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TAQUIGRAFIA

30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 16 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1 Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 18 horas e 03 minutos é aberta a Sessão)

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

DEPUTADOS AUSENTES: Cleiton Roque (PSB), Hermínio Coe-
lho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Marcelino Tenório (PRP) e
Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 30ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitu-
ra da ata.

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

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 654/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 096. Dispõe sobre a cor-
reção 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 De-
partamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN, de que trata a Lei nº 3.963, de 21 de dezembro de
2016.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero registrar a
presença também da Suelen, falando do Laerte Filho, muito
obrigado pela sua presença.

Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 654/
17. Em discussão o Projeto. Em votação. Os Deputados favo-
ráveis permaneçam como se encontram, os contrários se ma-
nifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Está encerrada a Ordem do
Dia, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Só registrar, senhor Presidente, que
a Dona Suelen, que é a minha esposa, é quem manda lá em
casa. Então, hoje tem que ficar bem no pianinho aqui, porque
senão a coisa complica lá.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está certo, Deputa-
do Laerte. Aprendeu rápido o dever de casa, não é?



26 DE MAIO DE  2017Nº 85 1500Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

SUP

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Só registrar aqui a vinda do Ministro lá em Jaru, onde o Minis-
tro Mendonça Filho, que veio a Rondônia, e veio dando a or-
dem de serviço para as novas instalações lá da IFRO em Jaru e
também teve a participação dos 03 Senadores, vários Deputa-
dos Federais, Marinha Raupp, Deputado Federal Lúcio Mosquini,
e os três Senadores: Ivo Cassol, Raupp e também Acir Gurgacz;
o Governador do Estado. Foi muito importante então a vinda do
Ministro onde anunciou várias... Recursos também, nós cobra-
mos para que o Governo Federal, através do Ministério da Edu-
cação resolva definitivamente a questão do transporte escolar
dos alunos da esfera federal. Falamos ao Ministro e ele prome-
teu que dia 08 vai estar a equipe técnica lá em Ariquemes,
onde vai fazer esse levantamento e ele autorizou porque hoje
os municípios são obrigados a transportar todos os alunos, não
importa a quilometragem, todos os dias. O Governo do Estado
também é obrigado a transportar o seu aluno, não importa a
quilometragem, é obrigado a transportar, o Ministério Público
obriga. E o Governo Federal não é obrigado a transportar o
aluno dele. Então nós questionamos isso já na IFRO lá de
Ariquemes, entre o Governo do Estado, em parceria com o
Governo do Estado e emenda nossa, já faz 06 anos que está o
Estado está participando, com emenda, no transporte da IFRO,
e não é justo. Achamos que o Governo Federal através do Mi-
nistério da Educação, o Ministro tem que abrir uma rubrica e
liberar o recurso porque a maioria das IFROs são urbanas e a
de Ariquemes é rural. Então fica essa deficiência e os alunos
são carentes, são filhos de agricultores de todos os municípios
tem lá mais de 30 municípios tem alunos na IFRO em Ariquemes
e outras IFROs no País, em Rondônia, e o Ministro prometeu
fazer um estudo para tentar resolver. Então, a vinda do Minis-
tro foi muito importante, os Deputados estavam lá em Jaru
também, o Deputado Geraldo da Rondônia também esteve pre-
sente e também o Deputado Lazinho da Fetagro que também é
lá de Jaru e estava presente, os 03 Senadores, 02 Deputados
Federais foi muito... A população participou e quase todos as
IFROs, o Deputado Lazinho esteve lá, mas depois se ausentou,
criou uma situação lamentável, mas com certeza marcou pre-
sença.

Pois não Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado Adelino, eu não me
ausentei do espaço, eu fui rejeitado no meu município e não
me colocaram à Mesa e respeito ao povo do município eu saí
porque havia o Deputado Maurão, Presidente, me designado
para representar a Assembleia no meu município, que é justo,
...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Infelizmente, não me coloca-
ram à Mesa e eu claro, em respeito ao povo, o desrespeito não
foi a mim, foi ao povo de Jaru porque você tem um Deputado
da Casa, a justificativa eu ainda não sei qual é, mas não me
colocaram à Mesa e eu então me ausentei do espaço porque
não me faria presente em respeito ao nosso povo lá.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero endossar, inclusive, eu
me ofereci deixar que Vossa Excelência fizesse parte, mas eu
não sei o que aconteceu nos bastidores, a gente quer deixar
aqui registrado essa situação que criou lá que a gente não
sabe o que aconteceu nos bastidores, mas com certeza o Mi-
nistro foi muito importante a vinda dele onde teve a participa-
ção, inclusive, do Democrata, teve também a Deputada Fede-

ral do PSDB Mariana Carvalho, teve a inauguração também da
Escola aqui de Porto Velho que é uma extensão lá de Jaru que
agora comprou a questão do Aparício Carvalho que é a FIMCA,
comprou o prédio, um prédio muito bom, parabenizar o
Aparício Carvalho por ter comprado, por estar investindo na
educação lá em Jaru. Então quero parabenizar também que
nós participamos, o Governador participou, os Senadores, to-
das as autoridades da inauguração da nova FIMCA lá em Jaru.

Então, também foi um evento muito importante, foi an-
tes da inauguração da vinda do Ministro lá da visita a IFRO,
nós fizemos essa inauguração foi muito bom. Então para nós,
Deputado Geraldo da Rondônia um aparte.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem Presi-
dente.

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

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Eu quero aqui agradecer
de público ao Excelentíssimo Deputado Adelino Follador, por
ter sido solidário comigo hoje numa questão que nós estamos
defendendo em Ariquemes, alguns comerciantes ali, lojistas,
no caso dos camelôs, muito obrigado Deputado pela sua for-
ça, pela sua palavra de incentivo, pela sua palavra de apoio a
nossa classe. A nossa Comissão de Indústria e Comércio, re-
cebemos aqui hoje 18 empresários lojistas lá de Ariquemes
pessoas trabalhadoras, pessoas guerreiras que acordam às
05h00 (manhã) para defender seu pão de cada dia e sofreu
ali em Ariquemes dia 05 uma represália muito grande por
parte da Polícia Rodoviária Federal, por parte da Receita Fe-
deral, questão essa que foi arbitrária, que foi muito assim,
não teve nem eira e nem beira, para falar o palavreado bem
aberto e nós estamos com esses comerciantes procurando
alguma forma ajudá-los, somar com eles, porque eu como
Presidente dessa Comissão não posso me acovardar, deixar
essa questão acontecer ali na minha porta, na minha casa.
Então sempre que acontecer alguma cosia com o comércio,
algum segmento que faz parte da minha Comissão eu irei
defender sim porque foi para isso que eu fui constituído, foi
para isso que eu fui constituído para estar brigando por esse
povo tão honesto e trabalhador.

Muito obrigado Deputado mais uma vez.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero só parabenizar o Depu-
tado Geraldo por trazer esse assunto que nós acompanhamos
lá em Ariquemes, foi constrangedor Deputado Edson, Deputa-
do Laerte, foi constrangedor onde as pessoas simples, pesso-
as que não tem, tem uma tradição no comércio, pessoas res-
peitadas e foi lá uns 12, 13 carros com umas 100, 50, não dá
para contar, 50 pessoas Policiais Federais e constrangeu mui-
to, com certeza, se tivesse alguma coisa de errado tem como
fazer sem fazer um estardalhaço desse tamanho, humilhar as
pessoas parecia que tinha os maiores traficantes...

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Sensacionalismo não é
Deputado? Sensacionalismo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, com certeza me solida-
rizar também com o pessoal, o Deputado Geraldo trouxe eles
hoje na Comissão, eu tive a oportunidade de participar e pa-
rabenizar o Deputado Geraldo por essa iniciativa.

O SR. LAERTE GOMES – Só para colocar. Primeiros dois fa-
tos: primeiro Deputado Geraldo, parabenizar, eu acompanhei
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a reunião, Vossa Excelência hoje conduziu a reunião como Pre-
sidente da Comissão de Indústria e Comércio e defendendo os
interesses dos nossos comerciantes, defendendo o interesse
do seu povo, parabéns pela sua atitude que Vossa Excelência
tomou. Depois Deputado Adelino, Vossa Excelência colocou aí
muito bem, a visita do Ministro da Educação e com certeza
trazendo benefício para a região de Jaru, o IFRO, foi assinado
à ordem de serviço importante. Mas eu queria deixar aqui uma
nota de repúdio, eu queria deixar aqui o meu repúdio forte-
mente Deputado Adelino e Presidente Edson. O Deputado
Lazinho da Fetagro, que é de Jaru, esteve no evento e o ceri-
monial nem citou o nome do Deputado que era da cidade.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Citou, só não deixou participar
da Mesa, porque é uma falta de consideração.

O SR. LAERTE GOMES – Mas é um Deputado, é uma autorida-
de, é um colega nosso independente de partido, independente
de momento político, nós temos que ter esse respeito com os
nossos parlamentares. Então, Deputado Lazinho, Vossa Exce-
lência tem a nossa solidariedade, eu tenho certeza que se de-
pendesse aqui da Assembleia o Deputado Adelino, estava lá,
de todos isso não teria acontecido. Mas infelizmente quando
vem autoridades de Brasília, não é só porque é Ministro do
Democrata não, ou se fosse do PSDB ou do PT ou do PMDB de
quem quer seja, eles fazem o cerimonial lá, é só eles e os
daqui parecem que não existem. É a mesma coisa quando a
gente vai a Brasília muitas vezes visitar o Ministro ou um par-
lamentar da bancada Federal, a gente vai lá e toma chá de
banco tem que ficar correndo atrás deles, quando eles vêm
aqui nesta Casa, na Assembleia parece que estende tapete
vermelho para eles, então, a gente tem que começar a dar a
mesma tratativa que a gente recebe para ele. Então, fica aqui
Deputado Lazinho, a nossa solidariedade e o respeito que Vos-
sa Excelência deveria ter tido como o único parlamentar do
município de Jaru da Assembleia Legislativa; tenho certeza que
a Assembleia foi muito bem representada pelo Deputado
Adelino Follador, mas Vossa Excelência também deveria ser lá
lembrado, estava participando.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado, só um aparte do
aparte. Eu digo o seguinte: não por mim, mas pelo povo, pelo
povo de Jaru. E eu digo a Vossa Excelência, agradeço Deputa-
do Laerte, e se eu for ao seu município seja solenidade qual
for de quem for, de que partido for e me colocarem na Mesa,
eu saio em respeito a Vossa Excelência, eu saio porque essa é
a postura que nós temos que ter. Em qualquer município que
eu vou, eu comunico o parlamentar, eu converso porque nin-
guém é dono do município, mas é uma autoridade posta no
município.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Eu cheguei atrasado, per-
cebi realmente que Vossa Excelência estava na Mesa.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu fiquei com vergonha e fui
embora.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Eu estou surpreso.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Mas, eu agradeço Deputado.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Eu estou surpreso Deputa-
do Lazinho, viu Deputado Laerte, estou surpreso com essa
questão. Sendo assim, eu achei que faltou muito respeito com

Vossa Excelência, porque o senhor é um representante do povo
e tinha que ter sido convidado sim para a Mesa, porque o
senhor é uma autoridade do município que representa um povo
ali.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero deixar bem claro aqui,
que se o Deputado Lazinho, não tivesse ido embora, eu ia sair
da Mesa. Quando eu fui chamado a comparecer na Mesa, que
eu fiz um gesto para o senhor vir, o senhor não veio aí o se-
nhor foi embora e eu fiquei sozinho, o Deputado Geraldo, che-
gou bem depois. Então, eu não saí porque o senhor não estava
aí, inclusive estavam do lado vários Deputados, e eu falei para
o Senador Acir, que estava do meu lado, eu falei não isso aqui
fica ruim.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu saí quando começou as
falas, já Deputado, quando começou as falas.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Aí diz o Deputado lá de Jaru.

