcante, com a
finalidade de dar esclarecimento quanto ao Projeto de Lei 654/
17.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Re-
quer a Mesa convocação para o dia 17/05/2017, às 10:30, no
Plenário desta Casa de Leis, do Diretor do Departamento Esta-
dual de Trânsito senhor José de Albuquerque Cavalcante, com

a finalidade de dar esclarecimento quanto ao Projeto de Lei
654/17.

Em discussão em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DE AUTORIA DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Re-
quer a Mesa na forma regimental, Voto de Louvor ao Senhor
Romildo José dos Santos.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do ilustre Deputado Airton Gurgacz.

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

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO ILUSTRE DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à
Mesa na forma regimental, Voto de Louvor ao senhor Nunoi
Itsumi.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do ilustre Deputado Airton Gurgacz.
Requer na forma regimental Voto de Louvor ao senhor Nunoi
Itsumi.

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

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDERSON DA
SINGEPERON. Requer Voto de Louvor, para os Policiais Milita-
res do 3º Pelotão, da 3ª Companhia, do 7º Batalhão PM locali-
zados no Município de Monte Negro/RO.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Anderson. Em discus-
são. E votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DE AUTORIA DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Re-
quer a Mesa na forma regimental, Voto de Louvor ao senhor
José Henrique de Araújo.

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

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer que
seja encaminhado Voto de Louvor em comemoração à Sema-
na Nacional da Enfermagem nos dias 12 a 20 de maio.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do Deputado Dr. Neidson. Em discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.
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O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DE AUTORIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL
DO HOSPITAL DO CÂNCER. Requer a prorrogação da Comissão
Temporária Especial, com a finalidade de averiguar denúncia
do não credenciamento do Hospital do Câncer na Amazônia,
pelo Ministério da Saúde por ingerência política.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) - Em discussão e vo-
tação o Requerimento da Comissão Temporária Especial do
Hospital do Câncer. Em discussão. Em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa Di-
retora, a realização de Sessão Solene, no dia 02 de junho de
2017, às 9:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para en-
trega de Voto de Louvor ao Programa Humorístico “VAI LÁ SA-
BIDO”, por tornar o humor mais cativante e interativo, estrei-
tando as ligações e proporcionando diversão e alegria para o
povo de Rondônia.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) - Em discussão e vo-
tação o Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Em dis-
cussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Lou-
vor, para os policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar,
localizado no município de Porto Velho, conforme ações meri-
tórias anexo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) - Em discussão e vo-
tação o Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Em dis-
cussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Lou-
vor para os policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar,
localizado no município de Vilhena, conforme ações meritórias
anexo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) - Em discussão e vo-
tação o Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Em dis-
cussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 638/17
DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Denomina o nome “Centro
Tecnológico do Agronegócio Valdecir Rack”, área de proprieda-
de do Governo do Estado de Rondônia, localizado na Rodovia
BR -364; km 333, Zona Rural, Ji-Paraná/RO.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em primeira discus-
são e votação o Projeto de Lei 638/17 de autoria do Deputado
Luizinho Goebel. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
095/17 DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Convoca Sessão
Itinerante Extraordinária e transfere a sede do Poder Legislativo
para o município de Vilhena.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Resolu-
ção 095/17 de autoria do deputado Luizinho Goebel com pare-
cer das comissões. Em votação única Projeto de Resolução
095/17. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 123/17 DO DEPUTADO ANDERSON DO
SINGEPERON. Concede Título Honorifico de Cidadão do Esta-
do de Rondônia, ao Sr. Josenir Lopes Dettoni, em alusão aos
relevantes serviços prestados em favor ao Estado do Rondônia.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 123/17 de autoria do deputado Anderson do
Singeperon, com os pareceres das comissões pertinentes,
portanto matéria em discussão única. Não havendo discus-
são. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 125/17 DO DEPUTADO LÉO MORAES. Concede
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao senhor
Amadeu Guilherme Matizenbacher Machado, em alusão aos
relevantes serviços prestados em favor do Estado de Rondônia.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 125/17 de autoria do deputado Léo Moraes, com
os pareceres das comissões. Em discussão. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 631/17
DO DEPUTADOS LAERTE GOMES E MAURÃO DE CARVALHO.
Denomina “Rodovia Estadual Paulo Moraes”, a Rodovia conhe-
cida popularmente por “RO - Expresso Porto”, no município de
Porto Velho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Lei 631/
17 de autoria do deputado Laerte Gomes e Maurão de Carva-
lho com parecer das comissões pertinentes.

Em primeira discussão e votação. Não havendo discus-
são, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado em pri-
meira discussão. Vai a segunda discussão.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 649/17
do PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 091. Autoriza a criação de
Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM, e
dá outras providências.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Lei 649/
17 de autoria do Executivo/Mensagem 091. Está sem parecer
das comissões pertinentes. Solicito ao eminente deputado
Adelino Follador para emitir parecer pelas Comissões.

De antemão eu cumprimento os vereadores Alfredo
Laurent, Isaias e Lizeuzinho do município de Ministro Andreazza.
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa.
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O SR. ADELINO FOLLADOR - Sr. Presidente o Projeto de Lei
649/17 do Poder Executivo/Mensagem 091. Autoriza a criação
de Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM, e
dá outras providências.

É um projeto de suma importância tendo em vista que
nós temos 3, seria uma extensão da Escola Tiradentes com
certeza vem a...

O SR. JESUÍNO BOABAID – É uma que tem a indicação do
deputado Maurão...

O SR. ADELINO FOLLADOR - Então nós somos de parecer
favorável e dizendo que são 3 escolas de suma importância,
uma em Ji-Paraná, uma em Vilhena e outra em Ariquemes,
onde nós temos a maior satisfação de estar dando esse pare-
cer favorável, sabendo que a Escola Tiradentes em Porto Ve-
lho é um exemplo, junto também com a Escola em Jaci-Paraná,
então com certeza nós temos aí o máximo prazer de estar
dando o parecer favorável. Lá a Escola Chico Mendes lá em
Ariquemes, onde foi indicação nossa desde o ano passado,
onde o Tenente Valentim fez o projeto, nós encaminhamos, o
deputado Saulo acompanhou, o deputado Alex, então foi en-
caminhado esse pedido ao Governo do Estado e ano passado e
esse ano graças a Deus foi contemplado, eu tenho certeza que
a comunidade vai estar satisfeita.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Deputado relator,
nós estamos com uma tramitação de uma proposta da gestão
democrática na Comissão de Constituição e Justiça que trata
de autorizar militares a assumir a Direção das Escolas, então
eu não sei se no projeto aí contempla, não contemplando eu
gostaria de colocar uma emenda já autorizando o Governo
para que o Governo possa nomear membros militares para a
direção da Escola. Por que se não nós vamos aprovar o proje-
to e automaticamente nós não vamos autorizar os membros.

O SR. ADELINO FOLLADRO – Não, mas já está previsto tem
que ser do corpo da Polícia Militar tem que ser efetivo, já está
previsto igual funciona a Escola Tiradentes e a escola de Jaci e
é nomeado o diretor pela Polícia Militar e o subcomandante,
vai ser um professor, já foi explicado, já foi debatido nas esco-
las e já está prevista aqui a nomeação do diretor pela Polícia
Militar. Então nós somos favoráveis pelas comissões pertinen-
tes, senhor Presidente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, esse projeto tem uma
indicação, acho que na justificativa da lei deve ter a redação
dizendo que é indicação. Mas eu queria colocar o Parágrafo
2º, que existe no artigo 1º tem o parágrafo 1º e aí acrescentar
o Parágrafo 2º: ‘as escolas do município de Porto Velho, Ji-
Paraná, Vilhena, Ariquemes, bem como os quais o Estado no
caso indicar, ser indicado pelo Poder Executivo’, porque esse
novo Secretário, eu estava refutando em colocar esse projeto
hoje porque a gente queria discutir com o Secretário, pontuar
as indicações com o Deputado Airton, Deputado Jesuíno, De-
putado Adelino, deputado lá de Vilhena, salvo engano foi V.
Exª também indicou, então tem escolas que estão sendo
indicadas porque para ele levar está autorizando, a gente tam-
bém autoriza porque eu tenho ciência também que somente
Ji-Paraná seria contemplada e não é só Ji-Paraná que está
com problema de alto índice de violência, baixo índice do IDEB,
então é motivo pelo qual eu queria acrescentar esse Parágrafo
2º autorizativo também já consolidando os municípios de Por-
to Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes bem como que o Esta-

do fazer o levantamento de índice de criminalidade e indicar
as escolas.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas eu participei das discus-
sões, inclusive com o Secretário de Educação e com o Coman-
dante da Polícia Militar e com o Governador, é um projeto pilo-
to, seriam três escolas de imediato e é uma extensão, a no-
meação é claro que é do Governador, mas o Governador é
comandante da Polícia Militar também, quem é responsável é
o próprio Governador do Estado, o subordinado é o Coman-
dante Geral, mas é claro que é o Governador.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas se não tiver esse acordo
político, Presidente, não dá para avançar, a gente está em dis-
cussão aqui.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Só para nós fazer
um encaminhamento, então gostaria que o próprio relator po-
deria colocar bem claro a emenda....

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, já indicar as escolas, as
escolas do município de Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena,
Ariquemes e aí pode botar...

O SR. DR. NEIDSON – Guajará.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas aí a gente tem que frisar
isso, por isso a questão partia para uma reunião com o Secre-
tário, com o Governo, a gente não era para botar esse projeto
em pauta agora não.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – O que o senhor
poderia colocar, poderia apresentar uma lista tríplice com ho-
mologação da Assembleia, com homologação Legislativa.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Qual seria a proposta?

O SR. JESUÍNO BOABAID – A proposta seria conversar com o
Secretário e ele indicar para a gente as escolas.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não, mas já estão definidas as
três escolas porque houve já as reuniões.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Que escolas estão sendo indicadas?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Uma de Vilhena, o Luizinho
conhece, uma de Ji-Paraná que o Deputado Airton acompa-
nhou e lá em Ariquemes que é a Chico Mendes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, não, então eu vou pedir
vista.

O SR. DR. NEIDSON – Não tem escola indicada no projeto, é
só autorizativo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Tem, tem.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Eu recebi do Secretário
de Educação inclusive o Decreto, o possível Decreto após apro-
vação da lei já indicando as escolas e Porto Velho não está
contemplada, eu entendo a preocupação do Deputado Jesuíno.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Porto Velho é a, é uma exten-
são de Porto Velho...
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O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – No decreto que vai ser
contemplado não está.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Porto Velho já tem e Jaci-Paraná
também já tem. Porto Velho tem duas, tem em Jaci-Paraná e
tem a Escola Tiradentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, mas esses projetos Deputa-
do Adelino, é para escolas que estão com índice de criminalidade
alto, com IDEB baixo, escola militar é escola militar, militar é o
Tiradentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não, é a mesma, é uma exten-
são dela.

O SR. JESUÍNO BOABAID – A gente está discutindo esse pro-
jeto à questão política. Somente três municípios e Porto Velho
está sendo...

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Na verdade eu vou
de antemão regimental e prerrogativa do parlamentar o pedi-
do de vistas, então de toda forma o senhor está...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu queria só fazer um apelo o
seguinte: em Ariquemes a Escola Chico Mendes, o Deputado
Saulo está aqui, o Deputado Geraldo está aqui, está em inter-
venção, a escola está em intervenção, não tem diretor, lá é o
pior IDEB do Estado, está esperando essa decisão para poder
mudar o funcionamento dela. O diretor não foi nomeado, tem
um interventor que é o representante da SEDUC de Ariquemes
aguardando este momento, que este projeto demorou muito
para vim para cá e aí hoje tem urgência. Eu quero fazer um
apelo para o companheiro, tem tantas vezes que a gente abriu
mão, a gente solicitou...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas tem 07 dias...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas acabou de ligar agora lá na
SEDUC também, eu sei que tem prazo regimental, tem prazo
para muita coisa, Deputado Jesuíno. Eu faço um apelo a S. Exª,
todo mundo conhece a realidade, eu estou fazendo um apelo,
se não quiser, mas eu acho que....

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Mas já está deferi-
do, então qualquer coisa o Deputado Jesuíno abre mão da vis-
ta. Só quero esclarecer que gostaria de deixar registrado que
eu votarei favorável a este projeto que Deputado Follador, De-
putado Jesuíno, a Mensagem 091, Projeto de Lei 649/2017.
Que autoriza criação de Unidades do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar - CTPM e dá outras providencias. Votarei favorá-
vel, mas nós infelizmente da cidade de Vilhena, também foi
apontado uma escola sem discussão nenhuma e não era, no
meu ponto de vista, eu entendo que deveria ser discutido de
uma forma técnica onde seria implantado essa militarização.
Portanto votarei favorável, sou favorável, mas espero também,
que a mesma condição dada, Deputado Aélcio da TV, o senhor
que tem defendido muito a educação de Rondônia feito diver-
sas emendas, proposituras, que as mesmas condições que o
Governo dará às escolas militarizadas, que também deem as
escolas convencionais do Estado, por quê? Porque hoje no Es-
tado, nós temos 486 escolas, são mais de 480 escolas, 05,
somente 05 são pré-militarizadas e não é justo a gente asse-
gurar o direito para 05 escolas e excluir o mesmo direito as
outras mais de 480 escolas, é natural que se tem uma escola

que vai ter uma clientela escolar menor, em torno de 500 alu-
nos, com uma condição maior, essa escola tem tudo para ser
melhor, e ter melhor índice de IDEB. Portanto, eu acho injus-
tas a gente beneficiar mais uma escola, que serão só 05, e
não beneficiar por igualdade as outras, até porque eu enten-
do no meu ponto de vista que, quem forma o militar é o pro-
fessor, quem educa o militar é o professor, e se a escola está
com problema de alto índice de criminalidade não é o profes-
sor que tem que combater, é exatamente a polícia, esse é o
meu entendimento, mas como a educação brasileira, a edu-
cação pública brasileira vive um caos, nós temos que dar essa
condição, dar essa ferramenta, para que nós possamos testar
vários métodos, para ver se a gente consegue avançar na
melhoria da educação. Portanto, eu sou favorável ao Projeto.

O SR. ADELINO Follador – Presidente?

O SR. AÉLCIO DA TV – Eu só queria dizer exatamente igual,
usando a sua palavra, testar novas metodologias, eu acho
que não dá para testar se implantando um monte. Tem que
testar de pouco a pouco, tem que ser implantado de pouco a
pouco, assim como foi feito com a escola integral que é um
projeto que o MEC, vai pagar todo, mas não dá para você
implantar tudo do dia para noite, não dá para você implantar
tudo militar de um dia para noite. Quantos anos nós temos o
Colégio Tiradentes aqui em Porto Velho.

O SR. ADELINO Follador – Por isso que estão criando mais
leis.

O SR. AÉLCIO DA TV – Mais recentemente tivemos; temos
no Colégio Tiradentes de Jaci-Paraná, que é um grande su-
cesso, mudou a educação em Jaci-Paraná. Eu acho extrema-
mente importante permitir, não criar embaraço; dificuldades
para iniciar a implantação o quanto antes dessas experiências
no interior, porque no interior não tem experiência ainda, tem
experiência na Capital, mas, nós sabemos que existe uma di-
ferença muito grande de cultura entre a Capital e o interior do
Estado, lá está sendo implantado agora e eu acho extrema-
mente importante para a nossa educação a militarização. Olha
eu sou a favor que seja, olha, eu até vi o outdoor que o Depu-
tado Jesuíno colocou, indicando algumas escolas, como Esco-
la Osvaldo Piana, Escola Ulisses Guimarães, várias escolas,
como eu estou acompanhado muito essa questão de índice de
escolas, tem escolas na preferia de Porto Velho que precisa
muito, Escola de São Luiz, várias escolas. Mas eu acho que é
extremamente importante a gente dar o primeiro passo, im-
plantar para criar mais facilidade dentro da Secretaria de Edu-
cação, para administrar tudo isso. Nós sabemos que só a di-
reção da escola vai ser militar, o restante é todo o corpo que
existe hoje na Seduc, não vai mudar em nada a metodologia
de ensino, mas a questão da educação, na questão dos costu-
mes, na questão militar vai ajudar muito essas comunidades,
onde nós temos um índice alto de violência. Sou favorável, e
eu acho que nós não podemos perder tempo para implantar o
quanto antes esse laboratório, essas primeiras escolas.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Ainda para discutir Presidente.
E quero dizer que concordar com o Deputado Aélcio da TV,
que nós, o ideal, talvez, fossem criar todas as essas escolas
militarizadas, mas eu tenho certeza que nem todos concor-
dam com esse tipo de... Então houve uma discussão, inclusive
aqueles que estão matriculados naquela escola tenha prefe-
rência, aqueles que não quiserem; outras pessoas também
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na cidade dentro das vagas podem participar. E nós, ao meu
ver, gostaríamos de atingir mais escolas, mas acho que não
podemos e dificultar para criar esses três primeiros, que é um
projeto piloto, e com certeza o Deputado Jesuíno, depois a
gente vai conversar. Gostaria que desse uma pensada, olhasse
bem o projeto que eu acho que nós não podemos retardar e é
muito importante. Isso aqui era para ter vindo mais cedo, de-
morou pra SEMEC, até chegar à Casa Civil, até debater com a
comunidade, debater com os professores, com os servidores
e hoje culminou com o projeto aqui nesta Casa e eu quero
parabenizar o Deputado Maurão que colocou na pauta para
que a gente analisasse. Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, eu vendo essa dis-
cussão aí, é incrível e como é triste a gente ver um governo, já
no 7º ano de mandato, o governo não ter uma política de edu-
cação. Aí fica com esse tipo de quebra-galho porque, Deputa-
do Jesuíno, Polícia Militar, nós não temos mais Polícia Militar
nem para fazer a segurança básica do Estado. Aí agora, no
caso, entrega algumas escolas para ficar no comando militar e
o restante fica entregue à própria sorte.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Tem que ser da Reserva. Esse
projeto, Presidente, até deveriam ser militares somente da
Reserva, não da ativa.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É só o Diretor que é da ativa. O
Diretor tem que ser da ativa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas de todo jeito tira policial. Nós
estamos discutindo aqui, inclusive eu quero parabenizar o go-
verno, que depois a gente buscou a intervenção junto ao Che-
fe da Casa Civil da Mensagem 089 e a Mensagem 090. Inclusi-
ve a Mensagem 090 já tem uma lei, a 743 de 2013, o governo,
por uma péssima assessoria que tem, encaminha o projeto
novamente, acrescentando uma alínea que já existia. Esse
debate que eu estou falando aqui, o Deputado Hermínio está
totalmente certo, tirar policial militar da ativa para botar esco-
la está errado. Agora, o que eu defendo dentro desse projeto,
é por isso que eu pedi vista também, é que, ora o Estado tem
uma capital, capital: Porto Velho, Porto Velho tem sim uma
escola militar. E diferente de a gente militarizar. Eu fui a Manaus,
presenciei ali como é a estrutura de um colégio que foi trans-
formado, militarizado, é totalmente diferente. Então, a minha
preocupação, Deputado Adelino, é que o governo que tem uma
pretensão ainda política, que tem uma capital com mais de
343 mil eleitores, que tem hoje uma capital malvista perante
toda sociedade, perante toda sociedade que eu falo, perante
aos outros Estados, que é uma capital destratada, eu não te-
nho ainda, como Deputado da capital, defender uma escola
dessas. É totalmente cabível, eu vejo aqui Deputado do interi-
or toda hora indica Ji-Paraná, Ji-Paraná agora é capital? Se a
gente então muda que a capital de Rondônia é Ji-Paraná ou,
se não, que a capital é Ariquemes. Agora eu vou querer sen-
tar, do jeito que Vossa Excelência faz constantemente com os
projetos do seu interesse, eu nunca embarguei, SEDAM, pecu-
ária, eu sempre estou aqui apoiando as suas proposituras.
Agora, a gente faz indicação, faz todo tipo de ação junto ao
governo e agora é contemplado somente o interior. Não! Por
isso que eu vou pedir 07 dias para discutir com esse Secretá-
rio, nem que seja com o Chefe da Casa Civil, junto com os
Deputados para indicar uma escola para militarizar. É diferen-
te de uma escola já que vem criada, que é o Colégio Tiradentes.
É isso, essa discussão, a gente está avançando sem necessi-

dade. A gente sempre dialogou, sempre discutiu e avançou
em qualquer projeto aqui. É isso que eu peço até o entendi-
mento de todos pares. Eu não sou contra e não estou obstru-
indo. Esse projeto entrou no dia 02 de maio, tem tempo razo-
ável para a gente debater ele.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Presidente. É matéria
vencida, gente. Vamos para frente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – O que eu estou falando aqui, não
é que eu sou contra, não estou me colocando contra o projeto.
Eu estou colocando aqui que é uma discussão, que infelizmen-
te o Estado não tem uma política de educação, não tem. E
quando, há pouco tempo atrás aqui nós aprovamos criando,
terceirizando a estrutura dos quartéis, tanto dos bombeiros
quanto da Polícia Militar, onde autorizava o Estado contratar
aprendiz para substituir o trabalho de policiais militares e de
bombeiros. E agora, é como eu falei para vocês, políticas miú-
das, miúdas, que pode atender uma escola ou outra, mas fica
aí a maioria da nossa educação, a população, além de um
ensino ruim, os trabalhadores mal pagos, desvalorizados os
professores, segurança nenhuma, nem a guarda privada que
tinha nas escolas existe mais, onde os estudantes e os profes-
sores trabalham nas escolas tudo com medo da violência e
cadê? O Estado não tem nenhuma política, nem na questão da
educação e muito menos na segurança pública. Nós temos aí
os nossos remanescentes do concurso da Polícia Militar, da
Polícia Civil e dos Bombeiros, o governo não chama. A cada dia
nossa tropa fica mais reduzida e o caos aí, a violência aumen-
ta cada dia mais no Estado. E o governo vem com uma política
aqui, discutir se militariza ou não uma escola ou outra. Isso é
infelizmente é muito pequeno para tanta discussão.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI  650/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 092. Autoriza o Poder a
abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o mon-
tante de R$ 4.530.748,96, em favor da unidade orçamentária:
Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

(Ás 16h45min, o senhor Luizinho Goebel
passa a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

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

Fazer um registro aqui, enquanto o Deputado chega à
tribuna, meu amigo Pastor Nels, que prestigia neste Plenário,
sinta-se à vontade Pastor Nels e sinta-se como se estivesse
em vossa Casa.

Cumprimentarmos aqui o Dr. Caetano também, grande
Jornalista, está em alta ouviu Jornalista, ouviu Caetano, não só
como Advogado, mas como Jornalista fazendo um grande jor-
nalismo.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, eu gostaria de registrar a
presença do Prefeito de Alta Floresta também, Carlos Borges,
que está aí presente na Tribuna.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Feito o re-
gistro do Prefeito de Alta Floresta.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 650/17/
Mensagem 092. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito su-
plementar por superávit financeiro até o montante de R$
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4.530.748,96 em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Espe-
cial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

Somos de parecer favorável Sr. Presidente pelas Comis-
sões pertinentes.

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

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei 650/17. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestam. Aprovado o Projeto. Vai a 2ª discus-
são e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 651/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 093. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito Especial por superávit financeiro e por
excesso de arrecadação até o montante de R$ 6.853.354,83,
em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mensagem 093/Projeto de Lei
651/17.  Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Especial por
superávit financeiro e por excesso de arrecadação, até o mon-
tante de R$ 6.853.354,83, em favor da Unidade Orçamentária:
Secretaria de Estado Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

Somos de parecer favorável senhor Presidente pelas
Comissões pertinentes.

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

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei 651/17.  Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestam. Aprovado o Projeto. Vai a 2ª discus-
são e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 652/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 094. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro por
anulação até o montante de R$ 645.955,04, em favor das Uni-
dades Orçamentárias: Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM e Fundo Especial de Proteção Ambiental –
FEPRAM.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 652/17 do Poder
Executivo Mensagem 094.  Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por superávit financeiro e por anulação
até o montante de R$ 645.955,04, em favor das Unidades Or-
çamentárias: Secretaria de Estado Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM e Fundo Especial de Proteção Ambiental – FEPRAM.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

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

Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei 652/17.  Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestam. Aprovado. Vai a 2ª discussão e
votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 655/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 098. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até
o montante de R$ 7.742.628,16, em favor das Unidades Orça-
mentárias: Fundo Previdenciário do IPERON – FUNPRERO; De-
partamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER; Fundo Estadual de Prevenção, Fis-
calização e Repressão de Entorpecentes – FESPREN; Fundo
Estadual de Sanidade Animal – FESA; Fundo Penitenciário –
FUPEN e Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto
encontra-se sem Parecer. Solicito do Deputado Ribamar, para
emitir Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O
Deputado Ribamar para emitir o parecer pelas comissões per-
tinentes.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Projeto de Lei 655/17, autor Po-
der Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adici-
onal suplementar por anulação até o montante de R$
7.742.628,16, em favor das Unidades Orçamentárias: Fundo
Previdenciário do IPERON – FUNPRERO; Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Pú-
blico – DER; Fundo Estadual de Prevenção e Fiscalização e
Representação de Entorpecentes – FESPREN; Fundo Estadual
de Sanidade Animal – FESA; Fundo Penitenciário – FUPEN e
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

Por ter respaldo legal, regimental, o meu parecer é fa-
vorável.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, eu
peço vista desse projeto aí. Justificativa desse da FUPEN, que
o Deputado Ribamar acabou de dar o parecer.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O senhor
queria saber?