O SR. LAERTE GOMES – Lúcio Mosquini.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Lúcio Mosquini, que o cerimoni-
al chegou perto dele, falou, o senhor não está autorizado a
ditar as regras do cerimonial, ele me falou, não sei se é verda-
de, ele falou que, aí eu fiquei quieto e basta dizer que criou até
um ciúme. Eu sou candidato a reeleição, não sou candidato a
deputado federal, aí teve ciúmes de outros candidatos a depu-
tado federal, eu falei, eu não vou falar, eu não falei, eu não
falei em protesto em, como é que fala? Em certo respeito.
Agora se o senhor tivesse ficado lá, àquela hora que eu fiz
sinal para o senhor vir para mim, era o senhor que ia repre-
sentar, não era eu, que àquela hora nós só estávamos cumpri-
mentando o Ministro. Então, quero deixar aqui bem claro que
eu teria saído e tinha deixando o lugar para Vossa Excelência.
Mas aí como eu lhe procurei e eu não lhe encontrei aí Vossa
Excelência falou.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Compuseram a Mesa.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Ficou constrangedor mesmo,
ficou constrangedor. Então, esclarecendo aqui Deputado Laerte
ou Deputado Geraldo e Deputado Lazinho, que jamais houve
intenção minha de representar.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – De forma nenhuma, não,
não.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, deixar bem claro aqui.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não de forma nenhuma.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Adelino, só para concluir
para encerrar o assunto aqui, só para concluir. Vossa Excelên-
cia deveria estar na Mesa também, ninguém está aqui dizendo
não, ao contrário de Vossa Excelência. Aqui quando o Governo
do Estado vai num município entregar emenda de cada parla-
mentar desses ou iniciar uma obra, inaugurar uma obra, que é
recurso do Governo do Estado, recurso orçamentário do Esta-
do que esses parlamentares aqui estão e aprovam e vem a
bancada federal toda, a bancada federal toda vai para Mesa,
tem direito da fala...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente.
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O SR. LAERTE GOMES – Quando é o contrário que é de Brasília,
mal se lembram dos Deputados Estaduais, é essa tratativa
Deputado Léo, que nós temos que dar para ele também na
mesma forma.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu só quero parabe-
nizar o deputado Geraldo da Rondônia, Vossa Excelência tem
um bom trabalho frente a comissão. Pela iniciativa de trazer as
pessoas humildes lá que foram prejudicadas com aquela arbi-
trária ação da Polícia Federal para fazer aquela reunião. Vossa
excelência está de parabéns e sair como Presidente da sua
Comissão em defesa das pessoas mais humildes. E quanto ao
deputado Lazinho, eu já disse deputado Lazinho quando Vossa
Excelência me falou ali, eu falei; deputado Lazinho eu repudio
essa atitude, para mim é uma atitude muito infeliz, eu acho
essa Casa fizesse uma moção de repúdio com essas pessoas,
eu não sei, de repente até a gente seria injusto, eu não sei
quem é que fez esse cerimonial, essa pessoa que fez isso foi
muito infeliz. Por que eu acho que tem que respeitar o deputa-
do da cidade de Jaru que tem uma história pelo Estado de
Rondônia pela militância ante os movimentos, pelo trabalho
que Vossa Excelência tem deputado Lazinho, prestado a esta
Casa. Eu com certeza também essa reunião não me caberia,
eu como Vossa Excelência eu fui convidado para estar presen-
te lá em Jaru, não fui, mas com certeza para mim seria um
momento de muito constrangimento, eu está numa reunião na
cidade de Jaru e o deputado Lazinho, não ser convidado para
compor a Mesa e retirado daquele local deputado. Eu com cer-
teza me retiraria junto com Vossa Excelência em respeito ao
grande trabalho, ao cidadão que Vossa Excelência é, eu acho
que foi muito infeliz quem teve essa atitude.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem? Con-
cluindo, não desrespeitou só Vossa Excelência, desrespeitou a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Sinceramente
que eu estou muito triste, chateado. Vossa Excelência nos re-
presenta, nós aqui somos 24, certo? A sua dor eu tomo ela
também. Só para concluir, o que aconteceu em Ariquemes foi
um circo que armaram ali, lá na questão da logística dos ca-
melôs, ou seja, foi uma forma sensacionalista deles querer
aparecer ali nas costas daqueles trabalhadores, empresários
que eu considero, e pequenos lojistas. Um abraço e muito obri-
gado pelo carinho Presidente e pelo apoio.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero aqui ainda na Questão
de Ordem, continuar aqui, parabenizar o Governo do Estado
pela inauguração da nova UNISP lá em Ariquemes, onde foi
uma obra muito importante, é uma obra que foi com certeza
vai demorar muito importante, é uma obra que foi com certeza
vai melhorar muito o ambiente dos servidores da Polícia Civil,
da Polícia Militar, dos Bombeiros. Então parabenizar o Governo
do Estado, a sociedade de Ariquemes muito esperava por esse
prédio, essa estrutura para atender não só para os servidores,
mas para atender o pessoal em geral. Deputado Maurão tam-
bém queria registrar hoje o dia do Gari, hoje é dia 16 de maio,
onde é considerado o Dia do Gari, o termo Gari surgiu da ho-
menagem ao Francês Pedro Aleixo Gary, que foi conhecido como
sendo o fundador da primeira empresa de coleta de lixo do Rio
de Janeiro em 1976. Nós temos aqui o histórico dele, queria
deixar registrado que são pessoas simples que fazem a dife-
rença no dia a dia em todas as cidades do nosso Brasil, aqui
em Rondônia também, são pessoas muito esquecidas, muitas
vezes de madrugada que estão lá, nós estamos todos dormin-
do eles estão fazendo limpeza na cidade. Então parabenizar os

garis de todo o Estado de Rondônia, em nível nacional, princi-
palmente em Rondônia são pessoas simples que batalham para
manter as suas famílias e com certeza lembrar essa data im-
portante que é hoje o dia 16 de maio é o dia comemorado.
Deputado Alex?

O SR. ALEX REDANO – Só uma parte deputado Adelino. Gos-
taria primeiramente de cumprimentar a minha esposa,
vereadora em Ariquemes. Carla Redano, que nos visita neste
momento. E gostaria de voltar o assunto a questão do deputa-
do Lazinho, eu acho que o deputado Geraldo falou muito bem,
quando acontece algo nesse tipo ofende toda a Assembleia
Legislativa. E realmente o que acontece principalmente quan-
do vamos a Brasília é um sacrifício ás vezes para você falar
com, não é o Ministro não, é o Secretário Executivo do Minis-
tério. Então eu concordo que tem que ser tratado da mesma
forma que nos tratam. A questão do deputado Geraldo eu
gostaria de parabenizar o deputado Geraldo, eu assim que
soube também eu emitir uma nota no facebook, compartilhei,
não que somos a favor de não pagar impostos, mas o que
acontece ali que é a ponta da corda, ali são as pessoas que a
grande maioria delas ganham o seu sustento, o seu pão de
cada dia ali das vendas. E antes de uma grande operação
midiática dessas precisa assim ter uma grande orientação,
abrir o MEI. Tem muitas pessoas lá que tem dificuldade, tem
dificuldade para abrir um MEI. Então eu penso que essa orien-
tação e parabéns Geraldo por essa iniciativa. No mais muito
obrigado Senhores.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero aqui agradecer Presi-
dente e voltar mais uma vez e dizer que quem entrou em
contato comigo que eu ia representar foi o Cerimonial do Go-
verno, eu quero deixar bem claro aqui que o Ministro foi muito
educado, a posição do Ministro ele foi muito educado, jamais
falou contra ninguém, mesmo os manifestantes que estavam
lá ele teve a maior educação com eles, se houve alguma coisa
que a gente não sabe porque a gente não soube o que acon-
teceu nos bastidores, mas eu quero deixar claro que quem
chegou em mim e falou “Adelino, você vai representar a
Assembleia”, eu falei não, o Deputado Lazinho, “não, você vai
representar”, foi o cerimonial do Governo, não foi do Ministro
não, não vamos ser injustos. Então não sei se o cerimonial do
Ministro falou com o cerimonial do Governo, mas quem tratou
comigo foi o cerimonial do Governo do Estado dizendo que eu
ia representar, aí eu chamei o Lazinho e aí deixou bem claro.
Então de repente a gente, só para não ser injusto, o Ministro
foi muito educado, atendeu todo mundo com a maior
tranquilidade e não podemos falar mal dele porque ele se
colocou à disposição, todos os assuntos que foram colocados
na pauta, ele atendeu todas as IFROs do Estado, então eu
quero ser justo com o Ministro, não podemos falar mal dele
não, ele ficou à disposição e atendeu todo mundo que estava
lá em várias salas lá ele se colocou à disposição e todas as
pautas que tinha ele atendeu, então eu não sei o que aconte-
ceu nos bastidores, com certeza o Deputado Lazinho tem toda
razão de reclamar, mas não vamos ser injustos com o Minis-
tro, o Ministro foi muito educado, tratou todos bem lá em Jaru.
Um abraço. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar esta sessão, convoco sessão ordi-
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nária para o dia 17 de maio, no horário regimental, ou seja,
amanhã às 09:00 horas da manhã.

Está encerrada esta sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 28 minutos).

14ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR
SOBRE A CRIAÇÃO DE UNIDADE

DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO UMIRIZAL

Em 18 de Maio de 2017

Presidência dos Srs.
LAZINHO DA FETAGRO - Deputado

JEAN OLIVEIRA - Deputado

(Às 09 horas e 26 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Senho-
ras e Senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, após aprovação em Plenário de Requerimento
do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Lazinho da
Fetagro, realiza Audiência Pública para tratar sobre a criação
da Reserva de Preservação Permanente Umirizal. Convidamos
para compor a Mesa Excelentíssimo Senhor Deputado Lazinho
da Fetagro, proponente desta Audiência Pública; Exmº Sr. de
Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, Cel. PM Vilson
de Sales Machado; Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto
Paraguassu Chaves, Superintendente do IBAMA-RO; Senhor
Francisco Kelvin, representando o Movimento de Atingidos por
Barragens – MAB; Senhor Bruno Góes, representando o Ramal
Primavera; Senhor Roberto Correa, representante da Associ-
ação dos Produtores Rurais Extrativistas do Rio Castanho e
Madeira do Abunã – ASPRECAM; Senhor José Carlos, repre-
sentando o Distrito de Abunã.

Antes da abertura oficial desta Audiência Pública, gos-
taríamos de explicar a todas as senhoras e senhores que Sua
Excelência Senhor Deputado Lazinho da Fetagro manterá toda
metodologia de trabalho, inclusive e, sim, concedendo as falas
tanto daqueles que estão compondo a Mesa, como também
àqueles que desejarem fazer uso da palavra.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) - Bom dia a to-
dos. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta esta Audiência Pública para tratar
sobre a criação da Reserva de Preservação Ambiental Umirizal.