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Não, minha justificati-
va da minha vista. Eu solicitei algumas informações...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ah, o
senhor quer pedir vista.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Da Secretaria de Justi-
ça e a Secretaria de Justiça, venceu os prazos regimentais,
todos e não respondeu as informações que eu solicitei da Se-
cretaria. Então, eu peço Vista a esse Projeto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Então, está
bom. Está deferido, até que cheguem as informações para o
Deputado Anderson.

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

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) – O projeto já
se encontra com parecer, foi o parecer do Deputado Adelino
Follador. O projeto tinha sido pedido Vista e o Deputado Jesuíno,
já venceu a Vista e concordou. Em discussão o parecer do
Deputado Adelino Follador. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado o parecer.

Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar
nº 154/17. A votação é nominal, o painel está aberto. O Proje-
to precisa de 13 votos. Líder do Governo articular os votos; o
vice-líder hoje está na liderança, o Deputado Cleiton Roque.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, peço
a retirada de Vista do Projeto de Lei 655/17.

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Deputado
Anderson, já deu por satisfeito pelo Projeto e pede a retirada
do pedido de vista. Então, a matéria volta na Ordem do Dia.
Falta um voto para votar o Projeto se não vai ser reprovado.

Com 13 votos sim, e 02 não, está aprovado o Projeto.
Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL 033/17 DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Revoga o artigo 230, caput e parágrafo único, da Constituição
do Estado de Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu quero que retire a
minha Emenda Constitucional porque não tem 16 votos. A gente
tem 15 votos aí na plenária, falta um voto, eu retiro a minha
Proposta de Emenda Constitucional.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Então, pede
a verificação de quórum porque aí a gente já confere.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, já está ali na plenária, olha
quinze votos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria os companheiros
que estão nos gabinetes.

O SR, JESUÍNO BOABAID – Eu vou pedir então, a verificação
de quorum.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu aceito a
verificação de quorum, Deputado Lebrão, fazer a verificação
de quorum.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR - Chamar todos os Deputados
que estiverem na Casa, venham até aqui porque precisa ter 16
votos para a PEC, não é?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – 16 Votos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Inclusive os policiais estão aguar-
dando aqui.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Os Deputa-
dos que estão no gabinete, Deputados que estão na sala de
reunião, convidar para estarem aqui no Plenário que precisa-
mos de 16 votos. Projeto que está na pauta, que é a PEC, ele
precisa de 16 votos. Quase já foi prejudicado aqui um Projeto
por voto. Solicito ao Deputado Lebrão, Secretário que faça a
verificação de quorum. É só fazer o registro no painel aqui ok.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, só pedir, fazer um
apelo aos Deputados para vir ao plenário que esta PEC é de
interesse dos trabalhadores, que muitos vieram até de outras
cidades para esta votação, para acompanhar a nossa votação
e que se não for votado hoje, eles vão, eles queriam participar
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e assistir a votação. Por isso era importante que todos os De-
putados viessem que estão na Casa, viessem para o plenário
para que a gente tivesse voto suficiente para votar esta emen-
da que beneficia aí vários trabalhadores.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Estamos com
14 votos, estão faltando dois votos, e com dois votos faltando o
Projeto é prejudicado se nós dermos sequência na Sessão. Eu
peço para fazer a inversão aí do Projeto, para a gente poder
votar o Projeto que o Deputado Anderson, abriu mão do pedido
de vista. Não, tem 14, a gente precisa de mais dois para poder
votar a PEC. Tem duas PEC, é a PEC do Deputado Jesuíno
Boabaid e a do Deputado Adelino Follador, que os nossos ami-
gos estão aqui no plenário, acompanhados aqui pelo Pastor
Nels. Agora pouco recebi a ligação do Pastor Geraldo, lá de
Costa Marques, me ligando, pedindo um apoio para que a gen-
te pudesse votar hoje essa PEC. E o Vice-Presidente dele, eu
creio que está no plenário, ele não pode estar aqui, mas pedin-
do um apoio que a gente pudesse votar hoje este Projeto que
é de tamanha importância para todos vocês.

O SR. HERMÍNIO COELHO – O Deputado Cleiton Roque, hoje é
o líder do Governador nesta Sessão, que venha para o plená-
rio, com certeza se o Projeto fosse de interesse do Governo,
ele estaria aqui mobilizando os Deputados para fazer as vota-
ções. Como é de interesse dos trabalhadores, infelizmente, ele
não está presente.

O SR. ALEX REDANO - Senhor Presidente, só me manifestar
nesta PEC. Eu recebi várias mensagens principalmente via
WhatsApp, facebook pedindo apoio. Eu fiz o compromisso se-
nhor Presidente, eu não estaria aqui na Sessão, eu vim mais
exclusivamente para votar esta PEC em favor dos funcionários.
Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Hoje nós
temos alguns Deputados que estão em Brasília e o quorum já
está um pouco baixo mesmo. O Deputado líder do Governo,
Deputado Laerte está viajando, alguns Deputados que estão
fora do Estado, mas nós tínhamos no início da Sessão quorum
suficiente para votação, mas como o projeto o rito é esse.
Então eu solicito ao Secretário da Casa, Deputado Lebrão que
leia o Projeto de Lei Ordinária que foi pedido vista, o Deputado
Anderson abriu mão entendendo que foram retiradas todas as
dúvidas, não é Deputado?

O SR.  LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 655/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 098. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação, até o
montante de R$ 7.742.628, 16, em favor das Unidades Orça-
mentárias: Fundo Previdenciário do IPERON – FUNPRERO, De-
partamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, Fundo Estadual de Prevenção, Fis-
calização e Repressão de Entorpecentes – FESPREN, Fundo
Estadual de sanidade Animal – FESA, Fundo Penitenciário –
FUPEN e Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são e votação o Parecer favorável do Deputado Ribamar Araú-
jo. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão o Projeto de Lei 655/17. Os De-
putados favoráveis permaneçam como se encontram, os con-

trários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.

Próxima matéria.

O SR.  LEBRÃO (1º Secretário) – Sobre a Questão de Or-
dem então senhor Presidente, as duas propostas de Emendas
Constitucionais 033/17 e 032/17 está saindo fora da Ordem
do Dia por falta de quorum.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente eu gostaria que
a gente aguardasse...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Nós já temos quorum, tem 19
deputados...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pedindo verificação de quorum
deu só 14...

O SR.  LEBRÃO (1º Secretário) – Eu só quero orientar Vos-
sas Excelências que se colocar em votação e não tiver 16 vo-
tos quem perde são os funcionários os que estão aí. Se o
Presidente quiser colocar vai ser prejudicado e eles vão
perder.

O SR. ADLEINO FOLLADOR – Então, é o seguinte aguardar
mais um pouco, de repente suspender a Sessão, porque a
maioria desses deputados estão na Casa, tem 19 aqui na Casa.
Então que justifica nesse momento, que venha aqui, que vote
a favor, que vote contra, mas que se manifeste. Eu acho que a
gente tem que, esse pessoal veio do interior, veio de todo
lado, eu acho que nós não podemos ficar brincando com isso,
foi combinado já na vez passada, teve 3 Sessões que nós
tínhamos que aguardar para colocar pela legalidade, quarta-
feira passada não teve. E hoje tinha 19, Presidente, aqui na
Casa, presente, não é possível que não tenha 16 agora para
votar, eu acho que quem deu uma saída, se a gente aguardar
um pouco para eles voltarem.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Adelino nós vamos fazer inversão de pauta aqui, vamos votar
em segunda votação os projetos que estão aptos, que estão
aprovados em primeira, vamos retirar os três projetos de pau-
ta, se nesse intervalo, enquanto nós votamos os deputados
chegarem, nós convocamos uma Extraordinária e votamos no
final, não tem problema. Aí com isso se der quorum a gente
vota no final e aí não é prejudicado o projeto, que é necessá-
rio 16 votos, que a PEC depende de 16 votos. Então enquanto
isso nós continuamos o trabalho com a votação. Solicito ao
senhor Secretário que faça a leitura.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO LEBRÃO, Requer a Mesa nos termos do parágrafo
único do artigo 199 do Regimento Interno, seja dispensado
interstício regimental para apreciação em segunda discussão
e votação dos projetos; PL 368, PL 631, PL 650, PLC 154, PL
651, PL 652 e PL 655.

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

Próxima matéria.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias,
senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia, passamos ao Grande Expediente, não há ora-
dores inscritos. Encerrado o Grande Expediente, passamos as
Comunicações de Lideranças, não há oradores inscritos. En-
cerrada as Comunicações de Lideranças, passamos as Comu-
nicações Parlamentares, também não há oradores inscritos.

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

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão ás 17 horas e 09 minutos).

23ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 10 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
DR. NEIDSON - 3º Secretario

Secretariado pelo Sr.
 ADELINO FOLLADOR - Deputado

(ÀS 09 horas e 21 minutos é aberto a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Cleiton
Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN), Ezequiel Júnior (PSDC), Ge-
raldo da Rondônia(PHS), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão
(PMDB), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP),
Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon (PMDB) e Saulo
Moreira (PDT)

DEPUTADOS AUSENTES: Anderson do Singeperon(PV), Ed-
son Martins (PMDB), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira
(PMDB), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Leo
Moraes (PTB); Maurão de Carvalho (PMDB) e Só Na Bença
(PMDB).

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Havendo número legal
sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense de-
claro aberta a 23ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia.

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

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

Lida a Ata, senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em discussão a Ata que
acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por aprova-
da.

Quero registrar a presença aqui do Vereador José Bar-
bosa Gonçalves, da Câmara Municipal de Mirante da Serra e o

Vereador Cristiano Correa da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Mirante da Serra.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura dos
Expedientes recebidos.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura dos Expedientes recebidos.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 032/17 – PROCON, encaminhando resposta ao
Ofício P/ALE-0360/2017, de autoria da Comissão de Defesa do
Consumidor.
02 – Ofício nº 0638/2017 – Ministério Público do Estado, enca-
minhando resposta ao Ofício P/ALE – 410/2017, de autoria da
Comissão de Segurança Pública.
03 – Ofício nº 330/2017 – Tribunal de Justiça de Estado, solici-
tando que se digne apresentar, as informações que julgar ne-
cessárias sobre o alegado na petição inicial e teor dos docu-
mentos (art. 12 da Lei 9.868/99), objeto da ADIN nº 0800668-
56.2017.8.22.0000.
04 – Requerimento do Senhor Deputado Anderson do
Singeperon, justificando ausência na sessão do dia 10 de maio
de 2017.

Lidos os Expedientes recebidos, senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Passemos as Breves
Comunicações. Com a palavra pelo prazo de 05 minutos sem
apartes o Ilustre Deputado Ezequiel Junior.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Senhor Presidente, Senhores De-
putados, público aqui presente, cumprimento quem nos assis-
te através da TV ALE também neste momento pelo Brasil e
pelo mundo. O assunto que me traz a tribuna nesta manhã, é
para falar do aniversário do município de Machadinho d’Oeste.
Amanhã, dia 11 de maio, o município estará celebrando 29
anos de sua emancipação política e administrativa, um municí-
pio muito jovem e que representa muito para a economia do
Estado de Rondônia. Município que foi criado no dia 11 de maio
de 1988, através da Lei nº 198 assinada pelo então Governa-
dor Jerônimo Garcia de Santana. É um município jovem que já
foi distrito de Ariquemes, foi oriundo do Projeto de Assenta-
mento Machadinho do INCRA, do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária e amanhã, Machadinho estará em
festa amanhã e todo esse final de semana em celebração a
esses 29 anos de lutas, de progresso e de muito desenvolvi-
mento. Hoje Machadinho se destaca na economia do café, na
qualidade do rebanho leiteiro e agricultura familiar predomina
no município de Machadinho d’Oeste, que hoje conta com apro-
ximadamente 40 mil habitantes. E nesse final de semana nós
teremos uma boa programação lá no município para celebrar-
mos junto com a população esses 29 anos. Nós, na sexta-
feira, teremos dentro da programação com apoio da Prefeitu-
ra Municipal um show com a dupla sertaneja gospel, Daniel e
Samuel, nesta sexta-feira na praça e neste evento nós tere-
mos a participação de todas as igrejas. Então, vai ser marcante
com toda certeza. No sábado, nós teremos shows com bandas
regionais também na praça para que a juventude também possa
festejar. No sábado e domingo nós teremos evento esportivo
também na quadra da Escola Joaquim Pereira da Rocha, com
a prática esportiva. No domingo nós teremos capoeira, apre-
sentações de danças e um evento cultural muito importante
também na praça municipal. Então, essa é a programação dos
festejos de 29 do município de Machadinho d’Oeste. Eu quero
neste momento na qualidade de representante do Município
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aqui nesta Casa de leis parabenizar toda a população. Cumpri-
mentar todo povo da área rural, cumprimentar todo povo da
cidade e parabenizar porque o maior patrimônio do município
é o seu povo, e nós temos um povo guerreiro, um povo ordei-
ro, um povo trabalhador que não se cansa, que luta e que tem
dado a sua parcela de contribuição. Claro também que nós não
podemos esquecer dos pioneiros que tanto trabalharam e acre-
ditaram e que deram a sua contribuição para o fortalecimento,
para o desenvolvimento do município de Machadinho. Quero
aqui cumprimentar todos os Prefeitos que por lá passaram,
primeiro Prefeito eleito de Machadinho, que foi o Flávio do INCRA
como é conhecido, teve a oportunidade de ser Prefeito outra
oportunidade do município. Antes, nós tivemos como Prefeito
tampão, o saudoso Zé Carlos, que foi um pioneiro de
Machadinho d’Oeste, que ele já não está mais entre nós, mas
que também deu a sua parcela de contribuição. O Ex-Prefeito
Sales, que foi o primeiro eleito também foi Prefeito tampão por
um período, hoje o Sales, ele é adjunto da SEDAM e também
deu a sua parcela de contribuição com sua família, um pioneiro
do município de Machadinho. Depois do Sales, nós tivemos o
Ex-Deputado Neodi, administrando o município também em duas
oportunidades e também deu a sua parcela de contribuição
para o município.  Depois, nós tivemos novamente retornando
o Flávio a administrar o município, em seguida o Marinho da
CAERD, foi Prefeito por oito anos por dois mandatos e o atual
Prefeito é o Leomar Patrício do Partido PHS que teve o nosso
apoio na última eleição. Então, esses são os administradores
durante esses vinte e nove anos de emancipação política do
município. E é claro que eu quero cumprimentar aqui sem citar
nomes também todos os Vereadores desde a primeira
legislatura até a legislatura atual que também estão dando a
sua parcela de contribuição. Então, Machadinho está em festa,
é o momento importante da história do município, município
jovem Deputado Airton, mas que é importante. E é claro tam-
bém não tem como se contar a história de Machadinho sem
citar a Empresa de Transporte de Turismo União Cascavel que
é pioneira. Naquela época inclusive o único acesso era pelo o
município de Jaru e lá estava a Eucatur naquele poeirão, na-
quele barreiro, naquele sofrimento fazendo também ajudando
a construir a história do município. Então, eu também rendo
aqui os cumprimentos, saúdo a Empresa Eucatur, que também
contribuiu com o desenvolvimento, acreditou no povo de
Machadinho e desde o início e até hoje está lá a Empresa de
Transporte e Turismo União Cascavel, leve o nosso abraço a
toda equipe da Eucatur Deputado Airton Gurgacz. Era o que eu
tinha para o dia de hoje, e parabenizo mais uma vez a popula-
ção de Machadinho, nosso povo é o nosso orgulho e é o maior
patrimônio de Machadinho d’Oeste, é o povo de Machadinho, é
um povo ordeiro, e trabalhador, parabéns pelos vinte e nove
anos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Agora com a palavra
pelo prazo de cinco minutos sem apartes, o Deputado Estadual
Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Bom dia a todos, cumprimentar
aqui nosso Deputado que está na Presidência hoje Deputado
Dr. Neidson, Deputados aqui presentes Deputado Airton, tam-
bém Deputado Ezequiel, um líder da região de Machadinho,
para nós é um prazer, dizer que está aqui também a Deputada
Rosângela Donadon, lá do sul do Estado onde faz um grande
trabalho, Deputado também de Ariquemes Geraldo da Rondônia,
nosso amigo pioneiro lá de Ariquemes. Cumprimentar todas as
pessoas aqui presente, também o Presidente do Sindicato do

IDARON que está aqui presente. Quero aproveitar este pe-
queno expediente para parabenizar a ACIA de Ariquemes, pa-
rabenizar a Prefeitura Municipal de Ariquemes, parabenizar o
Governo do Estado de Rondônia, através do Basílio, que é o
Superintendente, todos os Secretários de Estado, Secretaria
de Agricultura de Ariquemes, todos apoiando, todas as Secre-
tarias apoiando um projeto que teve muito importante, inicia-
tiva do Governo do Estado, com ACIA, com SEBRAE também
estão juntos. E a Expovale, foi exemplo, foi uma festa muito
bonita Deputado Dr. Neidson, onde quinta-feira foi à abertura
até domingo, onde a população foi em peso, é a primeira
festa, onde nós vimos o Deputado Geraldo estava lá, viu, foi
uma festa já começou grande, com certeza o próximo ano vai
ser maior ainda, foi muito bom onde todos os produtores,
mais de cento e oitenta expositores, comerciantes, industri-
ais, agroindústria, parabéns as agroindústrias da região, não
é só de Ariquemes tiveram presente, foi muito bom. Então,
parabenizar esse evento, parabenizar os organizadores, nós
também tivemos apoiando o Governo do Estado para que pas-
sasse o recurso em tempo hábil para que fosse acontecer
esse fato importante. Eu venho também a esta Tribuna hoje,
para falar sobre uma reunião que nós tivemos agora na Co-
missão de Agricultura e já fui questionado pelos produtores
rurais do Estado de Rondônia, produtores criadores de gado
principalmente porque hoje, nós temos uma usina de nitrogê-
nio, aliás nó temos quatro usinas no Estado de Rondônia e
pelas informações o pessoal preocupado aonde ia desativar,
já desativou praticamente três usinas e esta Porto Velho tam-
bém ia ser desativada. E nós fizemos ontem uma visita a essa
usina, aonde nós encontramos o seu Francisco Bastos que é o
Coordenador junto com mais um funcionário, e mais uma na
limpeza e mais um auxiliar que ele tem, onde ele toca aquela
usina. E nós levantamos, ligamos para o Chiquinho da EMATER,
alegando que não podemos deixar fechar essas usinas, por-
que que essas usinas está aqui o Dr. Neidson sabe muito bem,
que elas fornecem inclusive nitrogênio, é doado para o LACEN,
foi doado oitocentos e dezenove litros o ano passado, o Hospi-
tal das Irmãs Marcelina, a AGEVISA, Fiocruz, CEPEM é tudo
doado gratuitamente. Além disso, Machadinho, pegou quatro
mil trezentos e quatro litros, a EMBRAPA está pegando lá tam-
bém trezentos e seis litros, Prefeitura de Buritis pegou mil
setecentos e trinta e nove litros e, além disso, é fornecido
para o projeto Inseminar. O Projeto Inseminar é cobrado seis
reais quando no comércio aqui em Rondônia é cobrado hoje
em torno de quinze, vinte, dezoito reais. Então a preocupação
que se fechasse as usinas deputado Neidson, não é que vai
ficar com quinze, dezoito reais, aí nós vamos ficar com o mo-
nopólio dessas empresas e vai ser o preço do Acre, que hoje
é trinta e cinco, quarenta reais, Roraima, Amazonas estão
falando em sessenta reais no preço lá porque lá não tem usi-
na pública. Então nós temos que essas usinas estão hoje jun-
to com o Chiquinho, junto com a equipe da EMATER, ele citou
alguns problemas técnicos que nós até algumas coisas é uma
coisa interna da EMATER que tem que resolver, mas nós não
podemos, isso é um posicionamento que eu tenho e nós deve-
mos ter, que não desative por que além de regulamentar, for-
necer um produto para o agricultor, para a agricultura familiar
um preço acessível atenda também as necessidades urgentes
dos hospitais, pesquisas, essas  questões que estão sendo
doadas, mas principalmente está servindo de termômetro para
não cair dentro do monopólio que existe entre algumas em-
presas. Então nós precisamos, o Presidente Chiquinho falou
de licitar em primeiro momento, que vai ter nitrogênio dispo-
nível porque vai licitar, mas isso é de imediato. Depois no futu-
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ro aí os outros produtores vão ficar na mão de outras empre-
sas, que elas vão cobrar o mesmo preço que as outras empre-
sas estão cobrando nos outros Estados, que são as mesmas
empresas e hoje está mais barato aqui por causa do preço
que o Estado fixa lá, a hora que não tiver vai levantar. Então
nós somos contra monopólio em qualquer sentido e nós temos
que trabalhar. Eu falei para o Chiquinho agora na comissão, o
deputado Ribamar também estava presente, deputado Lazinho
e na próxima reunião na quarta-feira, o Francisco Bastos vai
colocar também, vai vir falar sobre o relatório que ele fez on-
tem e mostrar aquilo que ele está fazendo, que está sendo
feito. E também para que a gente ouça também os dois lados
para que depois a gente se conclua, Chiquinho também ficou
para estudar tecnicamente como pode ser feito. E eu tenho
aqui um relatório que eu posso passar para a imprensa até
para publicar o relatório da situação de quanto produz que
essas usinas se pagam, não tem nada de prejuízo e elas não
contribui mais, eles não arrecadam mais é porque não logística,
se tiver logística ela pode produzir muito mais. Que o ar está
aí, hoje a matéria do nitrogênio é só o ar. Então nós precisa-
mos com certeza, nós estamos preocupados e que ela não
feche. Eu falei para o Chiquinho nós vamos ter que discutir na
Comissão de Agricultura nessa Casa um meio de não fechar.
Se têm a EMATER alguma coisa, questão técnica que não con-
segue tocar vamos ver quem toca, mas de qualquer maneira
nenhuma nós não podemos ficar na mão de algumas empre-
sas sem ter opção. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Encerrada as Breves
Comunicações, passemos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor
Secretário que proceda à leitura das proposições recebidas.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário Ad Hoc) – Procede a
leitura das proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer a Mesa
Diretora que seja encaminhado Voto de Pesar aos familiares
da professora Rosalina de Oliveira Ferreira, pelo seu faleci-
mento ocorrido no dia 09/05/2017, neste município de Porto
Velho.
- REQUERIMENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DO
IPERON. Requer a prorrogação da Comissão temporária Espe-
cial com a finalidade de averiguar a situação financeira do Ins-
tituto de Previdência do estado de Rondônia – IPERON.
- REQUERIMENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE
RÁDIO E TV. Requer a prorrogação da Comissão Temporária
Especial com a finalidade de discutir a implantação da Rádio e
TV da Assembleia Legislativa, bem como, o aprimoramento
das mídias sociais.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer a
Mesa Diretora Voto de Louvor ao Sr. Aldenir Pinheiro Braga de
Mesquita;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer a Mesa Di-
retora, nos termos regimentais, realização de Sessão Solene
no dia 05 de junho de 2017, às 15:00 horas, para homenagear
com título honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia os
Senhores: Vice-Governador do Estado Daniel Pereira e o Pro-
fessor Dr. Helder Risler de Oliveira, e com a Medalha de Mérito
Legislativo o Major do Exército Brasileiro Gustavo Luiz de Lima
Correia;
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto à Secretaria

de Estado da Educação – SEDUC, a troca de telhado e amplia-
ção das salas da Escola Estadual Cecília Meireles, no município
de Vilhena;
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto à Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC, na aquisição de um ônibus
de transporte escolar para atender os alunos moradores do
Residencial União no município de Vilhena;
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto à Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC, a liberação da piscina para
os alunos e comunidade Escola Genival Nunes, no município de
Vilhena;
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto à Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC, a necessidade da construção
de uma escola estadual na proximidade do Residencial União
no município de Vilhena;
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto à Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC, a troca da fiação elétrica na
Escola Estadual Zilda Frota Uchoa, no município de Vilhena;
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao Dire-
tor Geral do Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a necessidade de
pavimentação asfáltica com cerca de 300 metros finais que
dão acesso a ASCOPAGRO, localizada na Linha 627, no municí-
pio de Jaru;
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia Departamento de
Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER, a necessidade de disponibilizar máquinas para limpeza
das estradas vicinais do distrito de Surpresa;
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópia Departamento de
Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER, a necessidade em disponibilizar máquinas para manu-
tenção com limpeza e encascalhamento das estradas vicinais
e áreas urbanas localizadas no município de Guajará-Mirim.

Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Solicito ao senhor Se-
cretário que proceda à leitura dos requerimentos a serem apre-
ciados.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE RÁDIO E
TV. Requer a prorrogação da Comissão Temporária Especial
destinada a discutir a implantação da Rádio e TV da Assembleia
Legislativa bem como preparação das mídias sociais.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em discussão e votação
o requerimento. Em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL IPERON. Re-
quer a prorrogação da Comissão Temporária Especial com a
finalidade de averiguar a situação financeira do Instituto de
Previdência do Estado de Rondônia – IPERON.
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O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em discussão e votação
o requerimento. Em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer a Mesa Diretora
que seja encaminhado Voto de Pesar aos familiares da Profes-
sora Rosalina de Oliveira Ferreira pelo seu falecimento ocorri-
do dia 09.05.17, neste município de Porto Velho.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em discussão e votação
o requerimento. Em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à Mesa na
forma regimental Voto de Louvor ao Sr. Aldenir Pinheiro Braga
de Mesquita.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em discussão e votação
o requerimento. Em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer a Mesa Diretora nos
termos regimentais realização de Sessão Solene no dia 05 de
junho de 2017, às 15:00 horas, para homenagear com título
honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia os Senhores:
Vice-Governador do Estado Daniel Pereira e o Professor Dr.
Helder Risler de Oliveira e com a Medalha de Mérito Legislativo
o Major do Exército Brasileiro Gustavo Luiz de Lima Correia.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em discussão e votação
o requerimento. Em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Encerrado
o Expediente, não há mais matérias a serem votadas, senhor
Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Encerrada a Ordem do
Dia, passemos ao Grande Expediente. Não temos oradores ins-
critos no Grande Expediente, encerrado o Grande Expediente,
passemos as Comunicações de Lideranças. Com a palavra o
Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Sr. Presidente, nobres companheiros,
público presente. Sr. Presidente, eu venho relatar aqui rapida-
mente a situação que se encontra o IDARON em nosso Estado,
eu acabei agora de receber uma ligação do prefeito de Cujubim,
o Pedro, e sei também que ele ligou para os demais parlamen-
tares, ligou aqui para o Ezequiel também, a situação está ina-
ceitável no IDARON de Cujubim, eu recebi a reclamação agora
de Cujubim, mas o IDARON está com problemas em todo o
Estado, é um órgão que arrecada e muito, até o próprio Gover-
nador numa reunião com o Governador Confúcio afirmou que o
IDARON tem dinheiro, que é para cobrar, só que do jeito que

está o IDARON está faltando gestão, não tem pessoal, não
tem estrutura, se tem dinheiro e não está conseguindo dar
condições, dar estrutura é porque é uma má gestão. Então os
produtores rurais, Deputado Adelino V. Exª que é da nossa
região, estão no sol esperando para tirar GTA, a questão das
vacinas. Então deixo aqui essa reclamação e a indignação da
população referente à administração do Idaron. Tem o apar-
te, Deputado Adelino

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, porque é
Pequeno Expediente ainda, mas parabenizar, Deputado Alex,
por trazer esse assunto. Eu conversei sábado com o Governa-
dor, sobre a situação não só do Idaron, mas da Emater tam-
bém, os escritórios onde técnicos, agrônomos, veterinários
estão fazendo limpeza dos banheiros, que não tem condições,
não tem pessoal. Tem lugares que nem papel higiênico, estão
comprando do bolso. Então é uma situação muito constrange-
dora para os técnicos, condições. Eu acho que tem que ouvir
mais, o Presidente do Idaron tem que dizer por que ele che-
gou porque está muito devagar. Aí teve uma greve, agora es-
tão ameaçando cortar o ponto de quem trabalhou e só amea-
ça e apoio, nada. Então eu gostaria de parabenizar por trazer
esse assunto. Com certeza, o Governo do Estado e o Governa-
dor falou a mesma coisa para mim, falou “tem dinheiro, tem
dinheiro”. Então, se tem dinheiro e não está sendo gerenciado,
se não está sendo bem gerido, com certeza o senhor está
certo e temos que nos preocupar com isso porque o setor
produtivo do Estado de Rondônia é o que está mantendo o
Estado de Rondônia. Inclusive hoje também eu estava vendo
aqui no PPA que está sendo discutido na Assembleia, só tem
investimento de 2% do orçamento, do orçamento do ano que
vem. Nós temos que discutir esse orçamento agora, no PPA,
para melhorar o setor produtivo, porque o que está manten-
do... Nós temos que continuar cuidando da galinha que está
botando os ovos, porque se ela parar de botar ovo, o Estado
vai... Hoje está se destacando em nível nacional por causa do
setor produtivo e o Idaron tem um papel fundamental para
manter esse nível. Parabenizar o Deputado Alex pelo seu dis-
curso, por essa sua preocupação que é a nossa também. Obri-
gado.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado, Deputado Adelino. E fica a
sugestão, por exemplo, Ariquemes a estrutura do Idaron é
mínima, então, pelo menos, que locasse um prédio maior, des-
sem mais condições para os pecuaristas. Então fica aqui a
nossa indignação, ou melhore ou troque a gestão do Idaron
porque do jeito que está não podemos mais esperar. Muito
obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Encerradas as Comuni-
cações de Lideranças e sem oradores inscritos nas Comunica-
ções Parlamentares. E nada mais havendo a tratar, invocando
a proteção de Deus e, antes de encerrar esta Sessão comuni-
co realização de Sessão Solene de autoria do Deputado Jesuíno
Boabaid, no dia 12 de maio do corrente ano, às 09:00 horas,
para entrega de Título Honorífico, e convoco Sessão Ordinária
para o dia 16 de maio, no horário regimental, às 15:00 horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão Ordinária às 10h01min)
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25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 09 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 17 horas e 10 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Anderson do Singeperon(PV), Dr.
Neidson (PMN), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da
Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN),
Lebrão (PMDB), Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel (PV), Maurão
de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR) e Saulo Moreira
(PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Airton Gurgacz (PDT), Cleiton Ro-
que (PSB), Edson Martins (PMDB), Jean Oliveira (PMDB), Laerte
Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Marcelino Tenório
(PRP), Rosângela Donadon (PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 25ª Sessão Extraordinária
da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Solicito ao se-
nhor Secretário que proceda a leitura da ata da sessão extra-
ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da a leitu-
ra da ata da sessão anterior, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior e determino a sua
publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Passa-
mos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proce-
da a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 154/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 052. Alte-
ra a redação do Parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei Complemen-
tar 901, de 12 de setembro de 2016, e acrescenta e revoga
dispositivo da Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de
2015.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da discussão e votação, Projeto de Lei Complementar 154/17.
Votação nominal, o painel está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - ausente
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - ausente

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

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, não teve quorum e se
voltar vai dar quorum para a PEC, eu peço que..., o projeto
estava prejudicado, arquivamento do projeto por conta do pre-
juízo. Respeitando o Regimento desta Casa, tem 10 votos, tem
que ter 13, o projeto foi prejudicado em segunda votação.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O pessoal do Governo saiu.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu quero que o líder venha para
aqui o plenário, se o líder vier para cá para dar quorum para
votar a PEC eu mudo o meu voto.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É está na hora o Vice-líder, o
líder.

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) - Deputado lí-
der do Governo, Cleiton Roque. Projeto com 11 votos sim, 03
não, está prejudicado. Vai a arquivo. Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 638/17
DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Denomina o nome “Centro
Tecnológico de Agronegócio Vandeci Rack”, área de proprie-
dade do Governo do Estado de Rondônia, localizado na Rodo-
via BR- 364; Km 333, Zona Rural. Ji-Paraná/Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação. Projeto de Lei 638/17. Os Deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado, vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 631/17
DOS DEPUTADOS LAERTE GOMES E MAURÃO DE CARVALHO.
Denomina “Rodovia Estadual Paulo Moraes”, a Rodovia conhe-
cida popularmente por “RO – Expresso Porto”, no município de
Porto Velho.

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação. Projeto de Lei 631/17. Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Está aprovado, vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 650/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 092. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
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o montante de R$ 4.530.748,96, em favor da Unidade Orça-
mentária: Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação. Projeto de Lei 650/17. Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Está aprovado, vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 651/17 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 093. Autoriza o Poder Executi-
vo a abrir crédito especial por superávit financeiro e por exces-
so de arrecadação, até o montante de R$ 6.853.354,83, em
favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Ambiental - SEDAM.

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação. Projeto de Lei 651/17. Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem.  Está aprovado, vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 652/17 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 094. Autoriza o Poder Executi-
vo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e por
anulação, até o montante de R$ 645.955,04, em favor das Uni-
dades Orçamentárias: Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM e Fundo Especial de Proteção Ambiental –
FEPRAM.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, uma Questão de Or-
dem. Tive uma conversa como o Deputado Jesuíno e diante
das pautas que o Deputado Jesuíno estava reivindicando, teve
um entendimento que a Secretaria do Estado de Educação.
Então eu gostaria que o eminente Deputado Jesuíno, maior
defensor da Polícia Militar do Estado de Rondônia que já pas-
sou por essa Casa, que retire o pedido de vista do Projeto para
que nós possamos aprovar a militarização nas escolas através
da Escola Tiradentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, feito o compromisso
junto com o Deputado Adelino e Deputado Luizinho; e com o
staff lá da SEDUC, já ficou acordado que vai ser uma escola no
município de Porto Velho, isso é a fala lá e já está acordado.
Então acordo feito com, ainda com a testemunha dos dois par-
lamentares. Eu abro mão da vista com compromisso firmado,
de implantação de uma escola em Porto Velho, somente uma
escola. Então está autorizado a...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Então com
isso V. Exª ganhou uma escola para Porto Velho?

O SR. JESUÍNO BOABAID – É, ganhamos uma escola.

O SR. HERMÍNO COELHO – Parabéns Deputado Jesuíno.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Diante da
desistência da vista do Deputado Jesuíno Boabaid, a matéria
do Deputado Luizinho volta para a Ordem do Dia em primeira
discussão e votação.

Em segunda discussão ainda o Projeto de Lei 652/17. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado, vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI 655/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 098. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por anulação, até o mon-
tante de R$ 7.742.628,16, em favor das Unidades Orçamentá-
rias: Fundo Previdenciário do IPERON – FUNPRERO, Departa-
mento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, Fundo Estadual de Prevenção, Fisca-
lização e Repressão de Entorpecentes – FESPREN, Fundo Es-
tadual de Sanidade Animal - FESA, Fundo Penitenciário – FUPEN
e Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

O SR. MAURÃO DE CARVAHO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 655/17. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado, vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI 649/17 DO PODER EXECUTI-
VO/MENSAGEM 091. Autoriza a criação de unidades do Colé-
gio Tiradentes da Polícia - CTPM, e dá outras providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Vou colo-
car em discussão o parecer do Deputado Adelino Follador, ao
Projeto de Lei 649/17. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 649/
17. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à se-
gunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa, nos termos do parágrafo
único do artigo 199, do Regimento Interno, seja dispensado
interstício regimental para apreciação em segunda discussão
e votação o PL 649/17.

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

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não tem mais matéria,
senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada
a Ordem do Dia. E nada mais havendo a tratar, invocando a
proteção de Deus e, antes de encerrar a presente Sessão,
convoco Sessão Extraordinária para em seguida, a fim de apre-
ciar em segunda discussão e votação o Projeto 649/17.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, gostaria de pedir veri-
ficação de quorum, novamente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – A verifica-
ção de quorum, Deputado Luizinho, estamos finalizando, tem
um projeto. Assim que encerrar, pode.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 22 minutos)
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26ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 09 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 17 horas e 23 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Anderson do Singeperon(PV), Dr.
Neidson (PMN), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da
Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN),
Lebrão (PMDB), Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel (PV), Maurão
de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR) e Saulo Moreira
(PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Airton Gurgacz (PDT), Cleiton Ro-
que (PSB), Edson Martins (PMDB), Jean Oliveira (PMDB), Laerte
Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Marcelino Tenório
(PRP), Rosângela Donadon (PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 26ª Sessão Extraordinária da
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Eu peço a dispensa da
leitura da ata, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está dis-
pensada a leitura da ata da Sessão anterior e determino a sua
publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 649/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 091. Autoriza a criação de
unidades do Colégio Tiradentes da Polícia - CTPM, e dá outras
providências.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segun-
da votação o Projeto de Lei 649/17. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifes-
tem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, fazer um
apelo mais uma vez, só falta um voto aí.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Adelino, 15 votos, apenas 01 voto para que a gente pudesse
votar a PEC dos policiais e a PEC do... Qual é a outra PEC?