Em primeiro lugar, Fora Temer! Para que a gente não
esqueça, em que País nós estamos vivendo, não é? Quero, no
primeiro momento, dizer que nós vamos utilizar desta Audiên-
cia para apresentação e encaminhamento de documentos ao
Governo do Estado, ao Ministério Público do Estado, ao Minis-
tério Público Federal, aos órgãos de competência para a dis-
cussão e para avaliação da proposição, das proposições e da
discussão feita nesta Audiência Pública.

Quero cumprimentar aqui o Coronel Vilson, que é Se-
cretário de Estado da SEDAM; o senhor Carlos Paraguassu,
que hoje é o Superintendente do IBAMA no nosso Estado; o
Kelvin, que representa aqui o MAB; o Bruno, representando o
Ramal Primavera; o Roberto, representando a Associação dos
Produtores Rurais Extrativistas do Rio Castanho e Madeira do
Abunã; senhor José Carlos, representando o Distrito de Abunã;
e agradecer a presença dos senhores e senhoras aqui presen-
tes. Agradecer a presença aqui das demais autoridades, do
José Cícero, Diretor da CUT, aqui presente; representando o

Batalhão, o Jairo, Batalhão da Polícia Ambiental; a Dra. Luiziane
e as demais autoridades aqui presentes.

Eu passo então para o nosso Mestre de Cerimônias agra-
decer a presença das demais autoridades.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então,
o Capitão PM Jairo Alves Carneiro, representante do Batalhão
de Polícia Ambiental; Excelentíssima Senhora Luiziane Teles,
Defensora Pública do Estado de Rondônia; senhora Ariana Lima,
representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; se-
nhores Denilson Trindade, Ari Pinheiro, Jorge Lourenço, técni-
cos da SEDAM; senhor Levino da Silva Alves, Engenheiro Flo-
restal; senhoras e senhores moradores do município de
Guajará-Mirim; senhoras e senhores moradores do Distrito de
Araras; senhoras e senhores moradores do município de Nova
Mamoré; senhoras e senhores moradores do Distrito de Vila
do Abunã; senhoras e senhores moradores do Ramal Prima-
vera; senhores pecuaristas; também o senhor Flávio Tiellet,
representante da Vice-Governadoria. A partir de agora, Sua
Excelência, senhor Deputado Lazinho da Fetagro comanda a
Audiência Pública.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado.
Então, a Audiência tem como objetivo cumprir uma solicitação
das lideranças neste caso, principalmente do MAB, juntamen-
te com as Associações de moradores desta localidade, para
debater e discutir junto ao Governo do Estado e a comunidade
interessada, a criação desta Reserva Ambiental, proposta pelo
Governo do Estado.

Nós vamos utilizar da seguinte metodologia: vamos ou-
vir e ver uma apresentação da SEDAM, através do Cel. Vilson,
em seguida nós vamos ouvir e ver a apresentação proposta,
feita pelo MAB, o Kelvin irá apresentar para nós, a partir daí a
gente ouve as autoridades da Mesa e abrimos as inscrições
para a comunidade e as outras autoridades poderem se
posicionar. Lembrando que, tudo o que se passar por aqui está
sendo, além de gravado, e transmitido através da internet,
também teremos uma Ata que posteriormente será assinada
e encaminhada para as autoridades competentes do nosso
Estado e se preciso para o Governo Federal, as autoridades
competentes em nível federal.

Portanto, então eu convido o Cel. Vilson, para fazer en-
tão a apresentação da SEDAM.

O SR. CEL. VILSON SALES MACHADO – Bom dia aos senho-
res e senhoras! É um prazer muito grande estarmos aqui nes-
ta Casa de Leis em que pese já terem lido os nomes de todas
as autoridades que estão à Mesa.

Bom, então queremos aqui agradecer o convite para o
Executivo; ao Deputado Lazinho, que é o proponente da ação;
também ao Deputado Alex Redano; são dois, dentre os vários
Parlamentares, neste caso, os dois muito preocupados com as
ações fundiárias aqui no Estado. O Dr. Paraguassu, Superin-
tendente do IBAMA; o Sr. Kelvin, representante do MAB; Sr.
Bruno Góes do Ramal Primavera; Sr. Roberto Correa, repre-
sentando os produtores e o Castanho; enfim, APRESCAM, Sr.
José Carlos, do Distrito do Abunã; Sr. Olavo Nienow, Tenente
Jairo do Batalhão e aos técnicos da Secretaria, ao Denison
Trindade, Coordenador de Unidade de Conservação; ao Ari
Borzacov e também ao Jorge Lourenço.

Esclarecendo que as presenças dos senhores aqui à fren-
te, aqui à Mesa, nos dão tranquilidade porque dão muita legi-
timidade a este ato, isso aqui é muito bom, num País demo-
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crático sempre é bom, no caso, o Executivo apresentar de ma-
neira muito transparente, muito clara os seus atos.

Então, é maneira muito rápida, serão 5 slides depois a
gente segue aqui as orientações da Mesa.

Bom, aqui rapidamente, é a localização do Estado de
Rondônia no mapa do Brasil, o que são Unidades de Conserva-
ção, só esclarecer que são 05 slides, no máximo.

Então Unidade de Conservação: é o espaço territorial e
seus recursos ambientais incluindo água, águas jurisdicionais
com características naturais, relevantes, legalmente instituí-
das pelo Poder Público com o objetivo de conservação e limites
definidos sobre o Regime Especial da Administração ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção.

Também agradecer ao Deputado Jean.
No caso aqui, como vamos discutir sobre Unidade de

Proteção Integral, o que é que são Unidades de Proteção Inte-
gral? Elas visam à manutenção dos ecossistemas livres de al-
terações causadas por interferência humana, admitindo ape-
nas o uso indireto dos seus atributos naturais, no caso, são
abertas à pesquisa.

Aqui a região do Umirizal, de maneira muito rápida o
senhor sabe muito bem onde ela fica, para quem não sabe,
principalmente para citar aos senhores, nós temos a BR-364,
temos ali aquele restaurante Castelinho, de maneira em gros-
so modo, ela fica atrás daquele restaurante Castelinho.

Bom, só esclarecendo o porquê da criação da Unidade.
A área proposta para criação é 59.897 hectares, o Estado de
Rondônia, como os senhores sabem, ele possui o Zoneamento
Socioeconômico e Ecológico do Estado, que é a Lei Comple-
mentar 233. Sobre o Zoneamento, vou falar de maneira muito
rápida. Rondônia é um dos poucos Estados do Brasil que pos-
sui um Zoneamento aprovado por Lei, no caso, a Assembleia
Legislativa e o nosso Zoneamento ele foi reconhecido pelo Con-
selho Nacional do Meio Ambiente que é o CONAMA e
recepcionado pelo Código Florestal. Se Rondônia não tivesse
um zoneamento; olhem a importância do zoneamento; muitas
vezes a gente faz algumas críticas, se Rondônia não tivesse o
zoneamento reconhecido pelo CONAMA, nós estaríamos sujei-
tos de maneira muito fria ao Código Florestal, ou seja, poderí-
amos utilizar somente 20% e teríamos que manter 80% de
reserva legal. Com o zoneamento, quando ocorreu a aprova-
ção da 2ª aproximação, foi mantida a abertura de até 50% das
áreas aí sim, após a aprovação do Código Florestal, aí que
aqueles proprietários então tiveram que seguir o Código Flo-
restal. Só esclarecendo a importância de o Estado ter um
zoneamento, senão todo Estado estaria sujeito ao Código Flo-
restal. Nesse aspecto cumpro e faço cumprir a Lei 9985 do
Sistema Nacional de Unidade e Conservação SNUC, aí tem o
Decreto Lei disponibilizando o Sistema Estadual de Unidade de
Conservação, é só para falar do amparo legal. E conforme as
zonas estabelecidas no âmbito do zoneamento, a Zona 2.2,
por que 2.2? É onde está localizada esta região em que estamos
propondo a criação de Umirizal. Zona 2.2 descrita lá no artigo
19 do Zoneamento e seus parágrafos por tratar-se de uma
área com potencial característico para a preservação e soma-
do ao fato de contar com o bioma especial e único do Estado
de Rondônia, é que essa área se enquadra justamente nas
recomendações do zoneamento. Então, só para esclarecer aos
senhores, a criação dessa unidade de conservação, ela já está
prevista, a indicação para a unidade de conservação nessa área
desde o ano de 2000, por que ano 2000? Ano 2000, quando foi
aprovada a Lei da 2ª aproximação do zoneamento. Nós agora
estamos fazendo atualização do zoneamento, mas, essa atua-
lização, ela não visa alteração das zonas, nós estamos falando

aqui da 2ª aproximação. Então, essa área do Umirizal, ela já
desde 2000, ela está de Zona 2.2, a Lei do Zoneamento qual-
quer pessoa pode ter acesso, nós citamos o número, está
disponível no site da Secretaria e de outros órgãos e se por
acaso não tiver, que nós estamos reconstruindo o site, nós
assumimos aqui o compromisso de encaminhar, mas, tam-
bém tem aqui na Assembleia, que é uma Lei aprovada pela
Assembleia. Então, está dentro da Zona 2.2, que é a zona
destinada para a criação de unidade de conservação. Bom,
por que Umirizal? Primeiro é um bioma especial e único no
Estado de Rondônia, é uma área muito sensível, então, a área
em estudo, tem uma vegetação única no Estado, conhecida
com o nome popular como Umiri, Plantas da Família, aqui um
nome mais técnico, mas, só para os senhores entenderem
porquê do nome. Umiri, essas espécies tipo Humiria
Balsamifera, foi indicativo do zoneamento que a área em es-
tudo foi classificada para a criação de unidade de conserva-
ção. Então, esclarecendo aos senhores, a SEDAM está coor-
denando o trabalho que é uma determinação legal de uma
Lei, por que a SEDAM? Porque trata da unidade de conserva-
ção, é uma matéria afeta ao meio ambiente, por isso que
quem está na coordenação do trabalho é a Secretaria. Por
tratar-se de única ocorrência da vegetação de predominância
do Umirizal no Estado de Rondônia. Então, essa é a razão pela
qual o nome e aquele local foram escolhidos à época por oca-
sião dos estudos que se encerraram em 2000. Em julho de
2016, os estudos prévios para a criação foram iniciados e con-
cluídos em 26 de abril deste ano. Só para esclarecer aos se-
nhores, todos esses estudos estão em PDF e serão
disponibilizados no site da SEDAM, e só para esclarecer aos
senhores, nós estamos com três técnicos aqui e nós trouxemos
aqui, Presidente, todos os estudos que foram realizados, in-
clusive está em PDF, nós só não vamos disponibilizar nesse
momento porque, nós só temos esta via, mas, nós temos o
material todo digitalizado e podemos assumir o compromisso
em encaminhar depois aqui para a Assembleia Legislativa.
Então, senhores o que nós tínhamos a apresentar de maneira
muito rápida, então, o porquê que está sendo criada essa
unidade? Ela está sendo criada porque já houve uma indica-
ção no ano de 2000, por ocasião da aprovação da Lei do
Zoneamento, e esta é a razão pela qual então está sendo
criada nesse local. Para não achar desculpa de que foi uma
invenção da Secretaria, não, isso aqui foi todo um estudo pré-
vio. Já em 2000, como se não bastasse aquele estudo que foi
encerrado em 2000, mesmo assim o Ministério do Meio Ambi-
ente em convênio com o Estado fez os estudos, já entregou
para nós que está conosco aqui. Presidente, o que eu tinha
para falar era isso, e estamos à disposição para esclarecer
alguma dúvida que esteja ao nosso alcance.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Secretário. Eu quero registrar a presença do Diego, represen-
tando aqui a CANINDÉ, agradecer também e registrar a pre-
sença dos nobres Deputados Alex Redano e Deputado Jean,
Deputado Jean, que é Presidente da Comissão de Meio Ambi-
ente desta Casa. E em seguida passar a palavra então, para o
Kelvin, que fará então a apresentação do MAB e dos morado-
res daquela região, detalhando um pouco mais esta audiên-
cia. Obrigado Coronel Vilson pela apresentação.