O SR. ADELINO FOLLADOR – É aquela da 230, do rio Guaporé,
tirando da Reserva lá do rio Guaporé, daqueles 05 quilômetros
e tem essa aqui e a outra do Deputado Jesuíno, são 03 PECs, e
tem essa dos militares que está aqui.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, como nós estamos na
Questão de Ordem, a gente está tendo esses acordos cons-
tantemente, é um momento de a gente poder se pronunciar,
eu queria que fosse anotado aí então, até enquanto a gente
pode esperar esse 01 voto que possa chegar, mas a matéria
hoje está prejudicada. Eu queria me inscrever na ordem, nes-
se cronograma que nós temos, cronologia, na questão, pedido
de parte. Essa parte nossa é como se fosse a fala na Ordem.
Questão de Ordem nossa que tem um tempo razoável, de 20
minutos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O senhor
gostaria de usar a tribuna.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria usar a tribuna.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Então está
concedido ao Deputado Jesuíno Boabaid, a fala na tribuna.

O SR. ALEX REDANO – Presidente, só um aparte, um mo-
mento de Ordem. Eu gostaria de pedir, segundo o artigo 176,
inciso V do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei
568/2017. É o projeto da Lei Estudantil que nós acordamos
junto com o Deputado Léo Moraes, de apresentar um novo
modelo, foi apresentado esse novo modelo, então eu estou
pedindo só a retirada desse antigo projeto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está conce-
dido, Deputado, a retirada do projeto.

O SR. LÉO MORAES – Para contribuir com o Deputado Alex
Redano, de forma... Por favor, Deputado, Presidente. O Depu-
tado Alex Redano de forma muito diligente e atenciosa, cuida-
dosa com os estudantes universitários, apresentou o Projeto,
a relatoria se não me engano está com o Deputado Jesuíno e
ele já pediu a retirada neste momento em Plenário, Deputado
Jesuíno, do Projeto, haja vista que já está tramitando, de for-
ma que abrange e abarca todos os interesses dos estudantes,
segundo, a ótica do Deputado Alex Redano.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Então Sr. Presidente, em primeiro
lugar iniciar a minha fala cumprimentando Vossa Excelência,
hoje na sua cadeira de fato e de direito conduzindo com
maestria os trabalhos desta Casa.

Cumprimentar todos os trabalhadores desta Casa, a to-
das as pessoas presentes nesse recinto. Hoje eu vim falar quan-
to às duas Mensagens, ora, em discussão, Mensagem 089 e
Mensagem 090. A 089, ela revoga, revogava o § Único, artigo
3º da Lei 3.514. Essa Lei diz o seguinte: Cria o Quadro Especial
dos Militares do Estado de Rondônia – QEPM/QEBM. E o artigo
3º diz o seguinte: “os Policiais e Bombeiros Militares, serão
transferidos para o Quadro Especial dos Militares do Estado de
Rondônia, não serão computados os limites dos efetivos de
Postos e Graduações previstos em Lei do Efetivo da Corporação
Militar do Estado de Rondônia, fixando os Quadros de Qualifi-
cação Particular QEPM e QEBM terão suas situações definidas
como situação especial. § Único: para efetivo dessa Lei define-
se como “situação especial” o Policial/Bombeiro Militar da ati-
va que não preencha a vaga do posto e/ou graduação, perma-
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necendo na escala hierárquica em antiguidade do Quadro de
sua qualificação”.

O Governo encaminhou essa Mensagem, a Mensagem
089 e a 90, com intuito de retirar, militares, exemplo: essa
vaga, o Deputado Anderson, é um Oficial da Polícia, é Praça da
Polícia vai para outro local no Estado, ou seja, outra Secreta-
ria. Essa vaga, exemplo, do Posto que a Tenente Coronel ela
ficava, ele ficava concorrendo, abriu vaga, eu e o senhor, seria,
no caso, iriam concorrer para essa mesma vaga, como o Go-
verno quer retirar essa questão desse dispositivo da Lei da
Criação do Quadro Especial, não haverá mais, mesmo que você
vá para outro Quadro, para outra localidade não haverá mais
essa situação do Militar ser promovido mesmo estando em outra
Secretaria, outro Poder, outro local. O que nós estamos defen-
dendo e aqui o Governo de forma bem acertada desde ontem,
nós estamos conversando com o Governo, o Chefe da Casa
Civil, com o Comando da Polícia, o Comando do Bombeiro, é
que existe uma Lei Complementar e essa Lei Complementar
estendeu, estendeu, SEDAM, DER, SESDEC e elencou uma sé-
rie de órgãos, diretorias que são consideradas também como
atividade militar e nessa Lei Complementar, se não me engano
a 743, salvo engano é essa, que salve a memória, ela também
coloca e outros. Por isso que tem hoje uma promoção assim,
aumentou a promoção de vários exemplos de Coronéis, hoje
nós temos 25 Coronéis, 25 Coronéis, vou dar um exemplo, por
conta dessas questões, vai agregando, agrega o Militar e pro-
move, ele passa por uma situação, exemplo, para a SESDEC,
abre vaga promove um outro Tenente Coronel e assim suces-
sivamente e o Governo quer retirar, ou seja, controlar essa
situação. A gente defende que mantenha apenas o disposto no
Decreto 9A de 1982. Qual é o disposto? Casa Militar, Assesso-
ria, no caso, da Assembleia e do Tribunal de Justiça. Esse De-
creto Lei é de 1982, está em consonância também com o De-
creto 667 que é Federal. Então, o Governo que criou essa situ-
ação inovando que tudo é também atividade militar, ou é consi-
derado também militar e não é bem assim. De forma acertada,
hoje o Vice-Líder do Governo retirou a Mensagem 89 e 90. A
90 é uma aberração, foi uma incompetência, infelizmente, de
quem fez essa Propositura, porque é que eu falo isso? Já exis-
te. Já existe essa devida alteração, ela foi alterada pela Lei
Complementar 743 e o que é que diz no ano de 2013, esse
dispositivo: na data da assinatura do ato que promove passa
para inatividade ou demite, salvo se no próprio ato for
estabelecida outra data. Esse mesmo, esse mesmo dispositivo
já está consagrado na Lei Complementar 743, só que mudou,
da “a” está na “d”, aqui está na “d” e lá está na “a”. Olha só
senhores a infelicidade de encaminhar um Projeto desses para
esta Casa que fatalmente seria arquivado na CCJ, a Comissão
de Constituição e Justiça, certamente iria arquivar por conta
que já existe a devida propositura ora apontada. E outra situa-
ção que eu quero falar sobre o mesmo tema, é que uma Asso-
ciação – ASOF que é a Associação dos oficiais, fez um vídeo,
um vídeo institucional cobrando todos os Deputados que não
votassem, que isso é uma retirada de direitos, falou que hoje
seria votado esse projeto, conclamando a tropa para estar aqui
presente e aí você ver, não tem nenhum policial militar da ati-
va; eu não sei, eu não vi nenhum fardado aqui, não tem ne-
nhum militar fardado, o único militar que está falando neste
exato momento que não é fardado, está na reserva sou eu,
graças a Deus retornei para o quadro, estou agora na situa-
ção, na condição da reserva. Mas, falar, colocar em cheque
esta Casa, todos os Deputados e também esse Deputado que
vós fala. Como eu falei ontem para uma Comissão, aqui teve
Deputados que não honraram o compromisso com a categoria.