O SR. FRANCISCO KELVIN – Bom dia a todo mundo. Então
gente, primeiro eu gostaria aqui de parabenizar os atingidos
de Jaci-Paraná que hoje completam 4 dias de ocupação no
prédio do IBAMA. Eu queria dizer que depois daqui a gente vai
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para lá, viu, que a gente também tem pauta com a Jirau. Então
companheirada primeiro eu queria dizer que a gente recebeu
com muita surpresa a criação dessa Unidade de Conservação
de Umirizal, primeiro que os moradores dos ramais não foram
comunicados em nenhum momento, não participaram dos es-
tudos e a SEDAM ainda marcou audiência pública em Nova
Mutum-Paraná inviabilizando a ida do pessoal dos ramais, do
Abunã, que não puderam ir, foi um grupo de pessoas e eles
fizerem audiência pública no espaço da Jirau, da SBR. Essa
área aqui é a área da antiga Mutum até a Nova Abunã, antiga
Mutum-Paraná, Ramal Primavera, Ramal São Sebastião, San-
to Antônio e o Abunã. Essa área aqui tem garimpo, tem gente
morando, tem gado, tem café, o pessoal planta, produz lá. A
gente não acha justo com o pessoal que está lá que se crie
essa Unidade de Conservação assim dessa forma como a
SEDAM está fazendo. Essas aqui são algumas fotos dos ra-
mais lá; café. Terça-Feira a gente lá em Abunã o pessoal disse
bem assim: “Umirizal? O que que é isso Umirizal? Ninguém
come Umirizal, ninguém planta Umirizal”. Olha essa área, essa
região que estão os ramais principalmente, é uma região de
muita produção que tem muito gado; entretanto, após a cons-
trução da Hidrelétrica de Jirau o pessoal passa por uma série
de dificuldades lá; dificuldades de acesso à área, os rios ala-
garam, ninguém sabe o que é rio, ninguém sabe o que é lago
da Hidrelétrica de Jirau e o próprio IBAMA constatou isso em
uma vistoria técnica que fez lá o ano passado e colocou uma
série de recomendações para Jirau que até agora não foram
cumpridas. Essas aqui são outras fotos de lá, foto de gado,
produção que tem lá na região, o acesso está muito difícil,
mesmo assim o povo ainda está lá, tenta plantar, tenta produ-
zir. E os rios a gente verificou em vistoria com o IBAMA, que é
o Igarapé do 30 e o Igarapé Castanho hoje estão totalmente
submersos, impossibilitando de chegar até as áreas onde o
pessoal tem fazendas, que cria gado. Além dos ramais. A gen-
te ainda tem o Distrito de Abunã, eu acho que todo mundo aqui
conhece o Distrito de Abunã ou já ouvir falar. O Distrito de
Abunã é um Distrito histórico, que tem mais de 70 anos e essa
comunidade aqui, do Abunã, vive do extrativismo, da pesca,
do garimpo, de tirar castanha, sangue de dragão. E a proposta
da Unidade de Conservação vai isolar totalmente o Distrito de
Abunã, o pessoal não vai mais ter renda. Eles passaram essa
Unidade de Conservação incluíram os ramais dentro e o Distri-
to de Abunã eles deixaram isolado. Ali atrás o pessoal caça
para comer; o pessoal tira castanha, tem de tudo ali. E, além
disso, tem muita gente morando, a maioria das famílias lá vive
disso e não é justo com o Distrito de Abunã que sofreu na
enchente de 2014, que é atingida também por Jirau e que tem
que ser, a terra é alocada de lá, da área pela Hidrelétrica de
Jirau que se cria essa Unidade de Conservação agora a toque
de caixa. Além disso, tem esse impacto da Hidrelétrica de Jirau,
a gente estranha muito, como que a SEDAM vai fazer uma
Unidade de Conservação do Umirizal numa área que toda
alagada? A vegetação está toda morta, está cheia de paliteiro
lá, o pessoal mal está conseguindo plantar lá, achar a caça.
Isso daqui é uma foto de um pesquisador da área de influência
da Hidrelétrica de Jirau, do lago, olha a diferença de 2011 para
2015? Esse aqui é um ponto lá na área dos ramais, do lado de
Abunã, e isso daqui, e o lago está desse tamanho, mas lá para
o IBAMA eles falam outra coisa, o próprio IBAMA já pediu uma
série de vezes, já colocou prazo para eles apresentarem o
Cadastro dos atingidos, a área de remanso e até agora nada.
E agora a SEDAM vai criar uma unidade de conservação na
área que a Jirau tinha que remover o pessoal, tinha que inde-
nizar, não é muito estranho? Parece que como eles também

fizeram audiência lá no espaço da Jirau, lá em Nova Mutum
sem a participação do povo que ia ser atingido pela criação
dessa unidade de conservação, parece muito de que a SBR
também está por trás, não é? Isso daqui é o que o IBAMA falou
sobre a área, o que a ANA – Agência Nacional de Águas - falou
sobre essa área: “a proteção definitiva das localidades e
infraestruturas afetadas pelos efeitos do remanso do reserva-
tório da UHE Jirau, conforme estabelecido na sua outorga de
direitos de uso de recursos hídricos de responsabilidade da
SBR, deverá ser efetivada por meio de medidas estruturais
que envolverão a relocação da área urbana de Abunã e o
alteamento dos trechos da BR e respectivas pontes”, deu pra-
zos, uma série de vezes, inclusive a semana passada, dia 10
acabou o prazo da Jirau para apresentar o cadastro
socioeconômico das famílias atingidas da área de remanso,
incluindo os ramais, o Abunã e até agora não apresentou, e
agora vai se criar essa unidade de conservação, vai se jogar o
que era de responsabilidade da Jirau para o Estado e a gente
sabe como que é o Estado, não é? Tanto que o pessoal vive há
muitos, muitos anos lá e até hoje tem problema de acesso,
problema de título da terra, gado morrendo e até hoje o Esta-
do nada fez pelo pessoal dos ramais. É essa a nossa fala.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Kelvin. Quero aqui deixar como sempre e não só em meu nome,
mas, em nome desta Casa, os nossos protestos contra a re-
presentação da Jirau que ao ser convidada respondeu que não
poderia estar presente, assim como em várias outras audiên-
cias que nós fizemos para debater qualquer tipo de assunto
com relação as usinas, eles não estão presentes, como se
essa ação não fosse nenhum problema deles, eles não tives-
sem nada a ver com isso, como se as usinas foram construídas
e eles não têm nada a ver com isso, como se as famílias que já
estão abandonadas da primeira etapa das usinas, também eles
não tivessem nada a ver com isso, e como mais essa ação
também eles não têm nada a ver com isso, eles só têm a ver
com a construção que eles fizeram e ganharam dinheiro, fo-
ram embora e continuam ganhando e o Estado aqui com as
penalidades. Então, eles estão aqui nesta Casa com o projeto
para ampliação das 06 novas turbinas, ampliação da cota e
esta Casa já se posicionou contrária e da forma como está não
vai votar o aumento de cotas de forma nenhuma. Este é o
posicionamento desta Casa com relação a isso, então ficam
aqui os nossos protestos.

Quero agradecer aqui a presença do nobre Deputado
Ribamar Araújo que vocês conhecem também muito bem, uma
salva de palmas, passou por aqui o Deputado Dr. Neidson, está
aqui, lá da região de Guajará-Mirim, também agradecer.

Então agora nós vamos ouvir a Mesa e passo a palavra
para o Carlos Alberto que hoje é o nosso Superintendente do
IBAMA.

O SR. CARLOS ALBERTO PARAGUASSU – Senhoras e Se-
nhores, bom dia. Deputado Lazinho da Fetagro, Deputado Alex
Redano, Deputado Jean Oliveira, Deputado Dr. Neidson, Depu-
tado Ribamar Araújo, autoridades presentes, senhoras e se-
nhores. Recebi o convite para vir a esta audiência pública e eu
entendi como uma convocação, uma convocação porque nós
temos tentado nos últimos meses mudar um pouco da ima-
gem do IBAMA perante a sociedade, mudar aquele perfil de
uma instituição de comando controle para uma instituição que
tem que estar caminhando lado a lado, atendendo os anseios
da população. No dia 1° de maio, Dia do Trabalhador, do nosso
dia, nós estávamos trabalhando e recebemos uma comitiva de
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representantes lá da região do Umirizal lá em Nova Mamoré e
traçamos um bom diálogo, nós estamos abertos aos diálogos.
Conversamos a respeito do que estava se passando com aque-
la população e deixei bem claro que se tratava de uma unidade
de conservação do ente federativo Estado de Rondônia, não
cabendo então por competência legal termos qualquer inge-
rência pelo IBAMA ser um órgão Federal, mas, que estávamos
solidários àquelas todas as reivindicações apresentadas por
aquelas pessoas que estavam presentes na reunião em Nova
Mamoré, porém, e fui bem claro em dizer que nós precisáva-
mos ouvir a outra parte e a outra parte é o proponente que é o
ente Estado de Rondônia, o Governo do Estado de Rondônia,
por meio da sua instituição normativa e executiva de políticas
ambientais do Estado que é a Secretaria de Meio Ambiente,
Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado de
Rondônia, da qual nós acabamos de assistir à apresentação
com suas devidas justificativas, muito bem apresentadas pelo
Coronel Vilson, Secretário desta pasta.

Deputado Lazinho, eu procurei entender um pouco do
que estava acontecendo e por um lado mensurando essa ques-
tão social da qual foi manifestada com muita clareza pelo nos-
so amigo Francisco Kelvin, representante do MAB, por outro
lado nós registramos o aspecto legal e o aspecto necessário da
criação desta unidade de conservação proposta pela SEDAM,
apresenta pelo Secretário da pasta.