Eu não falo pelo Deputado A, o Deputado C, eu falo por mim e
graças a Deus nós temos harmonia com todos os pares aqui e
qualquer projeto que chega para discutir questão de milita-
res, os Deputados sempre ouvem, sempre discutem com a
nossa pessoa esse tema e não seria bem assim, o Governo
encaminhar um projeto sem ter a devida discussão, ainda mais
podendo prejudicar a todos os trabalhadores da polícia e bom-
beiro militar. Então, faço novamente esse compromisso a to-
dos os praças, a todos os oficialatos que confiam na nossa
ação aqui perante esse Parlamento que já em dois anos e
quatro meses já mostramos que não estamos para brincadei-
ra, que não estamos aqui para fazer qualquer tipo de ação
que venha prejudicar qualquer trabalhador. Eu não, eu nem
insisto, às vezes em alguns que tentam trazer algumas infor-
mações, em falar, em tentar desqualificar o nosso trabalho.
Eu falo sempre, quem acompanha as nossas ações, sabe que
somos um Deputado diferenciado, sabe que somos
compromissados e também volto a dizer aos trabalhadores
que se encontram aqui, que trabalharam na Polícia Militar,
que estão na expectativa de querer, tentar pelo menos ter o
seu direito na questão da revisão do seu processo. Eu e o
Deputado, o Deputado Hermínio Coelho, em uma Emenda Cons-
titucional, ora de iniciativa do Governo, fez uma emenda que
anistiou todos os trabalhadores, anistiou todos os trabalhado-
res que participaram de movimentos paredistas, que não tive-
ram ampla defesa e contraditório e ainda colocou lá: fica ve-
dada qualquer direito de indenização e ressarcimento. Essa
Emenda Constitucional está em vigor, essa Emenda Constitu-
cional, qualquer cidadão que não teve o seu direito de ampla
defesa contraditório, pode requerer a Justiça se a administra-
ção pública não os conceder. Hoje, aí eu fico vendo alguns, eu
conversei inclusive com o Presidente da Associação que foi
fundada, eu sou uma pessoa técnica, o meu quadro, minha
situação diferenciada, eu entrei com ação na Justiça, a minha
situação não foi ainda decidida em 2º grau e eu vou pedir
desistência da ação porque houve a perda do objeto com base
na Lei Estadual 3.966. Essa Lei de Anistia que foi, ora, dada
só, só atinge aqueles que se pronunciaram contra o Governo,
manifestaram o seu pensamento em matérias jornalísticas.
Então, é essa, quem for prejudicado, que não sou eu, tem o
policial militar Rosenilson Guimarães Sales, que foi também
punido com prisão por manifestar o seu pensamento nas re-
des sociais, no facebook. O Deputado Jesuíno foi excluído e
Rosenilson foi condenado a pena administrativa de prisão. O
direito administrativo diz que: os atos, os atos administrativos
podem ser revistos a qualquer momento. Súmula 473, súmula,
é súmula. A administração pública pode de ofício rever seus
atos. O Deputado Adelino, está tentando aqui hoje nesta tarde
aprovar uma Emenda Constitucional, emenda esta que o texto
ela é, você ler o artigo 37 da Constituição Federal, a mesma
coisa, praticamente a gente está falando ainda uma situação
que já é existente. Se o governo entender, ora, eu vou enten-
der que houve uma violação do direito trabalhador que não
deram ampla defesa contraditório. Ele pode sim rever a qual-
quer momento. Então, vai fazer esta emenda, são várias pes-
soas que vieram para cá, eu não brinco com a cara de nin-
guém e jamais vou brincar, criar uma perspectiva para ama-
nhã vocês fazerem o requerimento, o Governo não reconhe-
cer, que nem reconhece, que ele pode suscitar prescrição, a
decadência, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. E eu já
falei para o advogado dessa Associação; hoje vocês têm uma
Emenda Constitucional, que é o § 15 que está em vigência que
é de autoria do Deputado Hermínio Coelho, que vocês podem,
lá diz bem claro os que foram demitidos sem ter ampla defesa
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e contraditório, pode. Agora cabe à justiça reconhecer, a ad-
ministração pública, senhores, não vai reconhecer, por que não
vão reconhecer? Porque eles suscitar como eu já ouvi da boca
de vários administradores, isso pode gerar danos para o erá-
rio, isso pode causar uma instabilidade para a parte adminis-
trativa, e vocês que já tem mais de vinte, trinta anos é algo
que para eles não poderá trazer prejuízo. Então, votei, eu as-
sinei essa PEC, mas eu assinei e deixo claro, é algo que para
vocês pode dar certo? Pode, mas também a priori, ela tam-
bém não pode dar certo. Por que também ela é inconstitucional?
E aí eu vou falar porque ela é inconstitucional, o artigo 39 da
nossa Constituição parágrafo 1º e seu dispositivo diz: quem
pode legislar sobre a matéria de servidores públicos, somente
o chefe, quem é chefe do Poder Executivo? Governador do
Estado de Rondônia, nenhum Deputado nesta Casa, pode le-
gislar sobre a matéria de regime jurídico, servidores públicos,
não pode aumentar despesa, essa emenda não aumenta des-
pesa, eu falei para o nobre causídico, o advogado, isso é algo
que vai fomentar ainda mais uma discussão, uma discussão
que estão perdendo tempo, fizeram o requerimento, tem um
prazo de vinte dias para a administração pública responder
sim ou não, não concedeu, vai para a justiça. E se vocês que
estão aqui presentes entrarem com uma ação judicial, e essa
ação judicial tratou do mesmo tema de hoje e ela transitou e
julgou, é uma situação imutável, coisa julgada não se discute
mais, se alguém entrou com uma ação judicial e o judiciário
reconheceu isso, falando: olha, isso aqui foi correto, houve
ampla defesa, houve contraditório, vocês não têm como rever
esse ato. Eu quero deixar bem claro isso, bem transparente
para vocês ouvirem a verdade, aqui não está falando um De-
putado para jogar para... Eu podia aqui falar, votar e amanhã
falar bando de Deputado que votou para enganar a gente, eu
não vou jamais enganar ninguém, aqui essa Proposta de Emen-
da Constitucional pode sim ser julgada inconstitucional de pla-
no e ela tem sim o vício de iniciativa na minha concepção. Eu
votei em apoio ao Deputado Adelino, o Deputado Adelino, está
com boa intenção, eu ouvi a assessoria jurídica do advogado,
mas eu, eu entendo que existe vício de iniciativa, e por quê?
Várias ações que nós fizemos aqui por parte de Emenda Cons-
titucional, inclusive uma de minha autoria, o Tribunal de Justi-
ça já se manifestou e disse: olha Deputados vocês não podem
legislar sobre a matéria dos servidores públicos, em se tratan-
do de anistia, só quem pode anistiar é o Executivo, matéria
deve nascer do Executivo. Então, a minha preocupação é essa
em falar para vocês quanto essa verdade, quem ver com outra
que tudo vai avançar, que tudo vai dar certo, cabe ao Executi-
vo, e digo mais, vou mais além, se hoje o Governador do Esta-
do de Rondônia, montar uma comissão, uma Comissão Espe-
cial, ele pode analisar processo por processo falando, vocês
fizeram um requerimento falando: olha isso aqui não houve
ampla defesa, não houve contraditório e nós queremos que
seja analisado. Ele pode reconhecer isso de ofício porque ele é
chefe do Estado e não haverá nenhuma intervenção do judici-
ário e nem desta Casa, para falar ao contrário. Então, quanto
a essa matéria, se tiver aqui quando tiver condições de vota-
ção, eu vou votar favorável, mas eu quero explicar tudo para
vocês, o que vai acontecer, o que pode acontecer e esses per-
calços quanto essa discussão da constitucionalidade e
inconstitucionalidade.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Uma questão de ordem Depu-
tado Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pois não Deputado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu acho que com certeza o
risco existe juridicamente, por isso que nós temos decisões lá
no Supremo seis a cinco, sete a cinco ou inverso porque a
questão jurídica, a questão legal é muito questionável, quando
se quer resolver a gente acha um caminho legalmente. Agora
essa PEC foi discutida com a assessoria jurídica da associação
junto com a assessoria jurídica aqui desta Casa, Deputados
aqui, do meu gabinete. Eu acho que nós não poderíamos dei-
xar de dar uma chance de eles discutir Deputado Jesuíno, eu
concordo que a questão legal, questão da justiça. Mas eu perce-
bi da boa vontade do Executivo em analisar os casos e nós
com essa PEC, nós daríamos mais possibilidade, por que o que
a justiça analisa? São as nossas Leis. Então, nós temos que
adaptar, legislar dentro daquilo que é possível, daquilo que é
legal sim, mas dá condições e isso foi vários advogados que
trabalharam em cima. Eu não sou dessa área, não sou advo-
gado, não vou questionar isso, mas é essa Casa que o pessoal
está aqui pedindo é simplesmente uma oportunidade que a
gente dê que faça uma mudança na Lei para que eles tenham
chance de discutir o caso deles, que foram injustiçados. A gente
sabe que no passado houve muita injustiça, eu sei da sua par-
te a boa vontade, e o risco que existe de a Justiça questionar
ou não, isso existe. Mas para isso existe os advogados tam-
bém para fazer a defesa e discutir. Então eu quero dizer que
ao meu ver e pelo que eu vi os assessores jurídicos tanto da
Associação que estão aqui presentes também e o pessoal dos
advogados que há possibilidade sim, desde que também haja
uma boa vontade do Governo do Estado de deixar discutir o
assunto como já conversei com o Governador, eu estou estra-
nhando a atitude da Casa Civil que eu conversei sábado com o
Governador e o Governador falou: pode tocar o projeto que
aquilo que for legal, pude eu fazer, eu vou fazer. Esse pessoal
já esteve comigo e eu já conversei com ele, e nós vamos ana-
lisar depois se for legal, se eu puder ajudar eu vou ajudar.
Então eu estou estranhando agora simplesmente na hora da
votação a Casa Civil, não sei com ordem de quem, vir aqui
ligar, retirar. Nós tínhamos 19 votos aqui nessa Casa e acaba-
mos só ficando com 15, por que sabia que 16 dava quorum,
então saiu as pessoas, isso nos chateia bastante e o pessoal
veio do interior, ficou muito difícil. Então deputado Jesuíno a
gente não quer nada ilegal, eles também não querem nada
ilegal, foi discutido dentro da legalidade e eu pedi ao deputado
Maurão que teve a maior boa vontade, colou em pauta seria
para dá uma chance para que eles tentam buscar o direito
deles. Obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente eu vou, se tiver tempo
que vou cobrar esse tempo, que eu vou ter que me pronunciar,
é 20 minutos, eu vou continuar, eu vou abrir a fala para todo
mundo, eu vou abrir para o deputado Hermínio, para o depu-
tado Luizinho e vou querer depois o meu tempo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL. - Questão de Ordem Presidente?
Só quero Presidente dizer que o deputado Jesuíno está expon-
do a realidade do fato com conhecimento jurídico, e realmente
a gente não pode criar uma expectativa falsa nas pessoas por
que um exemplo está o dia de hoje, eu assumi o compromisso
de estar votando essa PEC no dia de hoje e aqui estou, por
vários colegas de vocês que nos procuraram. Por outro lado,
também outros assumiram, mas não estão aqui. Então a gen-
te não pode ser demagogo, não pode jogar discurso para a
galera, principalmente quando se trata de um assunto de inte-
resse pessoal desses ex-militares e que muitos estão daqui a
pouco contando com esse retorno e principalmente deputado
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Follador, com o retorno urgente e que isso pode não acontecer,
e trazer mais problemas ainda para a família desses militares
que criam essa expectativa. E parabenizo o deputado Follador
por também está defendendo a votação e aprovação dessa
PEC porque entendo que todo cidadão brasileiro tem o direito à
ampla defesa, e acima de tudo de assegurar aquilo que eles
construíram através de um concurso público. Por isso somos
solidários a causa de cada um de vocês. Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, não por que primeiro
o que me estranha aqui deputado Adelino que isso, eu já sei
disso, mas se eu falasse talvez as pessoas nunca, sempre ten-
ta de uma forma ou de outra fazer com que o que a gente fala
não seja divulgado, e muitas vezes seja colocado como eu sou
oposição do Governo, tudo que a gente fala é exagero. Mas
Vossa Excelência fala uma coisa grave, que deputados fugiram
do plenário porque a Casa Civil pediu. Isso desde o final do ano
passado quando foi aprovada aqui uma lei onde aumentou o
desconto do IPERON dos servidores do Estado de Rondônia. E
na época eu falei, no dia o Secretário da Casa Civil ficou o dia
todinho aqui na antessala do plenário pressionando deputado
para votar, e isso para mim não é novidade. Mas é bom Presi-
dente Maurão, que isso é grave, principalmente por um proje-
to, porque eu queria dizer para os nossos companheiros aqui,
deputado Jesuíno, é muito verdadeiro e está certo mesmo de-
putado Jesuíno a gente tem que ser muito verdadeiro. Por que
a nossa PEC a gente sabia que a causa de vocês, a situação
dos trabalhadores, a situação de vocês era uma situação muito
difícil. E aquela nossa PEC quando nós emendamos aquela PEC
do Governo lá parece que a 21, não é isso? Que nós emenda-
mos que diz que a anistia todos os trabalhadores que foram
demitidos sem o devido processo legal, aquilo ali deu uma es-
perança, deu uma vida para esses trabalhadores. E se esse
Confúcio Moura que você também me falou uma coisa também
que eu já tenho certeza desde 2011, que esse Governador
Confúcio não manda em nada, quem manda é a Casa Civil
porque esse negócio do Confúcio Moura tratar uma coisa con-
tigo e depois a Casa Civil fazer outra isso é o que mais aconte-
ce neste Governo, é o que mais acontece. Porque se o Gover-
nador Confúcio quisesse resolver com os trabalhadores não
precisava de nova emenda, não precisava de nova PEC, a nos-
sa PEC 21 que anistia vocês todos que foram demitidos de
forma sacana sem o devido processo legal o Governo poderia
reintegrar, inclusive depois encaminhando para o processo de
transposição, esses trabalhadores não iam custar nada para o
Estado e ia ajudar a combater, que hoje nós temos uma tropa
reduzida, defasada, mas não. Isso aí é a cara do Governador
Confúcio Moura estar enganando, não diz não para vocês, reu-
niu com vocês várias vezes lá em Ariquemes, não foi duas
vezes, o presidente da associação me falou eu me esqueci até
o nome, o companheiro Olavo e outros companheiros. Eu es-
pero, Adelino, porque hoje eles não estão aqui, infelizmente é
terrível vocês se mobilizaram estão aqui e esses deputados, eu
não sei quantos, mas eu queria aqui principalmente o Cleiton
Roque que é o  líder do Governo, esse projeto não faz mal
nenhum ao Governo, Cleiton, esse projeto não faz mal nenhum
ao Governo, faz é bem ao Estado e vai reparar 200 e poucos
trabalhadores que foram sacaneados há 30 anos, 20 e tantos
anos, 30 anos atrás, parece Adelino o que o Confúcio Moura,
se o Confúcio Moura quer mais leis para proteger ele para ele
ter fazer ação e resolver a questão do pessoal tudo bem a
gente faz, mas ainda joga esse joguinho baixo de tirar deputa-
dos do plenário e isso, Jesuíno, está vindo não é da oposição
não, está vindo do Adelino que faz parte da base do Governo.