Bem, deixo bem claro que não é de competência do
IBAMA, porém, o que depender da instituição IBAMA, nós ire-
mos manter nesse elo entre Estado e as pessoas que serão
atingidas, os moradores dessa área da proposição da criação
da estação ecológica Umirizal. De fato, o IBAMA já esteve atu-
ando naquela região através do nosso grupo, nosso grupo de
acompanhamento social, fazendo cadastramento de algumas
famílias, fazendo levantamento para posterior indicação a pos-
sível indenização dessas pessoas atingidas pela barragem de
Jirau. Esse é um processo complexo e um processo longo, por-
que não depende da Superintendência do IBAMA em Rondônia,
aqui nós executamos as diretrizes e políticas que são emana-
das da Presidência ou das Diretorias em Brasília. Portanto, não
temos autonomia nem a competência para dar resolutividade
a algumas questões que são levantadas e são colocadas na
conta do IBAMA, porque em alguns cenários o IBAMA parece
ser uma única instituição, apenas uma autarquia da qual todas
as unidades têm as mesmas competências e os mesmos pesos
e os mesmos poderes de decisão. Não é bem assim, aqui atra-
vés do nosso grupo de acompanhamento social dentro das
nossas possibilidades nós estamos ouvindo, fazendo
cadastramentos e levando essas demandas, esses passivos para
os empreendedores, e isso não se dá, inclusive, de forma dire-
ta, nós temos que passar para Brasília e Brasília que mantém
este contato com as empresas. Valendo salientar como o Kelvin
mesmo falou em alto e bom tom, nós estamos vivendo uma
ocupação na sede, na Superintendência aqui em Porto Velho,
de uma forma pacífica, de uma forma amistosa porque eu sem-
pre deixei claro, nós lutamos em lados opostos, estamos em
situações diferentes. Nós entendemos o que está se passando
e não somos nós, nós não temos esse poder, e o Deputado
sabe muito bem disso, porque ele oficiou as empresas que não
compareceram e justificaram a sua não presença nesta Audi-
ência, da mesma forma em que a gente oficia as empresas
que não comparecem às nossas audiências, às nossas reuni-
ões, para tentar dirimir ou dar celeridade às demandas acor-
dadas e não cumpridas. Portanto, nós estamos amarrados em
determinadas situações, porém, nós continuamos com a fir-
meza e com a consciência tranquila, Deputados, que a Supe-

rintendência tem feito e continuará fazendo tudo que for de
sua competência dentro do Estado de Rondônia para dar uma
resolutividade a essas pessoas que foram atingidas, direta ou
indiretamente, por esses dois grandes empreendimentos. No
mais agradeço o convite, entendido como uma convocação.
Muito obrigado a todos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado,
Carlos. É sabedor por todos nós que você, enquanto pessoa
não tem nenhuma responsabilidade ou não está atingido ou
imputado nos crimes cometidos contra a população de Porto
Velho na construção das Usinas. Agora, o IBAMA tem respon-
sabilidade quando ele dá licença ambiental, o IBAMA como
instituição. E é uma luta desse povo e aí com você hoje na
Casa, talvez seja mais fácil chegar ao Governo Federal, à pro-
blemática que essa população vive aqui na região de Porto
Velho, por causa da construção das Usinas. Eu acompanho
deste antes de começar as Usinas, a problemática, desde a
FETAGRO e a gente vê que infelizmente nós ainda vivemos
num País que quem manda é as empresas. E é por isso que
ao ser mandado pelas empresas, o valor econômico vale mais
do que o valor da vida, o valor do ser humano. E aí esta Casa
aqui com certeza tem um posicionamento bastante claro com
relação a isso.

Vamos ouvir agora o Bruno que representa, então, o
Ramal Primavera. Contigo a palavra, Bruno. Eu não vou deli-
mitar tempo, mas, a gente tem esse padrão de três, quatro,
cinco minutos no máximo.

O SR. BRUNO GÓES – Primeiramente bom dia a todos os pre-
sentes. Queria agradecer a presença dos Deputados aqui pre-
sentes, pela mobilização da nossa causa. E tenho alguns
questionamentos, como proprietário de terra do Ramal Pri-
mavera e pelo convívio do dia a dia com vários de lá. Como o
nosso amigo Vilson, da SEDAM, falou; o estudo lá, desde 2000,
fala que é zona 2. Isso eu não discordo, realmente. Mas, en-
tão por que a SEDAM liberou Plano de Manejo, Título Definiti-
vo de Terras nessa zona? Por que agora estão querendo re-
querer a área para fazer a Reserva em local onde eles distri-
buíram terra? Isso não é correto. E queria também perguntar
da população que está aqui, se alguém, tem vários morado-
res com muitos anos, alguém dali já viu algum estudo da
SEDAM naquelas áreas? Alguém já viu alguma pessoa da
SEDAM passar lá para falar alguma coisa? Eu queria agrade-
cer aqui, na AROM foi feito um Requerimento para que o IBAMA
fosse fazer uma vistoria na nossa propriedade. Eu queria agra-
decer à AROM aqui porque foi um dos únicos requerimentos
feitos, por diversos que foram feitos aqui pelo senhor Lemos,
um dos únicos que foi atendido foi quando a AROM enviou um
Requerimento pedindo para que o IBAMA fosse lá e realmente
foi, na figura do seu Emerson, que como nunca foi feita uma
vistoria daquela, ele foi lá, bateu o ponto, marcou na terra de
todo mundo. Viu que a situação dos nossos animais está pre-
cária por questões endêmicas, tanto como morcego, cobra, a
onça comendo nosso gado, a gente plantando e vendo que a
nossa produção não está indo para frente pelo fato do nosso
solo estar encharcado, nossos animais com o casco caindo.
Como é que fala que tem condições de dar prosseguimento a
uma produção ali? E como a gente absorver essa ideia de
transformar a responsabilidade de um ente particular como a
Usina, que já tem obrigação com todos nós, que inclusive;
processou todos nós aqui para desapropriar a área, como eles
estão querendo assumir a responsabilidade de um ente parti-
cular, o governo, que não se aguenta com as pernas? Está
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morto. A gente vai viver do quê? Se tomar as nossas proprie-
dades e virá tudo lá para receber em precatório, quando é que
a gente vai receber isso? Fale. Nunca. Nunca. É coisa que eu
que sou novo tenho 28 anos vou morrer e não vou ver um neto
meu pegar R$ 1,00 e o meu suor que está lá dentro?

Outra coisa que eu queria cobrar, aproveitando a situa-
ção de estarem vários Deputados aqui, cobrar que a Usina
consiga, se ela não for indenizar a gente, que ela não mate a
gente, o que é que está acontecendo hoje? É uma guerra psi-
cológica. Eles estão matando a gente, pelo qual fato? Quando
a Empresa Carta foi até a minha propriedade, como foi de
vários aqui que são meus amigos e eu sei; ela vai lá e fala:
“você não pode fazer nada aqui na sua propriedade, que a
Usina não vai indenizar o que você fizer daqui para frente”.
Então o que é que acontece? É uma guerra psicológica, a pes-
soa não produz com medo de perder o que investir. Aí chega
ao ponto do quê? As nossas áreas ficam improdutivas, com
medo de que não receba nada, aí agora vira um mato e todo
mundo vai perder a propriedade por causa de uma reserva?

E eu queria também, uma dúvida até que o Deputado
falou aqui. Por que, o porquê disso? Se existem várias partes
do acordo que a Usina fez com o Estado. Porque é que não
cumpre? Porque não dá acessibilidade para o povo? Eu por
exemplo, para eu poder ir olhar o meu gado, eu tenho que ir
de voadeira, tem várias pessoas aqui que sabem que estão
aqui dentro sabem, várias propriedades que a gente tem que
ir de voadeira, correndo o risco e o IBAMA foi com a gente, e o
IBAMA viu in loco a situação do carapanã, o Emerson estava lá
se batendo todinho com o carapanã comendo ele vivo, não só
o carapanã como morcego que dá raiva lá nos nossos animais,
a gente tem situações que a gente procura o IDARON para que
vá lá, nunca vai. A gente pede para ser assistido numa vacina,
não vai. Então a situação que eu falo da guerra psicológica. A
gente se sente estático, imóvel, a gente não tem a quem re-
correr, tudo é só prejudicando a gente, a gente não consegue
fazer nada.

Então a gente está aqui pedindo, fazendo um clamor,
agradeço muito ao Deputado pela atenção que teve com a gente,
o MAB que sempre está ajudando na nossa causa e queria
pedir, concluindo, eu peço a atenção de todos que estão aqui
presentes que a gente não pode desistir, gente; a gente inde-
pendente do que eles falam, nós temos que tornar nossas áre-
as produtivas, porque é isso que eles querem, eles querem
definhar a gente, a gente tem que lutar pelo que é nosso, o
nosso pedaço de chão, muitas coisas herdadas de pai e avô,
tem situações de várias pessoas que morreram lá dentro como
a situação do Paraguai, o filho dele está aqui, morreu o avô
dele lá na propriedade. Então é uma situação que a gente está
pedindo, pelo amor de Deus, é um clamor isso aqui, não é de
ontem, não é de hoje, mas, agora que a gente está tendo uma
visibilidade maior por conta do poder dos Deputados que estão
tomando à frente disso.

Eu queria agradecer a presença do povo aqui que eu sei
da dificuldade que é sair, andar 200, 300 quilômetros para
estar aqui para brigar pelo pedaço de terra. Eu parabenizo
vocês.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Bru-
no. Passo a palavra agora para o Roberto, representando a
Associação. Roberto?  Quer usar a Tribuna Roberto, fica me-
lhor por causa do microfone, pode usar lá, fique à vontade.

O SR. ROBERTO CORREA – Bom dia! Eu gostaria de cumpri-
mentar os Deputados que estão presentes, em especial a figu-

ra do Deputado Alex Redano, Deputado Lazinho que convocou
essa Audiência e a todos os companheiros aí, o pessoal de lá
de Nova Mamoré, do Abunã, pessoal daqui de Porto Velho, e
dizer para essa gente sofrida, gente aí que acordou hoje à
meia noite para poder pegar um ônibus para estar aqui, sem
comer, para poder continuar nessa batalha, que não desani-
mem companheiros, tenham fé, tenham esperanças que nós
chegaremos lá, que nós vamos vencer.

Eu também vou tentar ser breve, gostaria só de enfatizar
alguns pontos que os companheiros já falaram e eu digo aos
Nobres Deputados que não têm conhecimento, assim, muito,
aos que não têm conhecimento da nossa causa.

A nossa história se divide em duas partes, é antes de
Jirau e depois da Usina de Jirau. Nós pedimos ao Deputado
através do MAB que tem nos apoiado nessa luta, esta Audiên-
cia Pública para se tratar da criação da reserva, a possível
criação da Reserva de Umirizal. Mas, eu queria dizer a vocês e
as pessoas que lá estão na nossa região que já são conhece-
doras do sofrimento, o nosso problema com relação a essa
possível criação dessa Reserva do Umirizal, ele só começou o
ano passado, mas, o nosso sofrimento desde o dia que esse
povo chegou aqui dizendo que ia criar essa Usina de Jirau, e
começaram esses estudos, e começaram a enganar a popula-
ção. Os companheiros; estão aqui os companheiros Lemos e o
Moisés, que participaram desde o começo das primeiras reu-
niões com a Usina de Jirau, onde era servido suquinho, água,
doava-se até gasolina para que nós pudéssemos vir na reu-
nião para sermos enganados, passaram mel na boca de mui-
tos. E hoje, nós temos uma situação nova, eu tenho a proprie-
dade lá, já estou na área desde 2003 e tem companheiros lá
que estão lá desde 1995, que foi quando começou a associa-
ção lá, e esse povo é um povo sofrido. Eu queria fazer um
breve relato sobre a situação. Antes da usina, nós tínhamos
uma situação como todo mundo conhece, a situação do Ma-
deira que tem esse período de cheia, questão de um mês,
dois; que é o pico da cheia que normalmente era final de mar-
ço, pedacinho de abril, e a gente tinha uma situação em que a
água passava por cima da nossa ponte, questão de meio metro
e ali a gente não conseguia atravessar. Hoje, nós estamos no
dia 18 de maio e ninguém consegue chegar à nossa região,
porque os igarapés, aqueles onde se corria a enxurrada, hoje
está tomado pelo lago da Usina de Jirau. Os nossos igarapés
onde eram verdes, eram igarapés vivos, estão todos mortos,
mortos. Lá você anda, hoje não é possível ir de carro; para ir
lá só de avião, o pessoal do IBAMA e do Ministério Público fez
uma vistoria lá na região ou de barco, os igarapés, o principal
afluente lá é o Igarapé Castanho, ele chegou nesse período de
pico, chegou a quatrocentos metros de largura. A usina numa
tentativa de passar mel na boca dos produtores construiu uma
ponte, acima da nossa ponte, com quarenta e dois metros de
cumprimento, com oito metros de altura, para vocês terem
uma ideia do tanto da previsão que essa água ia chegar. Inte-
ressante que a ponte nossa lá, ela tinha uma situação de ram-
pa, aqui estava à ponte, ia ter um aterro para fazer uma ram-
pa aqui e outro que ia fazer outra rampa aqui, então, a água ia
passar nas cabeceiras e você ia ficar com essa ponte lá. Nós
fizemos um movimento, foi paralisada essa obra da ponte que
estava ilegal, a Polícia Ambiental multou a empresa que esta-
va construindo a ponte, e essa ponte está lá, essa obra prima
parada, sem acesso, é um elefante branco. Então, interrom-
pendo um pouco dessa história da Usina, porque se não, nós
vamos passar muito tempo contando aqui, é uma história mui-
ta longa. Mas, nós estamos sendo enganados, quando a Usina
chegou, à proposta, a conversa que se saia era que não se
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derrubasse mais nada, porque tudo que se fizesse não seria
pago, não seria indenizado. Eu sei que os senhores da SEDAM,
talvez não tenham conhecimento disso e os senhores Deputa-
dos, eu tenho certeza que não, mas, essa era a proposta, não
se derrube mais nada, não se construa mais nada porque vocês
não vão receber, aqui já foi feita a vistoria e o que a Usina vai
indenizar é o que está aqui, é o que está pronto. Lá tinham
companheiros que tinham a sua derrubadinha para plantar o
seu café, o seu arroz, e com a muda pronta e foi abandonado.
Com a construção do lago, a nossa região hoje, nós estamos,
nós vivemos uma situação de ilha, nós ficamos lá de outubro
até junho sem conseguir acessar, para eu ir à minha proprie-
dade hoje, ou eu vou a cavalo ou a pé ou de barco, são três
meios de condução que eu posso escolher, a pé, a cavalo, de
barco. O Bruno, que é meu vizinho, ele tem o barco dele de vez
enquanto, eu tenho que ir lá com ele. Agora vocês imaginem
fazer a campanha de vacina que é obrigatória você fazer e ter
que ir de barco e, sem contar que as nossas estradas nunca
foram muito boas, com essa construção da ponte que se deu
lá, se não me falha a memória no final de 2014, tinha um
caminhão truck traçado, puxado por um esquide, construindo
essa ponte numa tentativa desesperada da Usina de Jirau, essa
ponte está embargada como eu disse antes. Enfim, hoje a nos-
sa situação é essa, nós estamos aí, aqui está o nosso compa-
nheiro representante do IBAMA, eu gostaria de dizer a ele,
pessoalmente ele está novo, eu acredito que está novo no
IBAMA, mas, o IBAMA também tem deixado muito a desejar,
não a sua pessoa, mas, o IBAMA enquanto Instituição tem sido
um dos responsáveis pelo nosso sofrimento por que não cum-
pre o seu papel de fiscalizador. Nós temos conhecimento que a
licença operacional da usina está pendente, eu não sei se isso
é verdade, gostaria que posteriormente o companheiro confir-
masse isso se for verdade. Então, assim, a gente está aí hoje
esperando um relatório que a Usina teria que já ter entregado;
como o companheiro Bruno falou, como o Kelvin falou tam-
bém, para dizer aonde vai se atingir, mas, a Usina Jirau não
tem a menor intenção de indenizar vocês, companheiros, vocês
não precisam ter esperança por que no ritmo que nós estamos,
se nós não pormos pressão no IBAMA, infelizmente não sai.
Então com relação ao que o Coronel estava dizendo sobre a
questão da criação do Umirizal, que eu agora eu vou passar
para essa questão do Umirizal. O ano passado apareceu na
nossa região a Dona Ana que algumas pessoas viram, e o Ari
que é funcionário da SEDAM segundo me consta, muito me
estranhou uma empresa que é só uma pessoa, que é só um
funcionário para fazer um levantamento de uma área de
cinquenta e cinco mil hectares? Como é que uma pessoa e um
funcionário da SEDAM vai fazer um levantamento, um estudo
de uma área de cinquenta e cinco mil hectares? Então essa é
uma questão interessante, eu vi o Ari numa reunião no Abunã,
conheci o Ari, D. Ana lá, e, inclusive, alguns companheiros aqui
da Associação disseram que foi apresentado como sendo o Ari
funcionário do INCRA, eu não sei até onde é a veracidade dos
fatos. Mas o fato, eu deixo esse questionamento aqui para
vocês, poderia uma pessoa, duas pessoas fazerem um levan-
tamento numa área de cinquenta e cinco mil hectares?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Para concluir
companheiro.

O SR. ROBERTO CORREA – A outra que eu gostaria de deixar
também algumas cobranças, aqui pedir o apoio aos Deputa-
dos. Nós temos um problema grave do acesso, então o que
nós precisamos? Pressionar o IBAMA, a meu ver no sentido de

que o IBAMA cobre o cumprimento das condicionantes, que se
cumpra a lei, ou a Usina de Jirau constrói o acesso ou indeniza
os produtores. Uma vez indenizados os produtores, o que a
Usina de Jirau vai fazer com essa terra, aí não nos cabe dizer.
Em caso de não haver indenização, o que a condicionante diz
é que tem que ser construído o acesso, isso era para ter sido
feito antes da liberação da licença operacional, me corrija se
eu estiver errado. Então a Usina joga a responsabilidade para
a Prefeitura, aqui eu peço aos Excelentíssimos senhores De-
putados que nos ajudem nesse sentido, que defina de quem é
a responsabilidade da construção desse acesso. É da Prefei-
tura? É da usina? Então é isso, obrigado a todos os compa-
nheiros que aqui vieram; obrigado aos Deputados, obrigado a
todos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Bru-
no. Agradecer a presença do vereador Jacaré, aqui do muni-
cípio de Porto Velho. Só informando que a Madalena ainda
tem espaço para mais cinco inscrições, quem quiser se ins-
crever procura ali no Cerimonial e dê o seu nome para a gen-
te fazer as falas também da comunidade com prazo estipula-
do em 3 minutos.

Passo a palavra então para o José Carlos, que é repre-
sentante do Distrito de Abunã.

O SR. JOSÉ CARLOS – Primeiramente meu bom dia aos ca-
ros Deputados presentes nesta Casa. Eu como morador do
Distrito de Abunã; função: extrativista do Rio Madeira. Quero
falar a Vossas Excelências, Deputados, ao senhor Carlos Alberto
Paraguassu do IBAMA, eu queria saber de vós por que hoje
nós estamos aqui nesta Casa perdendo o dinheiro público nessa
Audiência, por que até chegar nesta Casa a questão dessa
reserva, com certeza os senhores se aprofundaram no assun-
to, pois quero dizer a todos que o Distrito de Abunã, os de-
mais Distritos aqui presentes são contra a formação dessa
reserva ambiental, porque como foram feitos os estudos que
os senhores aqui apresentaram no ano de 2016, quero dizer a
Vossas Excelências que nesta data se vencia o prazo de docu-
mento registrado em Brasília pelo IBAMA em resposta da ANA,
a qual a usina teria prazo de 60 dias no máximo para apre-
sentação de novos laudos dos moradores dos distritos e dos
ramais, a qual não foi apresentado até o dia de hoje, sendo
que foi audiência pública no Distrito de Abunã com represen-
tação do IBAMA de Brasília, da SEDAM e demais autoridades
ali presentes; que no prazo finalizado dado pelo IBAMA de
Brasília seria cassada a licença de operação das usinas de
Jirau, e porque as autoridade competentes não tomaram tal
providência até o dia de hoje? E hoje esta audiência pública
não é nada mais para levantar os grandes e exterminar os
pequenos, porque como os senhores dizem que essa audiên-
cia está sendo gravada pela internet para todos os municípios
do Estado de Rondônia, quero dizer a Vossa Excelência que o
Distrito de Abunã mesmo fora desta reserva, nós estamos
abandonados, abandonados e formando essa reserva sere-
mos exterminados, porque no rio Madeira nós pescamos, nós
caçamos, nós produzimos melancia nas praias do rio Madei-
ra, ali sai o peixe, ali sai à farinha, ali sai o buriti, ali sai o açaí,
ali sai o ouro do garimpo, que é o extrativismo do rio Madeira,
e essa área sendo formada, será exterminado tudo isso. Que-
ro dizer a Vossas Excelências, Deputados aqui presentes e
aos demais que estiverem me ouvindo, que os senhores pres-
tem muita atenção ao darem prosseguimento nesse processo
dessa criação, os senhores me perdoem porque eu sou sem
estudo, dessa área ambiental. Porque, senhores; quero dizer
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a Vossas Excelências que talvez não tenham conhecimento,
nós nos deslocamos 230 km para estarmos aqui presente em
poucos números, quero dizer a Vossas Excelências que no ple-
nário da Câmara têm senhores com 90 anos aqui, nascidos
dentro da localidade do Distrito de Abunã, a sua carteira de
identidade é registrada como nascido no Distrito de Abunã, foi
trabalhador da Estrada de Ferro e hoje estão todos indigna-
dos, porque simplesmente, esclarecendo, a criação dessa re-
serva ambiental vai simplesmente patrocinar a usina Jirau que
até hoje não cumpriu os compromissos conosco e exterminar
os pequenos. Quero dizer a Vossas Excelências também que
isso aqui está gravado e pela via internet, como eu sou
extrativista, trabalho em draga no rio Madeira desde 1985, eu
cheguei ao Estado de Rondônia em 83 com 13 anos de idade,
sozinho deixando a minha família no Estado do Paraná, não
tenho estudo por isso trabalho no extrativismo, nunca, no ano
de 1988 nós tivemos 17 mil dragas trabalhando no rio Madei-
ra, 17 mil que eu tenho muitas fotos para comprovar para
qualquer autoridade, não havia desmoronamento de barran-
cos de rio, não havia assoreamento do rio, não havia nenhuma
árvore morta na beira do rio. A criação dessa reserva onde
está dizendo Umirizal, se os senhores prestarem atenção a
área que eles estão deslocando essa reserva, essa planta que
o senhor diz que Umiri, só se ela for aquática, só se ela sobre-
viver debaixo da água porque essa área não existe mais, isso
aí está tudo alagado, a parte do rio Madeira para a beira da
rodovia não existe mais terra, onde o senhor pisar na terra, o
senhor vai se atolar e vai ser difícil de sair. Queria dizer a
Vossas Excelências que nós, o povo, isso aqui é uma audiência
pública, então por isso eu me acho no direito de dizer isso, que
vos elegemos com nossos votos, vocês teriam que estar hoje
aqui discutindo uma questão mais lógica para a população,
porque nossos distritos nós estamos com um ano e meio sem
uma ambulância, nós estamos com 04 anos sem um dentista,
os equipamentos estão se acabando lá, já vieram vários e vá-
rios projetos para Porto Velho, e, nós estamos abandonados,
isso é indigno. Porque dia 20 de julho do ano passado venceu
um prazo, está aqui a documentação vindo de Brasília, o se-
nhor Secretário do IBAMA que daria o prazo de 60 dias para a
Usina de Jirau apresentar novo projeto das nossas casas dos
nossos moradores, dos nossos distritos, ser apresentado, eles
teriam que passar nas nossas casas fazendo o levantamento
de cada casa, de cada família, de cada propriedade, se não
esse prazo seria cassada a licença de operação da Usina Jirau
e isso até hoje não ocorreu. Por isso, senhores, isso aqui é
uma audiência pública eu quero dizer aos senhores que é so-
bre a criação desta reserva ambiental. Quero dizer a todos
vocês que os moradores de Jaci-Paraná, distrito de Nova
Mutum, de Abunã, da Penha, do Arara, e se for mais nós cha-
maremos os distritos de Vista Alegre, distrito de Extrema e de
nova Califórnia para nos apoiar nessa força, porque a popula-
ção não vai aceitar a criação dessa reserva ambiental.