Eu já sei quando os companheiros me procuraram e eu vi o
Adelino envolvido nessa situação eu achei que as coisas pode-
riam andar melhor porque o Jesuíno faz parte da base do
Governo, mas o Governo não trata com sacanagem só a opo-
sição, trata mal também a base. Porque isso aí no mínimo
essa Assembleia tinha que aprovar hoje aqui porque tinham
19 deputados, nós só precisávamos de 16, foi aprovado, por-
que eu tenho certeza que depois o Governo também depois
não vai cumprir, o Confúcio vai tirar da reta de novo como
sempre, mas de qualquer maneira a Assembleia estava fa-
zendo a parte dela como sempre a gente tem feito aqui, Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, só para dizer para os
companheiros que estão aqui, para os trabalhadores, a nossa
Emenda, a Emenda 112 está em vigência até hoje e olha o
que diz a Emenda: “Ficam anistiados todos os atos de
sindicância, processos administrativos ou iniciativas que te-
nham gerado ou que possam gerar qualquer espécie de puni-
ção aos servidores públicos militares em razão da participa-
ção em movimento de caráter reivindicatório e/ou manifesta-
ção de pensamento, bem como os que foram demitidos, li-
cenciados ou excluídos sem o devido processo legal de ampla
defesa e contraditório até a promulgação desta Emenda Cons-
titucional. Parágrafo 1º: Fica vedado a remuneração de qual-
quer espécie em caráter retroativo”. Essa emenda está em
vigência, quem conseguir uma ação judicial e for reintegrado
com base nessa Emenda Constitucional irá retornar para a
caserna. A Súmula 473, e é isso que eu vi dentro dessa Pro-
posta de Emenda Constitucional que acrescenta esse disposi-
tivo ela só diz que não há prescrição em atos que foram ile-
gais, que não houve o devido processo legal, a Súmula 473 já
diz isso. Recentemente o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido que a administração pública pode rever
seus atos a qualquer momento, desde que eivado de vícios,
desde que eivados de ampla defesa não ocorreu? Não ocor-
reu, então a administração pode de ofício. A gente tem uma
Emenda Constitucional vigente e nós temos ainda súmulas,
fazer isso aqui o Governo vai novamente entrar com uma ação,
ação porque é vício de iniciativa, posterga mais o tempo de
vocês recorrerem na Justiça porque tem um fato novo, qual o
fato novo? A Emenda Constitucional 112 ora vigente que deu a
mesma narrativa, quem não teve ampla defesa e o contradi-
tório tem condições de recorrer de forma administrativa, não
deu parecer favorável? À Justiça. O que vocês estão tentando
buscar é a não prescrição que é de 05 anos, mas o Supremo
Tribunal já disse que pode sim a administração, o Governo
reconhecer passando os 05 anos sem ter prescrição. Então
isso que eu queria explicar para vocês, deixar bem claro que
existe uma emenda constitucional vigente, dizer que votamos
favorável que foi uma Proposta de Emenda do Deputado
Hermínio construída com o presidente e com representantes
da associação e hoje mais uma vez uma tentativa para a ad-
ministração fazer algo que na minha concepção já deixou mais
que clara, não quer fazer. Não fiquem pensando que eu sou
contra, que senão Deputado Adelino, eu sou muito... Eu não
assinaria, colocava a minha assinatura dentro dessa
propositura. E hoje, ela tramita com a minha assinatura, en-
tão são 08 assinaturas que hoje essa emenda tramita e fiquei
aqui para o enfrentamento do voto. Mas eu falei que eu ia
manifestar e esclarecer para todos os trabalhadores e a mai-
oria aqui são jovens, a maioria aqui tem 40 anos, estão aqui
na, e criaram uma expectativa, e se não tiver isso bem expli-
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cado vai criar e ‘amanhã vai falar poxa, me enganaram, os
deputados me enganaram’ e não é isso que a gente quer levar
não, então a gente coloca Deputado Adelino...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado, só para concluir, eu
acho que ninguém está enganando ninguém.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não estou falando isso não, em
nenhum momento eu falei...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Nós estamos aí, eu gostaria,
aqui está uma boa parte dos policiais, eles são as partes inte-
ressadas. Vamos conversar com os deputados que por ventu-
ra não estiveram no plenário hoje. E também a gente vai con-
versando com Governo, mostrar que não tem nada, ninguém
quer confronto com o Governo, nós sabemos que, por isso
conversamos com o Governador, mas esperamos que não pró-
xima, se tiver alguma emenda, alguma sugestão de qualquer
deputado, discutir com a assessoria jurídica da Associação, e
a gente pode fazer algum adendo também para melhorar o
texto, se for o caso. Mas vamos dar oportunidade para que
eles discutam, e eu creio que a próxima reunião, conversando
com outros deputados, o Deputado Lazinho me falou que vota-
ria e vai votar. Então, eu acho que buscando mais alguns votos
na próxima sessão, a gente consiga votos suficientes, para dar
oportunidade, aprovar aquilo que eles estão pedindo para nós.
O restante não cabe a nós, Deputado Jesuíno, depois...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Cabe a essa Casa e faço uma
proposta até melhor, assim como nós estamos fazendo diver-
sas audiências públicas, vamos chamar uma audiência aqui
convocando os secretários e representantes do governo para
discutir essa emenda com eles, e na presença do Presidente
Maurão que é Presidente desta Casa eu faço aqui Deputado
Hermínio, essa propositura, que essa Emenda Constitucional
volte em discussão somente quando tiver, aqui nós iremos cha-
mar uma audiência, numa quarta-feira ou numa terça-feira
para discutir essa Emenda Constitucional com o governo, para
deixar às claras para todos, todos: ‘olha, não vamos cumprir
por isso, por isso, por isso’. A minha propositura é essa, Depu-
tado Adelino. Aí o senhor vai conseguir o voto de todos, inclu-
sive da bancada. Traga os Deputados, os representantes do
governo e façamos uma audiência aqui, iremos transformar
uma Sessão Extraordinária numa Sessão que nós transforma-
mos aqui, uma Sessão de discussão e os trabalhadores vão
presenciar. Convoca todo mundo, pede para eles virem, vai vir
o governo, vai vir o Chefe da Casa Civil, vai vir Procuradoria,
vai vir todo mundo e vamos fazer esse debate.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Concordo, só que até hoje de
manhã não tinha nenhum Deputado contrário. Todos os que
estavam aqui no plenário, que eu conversei, todos falaram
que ia votar. Houve uma mudança agora, durante a Sessão.
Isso que eu acho estranho. Se tivesse antes colocado isso,
acho muito desgastante conversar isso, mas é bom que... Não
foi colocado na pauta em função da manifestação do
Deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O senhor vai colocar então? Se o
senhor quiser eu faço, então vai fazer o Requerimento?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pode fazer em conjunto, nós
podemos fazer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – A gente faz então o Requerimen-
to de colocar a inclusão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Adelino, Deputado Jesuíno, eu só queria fazer uma sugestão,
vamos deixar para terça-feira para a gente voltar a discutir
esse projeto, que é de interesse de todos vocês que estão no
plenário. O Governador conversou com o Deputado Adelino,
conversou com o Pastor Nels, conversou com o Presidente, o
Advogado Olavo, conversou com várias lideranças, concordan-
do, entendendo que o projeto é importante. Até porque vai
reintegrar caso a caso, vão ser todos eles analisados, pessoa
por pessoa para ser reintegrada. Os que forem reintegrados,
Deputado Hermínio, a maioria já vai ser transposto, não vai
ficar na folha. Então, veja bem, hoje o Governador está em
Brasília, ele chegou do interior e já foi direto para Brasília.
Talvez não teve como conversar direito com o Chefe da Casa
Civil, ele entendeu que o projeto, no primeiro momento, não
deve votar. Com certeza conversou com alguns Deputados e
hoje não está sendo votado, é o entendimento aqui da maioria
dos Deputados que, comigo ele não falou nada, não me ligou,
não pediu para votar, não pediu para pôr em pauta. Até quan-
do me pediram, Deputado Adelino, o Pastor Nels e algumas
lideranças estiveram no gabinete pedindo para pôr na pauta,
eu coloquei na pauta. O Projeto estava na pauta até agora a
pouco, esperamos até agora para que a gente conseguisse os
16 votos, nós temos só 15 aqui no plenário. Então, Deputado
Hermínio, o projeto não está perdido e há um entendimento
com o governo, o Deputado Adelino teve essa conversa por
várias vezes, eu tive alguma conversa com o Governador, en-
tendo que o projeto é importante, vai ser analisado caso a
caso, isso é dando um direito às pessoas ter o direito de recor-
rer e poder voltar. Não quer dizer que todos vão voltar, mas
uma grande parte que voltar também não vai pesar nada, não
vai onerar nada na folha do Estado, até porque já está no
tempo hábil para ir para a transposição. Eu acho que o projeto
é importante, a grande maioria dos Deputados, eu vejo aqui
todos favoráveis a votar, se tivesse hoje um quorum maior
talvez até votasse, porque nós tínhamos só 19 Deputados. En-
tão, terça-feira, amanhã é um dia que eu penso que não vai
ter quorum para 16 votos, que é muito voto, que é uma PEC,
mas na terça-feira a gente volta a discutir e aqueles que pude-
rem nos acompanhar, o projeto, nós vamos colocando em pauta
novamente e rediscutir com o Governador, o Deputado Adelino
que é o propositor da PEC, para que a gente chegue num en-
tendimento para votarmos esse projeto. Então, projeto é as-
sim mesmo, isso já aconteceu outras vezes assim, como hoje
está acontecendo aqui e contem com a gente, contem com a
Assembleia Legislativa, o entendimento é que a maioria é fa-
vorável a votação desse projeto.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, o que me estranha é
o seguinte, em 06 anos e pouco que eu estou aqui nesta Casa
é a primeira vez que eu vejo o governo tirar Deputado, segun-
do o que o Deputado Adelino falou aqui...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Inclusive,
Deputado Adelino, eu nem posso falar isso porque nem para
mim ele não pediu. Normalmente ele podia ter me ligado...

O SR. HERMÍNIO COELHO – E eu quero dizer também aqui,
Deputado Maurão, Presidente, também deixar aqui, o ideal seria
o governo mandar o projeto. Por que o Confúcio, em vez de
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mandar o Deputado Adelino fazer o projeto, por que ele mes-
mo não fez e mandou para a Casa?

O SR. ADELINO FOLLADOR – A PEC é autoria nossa.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Mas o governo pode apresentar a
PEC. O governo pode sim, e quando o governo manda, o artigo
39 da Constituição do Estado, que fala que nós não podemos
legislar sobre os trabalhadores, tiraram essa questão, enten-
deu, Deputado Luizinho? Infelizmente o governo não tem inte-
resse, como nunca teve. E eu espero que se nós aprovamos
essa nova PEC que o governo venha realmente cumprir e aten-
der. Pode ser caso por caso, e atender principalmente os tra-
balhadores que realmente foram, não tiveram seu direito de
defesa como fala a Lei.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado.

Está encerrada a Sessão. Agradeço a presença de todos
e vamos continuar a luta.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 05 minutos)

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 20/05/2017 aos
servidores relacionados, que irão assessorar o Senhor Presi-
dente desta Casa de Leis nos municípios de Cacoal e Ji-Paraná
- RO, conforme Processo nº. 00007436/2017-40.

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

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

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 304/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 20/05/2017 a
servidora relacionada que irá realizar serviços de
assessoramento técnico ao senhor Presidente desta Casa de
Leis, nos eventos da entrega de equipamento hospitalar e
encerramento de cursos da Escola do Legislativo nos municí-
pios de Cacoal e Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
00007436/2017-40.

Matricula: 200163061
Nome: Irma Fogaça Barbosa
Cargo: Chefe de Gabinete
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 305/2017-SRH/D/P/ALE

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

ATO Nº 302/2017-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 o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n°
327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 20/05/2017, ao
servidor relacionado, conforme Processo nº. 00007436/2017-
40.

Matricula: 200163596
Nome: Alberto Andrade do Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dept. Pol. Legislat.

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 303/2017-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.

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 19/05/2017 ao
servidor relacionado, para realizar serviços como motorista do
veiculo oficial da Presidência desta Casa de Leis que irá condu-
zir o Senhor Presidente e servidores da Casa aos municípios
de Cacoal e Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007436/
2017-40.

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

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 306/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 19/05/2017 ao
servidor relacionado, para realizar serviços de cobertura
jornalística em eventos nos municípios de Cacoal e Ji-Paraná -
RO, tendo em vista a participação do Senhor Presidente desta
Casa na entrega de equipamento hospitalar e solenidade de
encerramento de cursos da Escola do Legislativo, conforme
Processo nº. 00007436/2017-40.

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

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 307/2017-SRH/D/P/ALE

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

termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 19/05/2017 ao
servidor relacionado, para realizar serviços como motorista do
veiculo oficial da Presidência desta Casa de Leis que irá trans-
portar a Chefe de Gabinete da Presidência aos municípios de
Cacoal e Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007436/
2017-40.

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

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 309/2017-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 06 (seis) diárias no período de 22 a 27/05/2017 ao
servidor relacionado, que encontra-se à disposição da FIERO,
para acompanhar a equipe de trabalho em atividades no inte-
rior do Estado de Rondônia - RO, conforme Processo nº.
00007454/2017-59.

Matricula: 100006636
Nome: Antonio Geraldo Ramos
Cargo: Motorista
Lotação: Divisão Transporte

Porto Velho - RO, 19 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1246/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,
e considerando o contido no Processo Administrativo n°
00003334/2017-50, resolve,
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S U S P E N D E R

O gozo da Licença Prêmio por Assiduidade, concedida à servidora
ZULMIRA SALETE DA SILVA, cargo de Auxiliar de Serviços
de Saúde, matricula nº 300044025, pertencente ao Quadro
Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, cedida a
esta Casa Legislativa, lotada no Gabinete do Deputado Ezequiel

Junior, através do Ato nº 0835/2017-SRH/P/ALE de 27.03.2017,
publicado no Diário Oficial da ALE/RO Nº49, de 29.03.2017.

Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Velho, 16 de maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
  Presidente                      Secretário Geral

SUP. DE RECOMPRAS E LICITAÇÕES
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