Senhores, só mais um minuto. Quero dizer aos senho-
res que o extrativismo no Estado de Rondônia, como muitos
podem pensar que nós somos fraudadores da lei, vou dizer a
Vossas Excelências que todas as dragas no rio Madeira, elas
são registradas e documentadas e, que hoje mesmo depois da
propagação da Usina que dificultou nosso extrativismo, hoje
nós temos 100 dragas trabalhando no rio Madeira, quero dizer
e que seja bem claro a todos vocês que essas 100 dragas hoje
elas deixam R$ 23.600.000,00, por mês dentro do nosso mu-
nicípio, injetado dentro no nosso município. Onde serão vários
pais de famílias, várias empresas dentro de Porto Velho que

serão fechadas as portas diante da criação dessa reserva
ambiental. Desculpas se eu falei demais. Eu agradeço.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado José
Carlos. Vamos ouvir agora então os Deputados, começando
pela chegada, Deputado Alex Redano. Vamos utilizar o tempo.

O SR. ALEX REDANO - Senhor Presidente, meu amigo Depu-
tado Lazinho, cumprimentar a todos os nossos amigos compe-
tentes da Mesa; saudar aqui em especial o nosso Superinten-
dente do IBAMA, primeira reunião que participamos juntos,
muito sucesso frente essa empreitada; cumprimentar o nosso
companheiro Vilson Sales, Secretário da SEDAM; cumprimen-
tei já o Carlos Alberto Paraguassu; nosso amigo kelvin, que
falou com muita propriedade, parabéns pelo discurso; nosso
amigo Bruno, que já participamos de diversas reuniões, para-
béns, meu amigo e foi a pessoa que procurou há uns quatro
ou cinco meses, meu amigo Roberto, inclusive está aí nos ori-
entando de todas as situações que vem ocorrendo; e o senhor
José Carlos, representante do Distrito de Abunã; cumprimen-
tar também o Vereador Jacaré presente, seja bem-vindo; nos-
so Deputado Ribamar; nossos companheiros Deputado Jean,
que também já participamos de reuniões referentes a esse
tema; cumprimentar também o Deputado Neidson. Enfim, des-
culpa. Meus amigos, em especial a presença de toda a comu-
nidade, muito importante a participação da comunidade. Tem
alguns pontos dessa reserva, já até estive com o Coronel Vilson,
que me surpreende, mas não pelo lado positivo, pelo lado ne-
gativo, primeiramente esse levantamento, uma área extensa
feita por uma empresa com duas pessoas, (01) uma, sem ló-
gica! Teve uma audiência, inclusive, foi em Mutum, em Nova
Mutum, e eu só fiquei sabendo, eu sou Deputado Estadual, eu
só fiquei sabendo da audiência porque o Roberto me ligou e
me comunicou, o qual prontamente eu estava em viagem, está
aqui o meu assessor jurídico, Doca, esteve presente na audi-
ência e a impressão que dá Deputado Ribamar, que era uma
audiência para inglês ver, não tinha som, não tinha estrutura,
é o tipo de audiência que se faz audiência para falar: “fizemos
audiência”; não tinha nem Ata.

Então, nós precisamos cobrar seriedade, porque nós
estamos falando da vida de várias, pessoas. Uma mudança
radical e negativa. Então nós temos alguns pleitos, o primeiro
pedido, Deputado Lazinho, e muito importante é que essa cri-
ação dessa reserva não seja feita por decreto, que essa cria-
ção passe aqui por esta Casa de Leis, onde não que nós vamos
ser; já de pronto sejamos contra, mas, nós queremos discutir
e nós queremos discutir, principalmente, junto com a comuni-
dade, porque eles estão vivendo a realidade, sabem o que
precisa e o que não precisa. Outro ponto que é importantíssi-
mo salientar que não é uma região que não é produtiva, uma
região que não é habitada, pelo contrário, inclusive tem áreas
lá com o CAR, tem áreas lá com o título, título definitivo, emi-
tido pelo Terra Legal. Então são várias situações que se você
for ao pé da letra é uma dificuldade enorme criar uma Reserva
numa área que já é produtiva, está habitada. Então parabeni-
zo o Deputado Lazinho, por essa audiência; eu, inclusive, can-
celei minha agenda que eu tinha no interior para ficar aqui,
para participar desta Audiência e queria me colocar à disposi-
ção de todos para poder somar com essa luta e parabenizar
todos os Deputados que estão apoiando também. E o nosso
Secretário Vilson é uma pessoa muito sensível. Eu tenho cer-
teza que pensará no bem da comunidade. Muito obrigado a
todos.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado, no-
bre Deputado Alex. Passo a palavra para o Deputado Jean, que
nesta Casa também é Presidente da Comissão de Meio Ambi-
ente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Bom dia, senhoras e senhores. É com
muita satisfação que eu venho a esta Audiência Pública, neste
plenário em que já tivemos vários embates sobre “N” assuntos
e um desses assuntos que muito aqui foi debatido foram às
questões ambientais, agricultura, o respeito ao cidadão
rondoniense e este plenário já testemunhou muitas realiza-
ções, muitos ganhos para a população e eu tenho certeza ab-
soluta que não será diferente hoje. Quero cumprimentar o
Deputado Lazinho, proponente desta Audiência, cumprimentar
meus colegas Deputados Alex Redano, Ribamar Araújo e Dr.
Neidson; agradecer a presença do Secretário de Estado do
Meio Ambiente, Coronel Vilson, é muito importante a sua pre-
sença aqui, Coronel. Agradecer também a presença do Supe-
rintendente Carlos Paraguassu, Superintendente do IBAMA;
agradecer a todas as Associações, os moradores, os afetados
de modo direto ou indiretamente por essa proposta de criação
de Reserva. Bem, eu venho aqui ser bastante objetivo, nobres
moradores dessa região. Eu venho ser objetivo para dizer que
nos últimos dias estive estudando essa situação com amparo
da Consultoria jurídica do Dr. Felipe, que a convite meu; como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável desta Casa, me trouxe as situações reais do que
vem acontecendo. E acho muito interessante a participação do
Felipe nesse caso, porque o Felipe além de ser um conhecedor
disso tudo é também um advogado que conhece a realidade de
vários daqueles que estão ali, daqueles que são moradores. E,
de forma incansável, insistente, indo ao meu gabinete, nós ti-
vemos uma reunião. E eu faço aqui, Coronel Vilson, a mesma
crítica que o Deputado Alex Redano fez, eu fiquei sabendo des-
sa criação de Reserva, dessa proposta através do advogado
Dr. Felipe. Quero aqui também registrar a presença do Verea-
dor Jacaré, Vereador de Porto Velho, residente da Ponta do
Abunã e conhecedor desses problemas. Então, Secretário; fi-
quei sabendo através disso. E como é comum a SEDAM enviar
convites, informativos, revistas para que os Parlamentares te-
nham conhecimento dos seus atos, das suas realizações, essa,
infelizmente, não chegou até agora em nossos gabinetes. Eu
acredito que no meu não, no do Deputado Ribamar também
não, do Deputado Alex, Deputado Dr. Neidson, Deputado Lazinho.
Nós fomos provocados de maneira legítima, mais pura e ver-
dadeira porque nós fomos provocados através das pessoas que
são afetadas. Isso me deixa muito feliz porque mostra que a
população acredita neste parlamento e vê aqui uma possibili-
dade de recuperar aquilo que parece, parece que está sendo
retirado de forma a não se discutir, a não sentar e dialogar e
apresentar as propostas. Parece que está sendo feito de goela
abaixo, mas, a população recorre ao parlamento, que é o Po-
der representativo para poder lutar por isso. Então, diante de
tudo isso que eu disse, agora vou ser objetivo. Primeiro passo,
eu acho que nós temos que ser racionais. Nós temos várias
Reservas dentro do Estado de Rondônia que estão com proble-
mas de antropização, invasões dentro de Reservas, de Unida-
des de Conservação Estadual e Federal, isso aqui é o retrato
para o Superintendente do IBAMA e Vossa Excelência, Secre-
tário, sabe do que eu estou falando, foi criada a Reserva e as
pessoas entraram nessas Reservas e antropizaram, porque não
tem terra no Estado de Rondônia, não tem regularização
fundiária, então entraram lá e estão antropizando. Esse é o
problema de algumas Reservas do nosso Estado. Agora, ima-

gine criar uma Reserva num lugar que já está antropizado,
num lugar onde tem pessoas que estão brigando pelo seu
pedaço de terra com titularidade e aí nós vamos lá,
simplesmente criamos mais uma Reserva, é mais um proble-
ma que o Estado de Rondônia vai ter e que o senhor vai ter
que enfrentar.

Então, é mais um problema. Nós não temos como fe-
char os olhos para isso, eu sou aqui o Presidente da Comissão
do Meio Ambiente e já briguei muitas vezes, Deputado Lazinho,
nós divergimos aqui situações em favor da agricultura,
desfavorecia o meio ambiente, eu defendi o meio ambiente, e
olha que eu sou agricultor, mas, eu tenho a consciência de
que o meio ambiente é muito importante, eu tenho a consci-
ência, porém, também não posso e não podemos ser irracio-
nais de chegar e falar: que dentro de uma Lei, dentro de um
papel escrito, dentro de escritórios vamos fazer uma Reserva
aonde existem pessoas fisicamente ocupando as áreas. Então
nós não podemos fazer isso Secretário. Nós não podemos. E
o que é pior, e o que é pior, ainda que fosse criada uma Reser-
va dentro de uma área de pastagem de agricultura, digamos
que, fosse feito isso pela necessidade da conservação de um
bioma.  Poderia fazer. Isso não impede, não existe impeditivo
para se criar uma Unidade de Conservação no meio de uma
fazenda que planta soja, não existe impedimento legal. O Es-
tado irá trazer para si uma responsabilidade de ressarcir o
proprietário daquela área, que hoje ele trabalha nela, o Esta-
do vai ter que ressarcir para poder sim, fazer uma Unidade de
Conservação ali.  No entanto, nós estamos tratando de uma
área, Secretário, que temos essa situação de agricultores,
famílias centenárias como já foi dito aqui, centenários porque
é verdade mesmo, isso é verdade, porque quantos ribeiri-
nhos, filhos e netos estão ali. É óbvio que já houve a
comercialização das terras como em vários outros lugares já
tiveram em que alguns venderam suas terras e vieram para a
cidade, isso é normal, e não perde a legalidade daquele que
comprou a terra, daquele que estava lá há muito tempo. En-
tão, isso é um problema, nós temos lá.

Agora, outro problema muito mais sério e chama aten-
ção de todos, inclusive, nós autoridades. O quê? Nós temos
uma área afetada pela Criação de uma Reserva cujo reserva-
tório acabou inviabilizando as produções lá, as produções, exis-
te produção, mas é precária, a produção é precária nas terras
de vocês. E existe uma proposta de indenização por parte
daqueles que estão afetados; estão afetados em totalidade e
aqueles que estão em forma parcial; totalidade é o quê? Eu
tenho uma área de 100 hectares, a minha área foi inundada.
Ok! Não tem como eu continuar mais lá. Mas, eu sou o vizinho
desse que tem 100 hectares e eu tenho 50, ou também tenho
100, mas, na minha área não foi 100% afetada, foi afetada
65%. Mas e aí eu pergunto para vocês: ficou um rio cruzando
a minha pastagem, como é que eu vou ficar me locomovendo
dentro da minha propriedade?  Existe um dano parcial, po-
rém, que inviabiliza a área dessas pessoas. Então, a situação
é a seguinte: Secretário Vilson, nós temos uma situação onde
existe uma pendência por parte da Usina em sanar e indeni-
zar essas pessoas pelo dano causado. Nós, Estado de
Rondônia.

E aí estou falando isso aqui como Líder do PMDB, Parti-
do do Governador do Estado, eu não vou aceitar que o Gover-
no entre no meio de uma discussão como essa livrando a res-
ponsabilidade de um império capital que é uma Usina dessas,
nós não vamos entrar no meio dessa situação, tirando a Usina
fora e trazendo a responsabilidade da indenização dessas pes-
soas por parte do Estado.  Isso nós não vamos permitir como
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Deputado, nós não vamos permitir. E eu falo mais, Deputado
Alex Redano, eu não tenho medo de que essa Reserva seja
criada amanhã por Decreto, porque nesta Casa tem o Poder
Constitucional de Sustação de Decreto Executivo, ou seja, se
for criada nós vamos derrubar com o Decreto Legislativo, isso,
isso, isso, eu estou falando, isso eu estou falando como Líder
do Partido do Governador que nesta Casa insistentemente te-
nho lutado Cel. Vilson, para que Decretos como esse que eu
acabei de anunciar aqui, não sejam postos a votação deste
Parlamento. Muitas vezes tirei Decreto Legislativo sustando
Decreto do Governador, muitas vezes, mas, nessa ocasião eu
mesmo serei o autor do Decreto que vai sustar o Decreto do
Governador, caso seja criada essa Reserva, caso seja criada
essa Reserva.

Então, pela lógica, pela lógica, pela lógica, Deputado
Lazinho, ...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Para concluir.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não cabe a criação de uma Reserva
numa localidade totalmente antropizada tanto pelas pessoas
quanto pelo impacto ocasionado a esse reservatório e ainda
com um problema social e econômico que é a dívida de uma
usina com aqueles que estão afetados. Não cabe o Estado em
se intrometer nessa questão. E vou adiante, vou adiante Cel.
Vilson, podemos até no futuro, me permita aqui, Administra-
dor do Distrito, se comprovada à necessidade sem nenhum
tipo de outra situação, tenha necessidade de fazer com que
esse bioma Umirizal seja preservado, seja uma determinação
que não tem como correr, eu faço uma proposta a Vossa Exce-
lência, Secretário do Meio Ambiente, dando uma condicionante
na aprovação dessa reserva. Que seja primeiro resolvido o
impasse das pessoas que ali habitam, antes disso não, antes
disso não, a mesma condicionante que, Deputado Lazinho, foi
imposta pelo IBAMA, pelo IBAMA, a Santo Antônio Energia para
que tivesse a LO. O IBAMA exigiu que a Santo Antônio Energia
pagasse, indenizasse as pessoas que tinham as suas áreas
afetadas pelo reservatório de Santo Antônio Energia, após a
quitação de todos os danos e indenizações, a licença de ope-
ração seria dada. Então, a mesma coisa eu digo aqui, essa
condicionante! Tem que criar reserva? Ok, mas, primeiro va-
mos resolver o impasse dessas pessoas, após isso, natural-
mente que a Usina pagando, indenizando as pessoas, a área
vai para a posse do Consórcio Jirau, e tendo essa posse, a
usina poderá de forma, sem onerar o Estado uma doação; a
usina poderá doar para o Estado, e o Estado transformar em
reserva somente após a indenização das pessoas.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado no-
bre Deputado. Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Bom dia a todos, obrigado Deputado
Lazinho, por ter nos convidado também para esta Audiência,
tivemos aí o convite também do Roberto Correa, que é o re-
presentante da Associação ASPRECAM, do Ramal Santo Antô-
nio e Ramal Primavera. E tudo que o Deputado Jean falou ago-
ra nesta tribuna, foi o que nós tínhamos conversado já com o
Roberto, no qual nós queremos propor no final desta Audiên-
cia Pública, Deputado Lazinho, Presidente, que foi o propositor
desta Audiência, que sejam parados todos esses trâmites de
criação de reserva e seja discutido principalmente na Comis-
são do Meio Ambiente que o Deputado Jean, ele é o Presiden-
te, e que realmente essas pessoas, aquele causador desse
dano possa realmente pagar pelo dano causado, que é a inde-

nização de todos vocês. Então, nós temos aí uma proposição
para que no final desta Audiência, seja colocada em Ata para
que possa ser parada a criação dessa reserva e que a conta
não seja para Governo do Estado de Rondônia, porque o gran-
de causador foi às usinas. Temos principalmente a Usina de
Jirau, então, que eles possam realmente cumprir com o seu
papel e indenizar essas pessoas. E também temos muitas re-
clamações, senhor Carlos Alberto Paraguassu, Superintendente
do IBAMA, cobranças aí que o IBAMA possa realizar seu papel
de fiscalizador, e é a função realmente do IBAMA, porque acre-
ditamos aí que essas usinas causaram vários danos a nossa
população, principalmente aos ribeirinhos que vivenciam, e,
que vivem nessa região. Nós temos aqui denúncia já com rela-
ção ao dano ambiental que vem sendo causado pelo impacto
ambiental das Usinas, então, nós queremos propor essa situa-
ção: que a Comissão do Meio Ambiente seja a grande respon-
sável encabeçando essa situação dos danos ambientais que
nós temos e que seja proposta essa situação. Na verdade, o
Deputado Jean, já falou tudo que nós tínhamos de falar aqui, e
agradecer aí pelo convite e a todos vocês, e contem com esta
Casa para que possamos ajudá-los.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Deputado Neidson. Deputado Ribamar.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Senhor Deputado
Lazinho, presidindo os trabalhos desta Audiência Pública, cum-
primentar também o Deputado Jean Oliveira, Deputado Alex
Redano, Deputado Dr. Neidson; cumprimentar o Coronel PM
Vilson, Secretário de Desenvolvimento Ambiental; cumprimen-
tar aqui o senhor Carlos Alberto Paraguassu, Superintendente
do IBAMA, seja bem-vindo a nossa Casa; cumprimentar o se-
nhor Francisco Kelvin, representando o Movimento dos Atingi-
dos por Barragem; cumprimentar o senhor Bruno Góes, repre-
sentando o Ramal Primavera; cumprimentar o senhor Roberto
Correa, representante da Associação dos Produtores Rurais
Extrativista do Rio Castanho e Madeira do Abunã; cumprimen-
tar também o senhor José Carlos, representando o Distrito do
Abunã, cumprimentar aqui todos os presentes, funcionários
da Casa, imprensa. Eu tenho como lema, Secretário Vilson,
Superintendente do IBAMA, que me alegrou bastante as suas
palavras no sentido do senhor querer aproximar o IBAMA da
população, desmanchando ou tentando desmanchar uma ima-
gem terrível que nossa população tem desse órgão. Um órgão
governamental, mas, que para a nossa população, na grande
maioria principalmente os produtores rurais, ele é um órgão
que é um verdadeiro terror e o senhor com esse sentimento
de querer desmanchar essa imagem e mostrar, e transformar
o IBAMA num órgão, é claro fiscalizador, mas, que fiscalize da
maneira mais justa possível observando acima de tudo o cus-
to-benefício e todas às vezes que alguém que está no coman-
do das coisas, observe o custo-benefício a população não so-
fre tanto como a nossa população tem sofrido. Nós sabemos
que o nosso povo é muito sofredor e que os nossos governantes
nas três esferas, tanto municipal, como estadual e federal,
não têm feito esforço para ajudar, para melhorar a vida do
povo, para tirar o povo do sofrimento, para mostrar uma dire-
ção para o povo melhorar de vida. Sabemos disso, e aquele
povo ali do Abunã, daquela região é a prova viva disso, que é
um dos povos mais sofredores, mais abandonados e muitas
vezes penalizados pela própria natureza por que estão em cima
de uma terra que não tem uma fertilidade, de uma terra igual
aqui o restante do Estado de Rondônia. Por isso deveria ter um
olhar especial dos nossos governantes e não ao contrário como
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tem acontecido. Queria cumprimentar o vereador Jacaré, lá da
Ponta do Abunã, seja bem-vindo a nossa Casa, vereador Jaca-
ré, parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido ali
pela sua comunidade. E Coronel Vilson, repetindo, eu tenho
como lema ter um respeito profundo às pessoas, e, às autori-
dades, e eu tenho um profundo respeito por Vossa Excelência,
pelo senhor até pela maneira atenciosa, respeitosa que sem-
pre me tratou, mas, eu não posso de maneira nenhuma con-
cordar com algumas ações dessa Secretaria. Recentemente
eu dei entrada num projeto aqui para tentar livrar o produtor
rural de um projeto que veio do Executivo, infelizmente foi apro-
vado nesta Casa, que penaliza demais o produtor rural, por
que tudo que ele for fazer, ele tem que pedir uma licença
ambiental, e às vezes a licença ambiental, Coronel Vilson, se
for cumprida a lei, até que dá para a gente suportar, mas,
depende do Secretário, vai que passa um desequilibrado como
já passou por essa Secretaria, um desonesto propineiro, e ao
invés de cumprir a lei, ele vai prejudicar quem quer produzir. E
aí infelizmente ontem, anteontem o Governador vetou e foi
acatado o veto, e os produtores rurais estão em pavorosa: “Eu
não sei o que eu vou fazer”. Mas voltando a esse projeto aqui
que tem tudo a ver com essa Usina Jirau, e, sempre fui um
defensor desde o começo da construção dessas usinas, só que
eu sou um defensor da seguinte maneira: que ela causasse o
mínimo de impacto social, ambiental possível, por que era uma
energia que o Brasil precisa dela. E mesmo aquelas pessoas
que são atingidas por esse impacto social e ambiental tivesse a
devida compensação com toda a justiça. A compensação no
meu modo de ver, não passaria somente de você fazer uma
avaliação do lote do cidadão que vale, por exemplo, cinquenta
mil reais, e dá cinquenta mil reais para ele em dinheiro, se
possível dê uma compensação dobrada, por que muitas vezes
você está tirando daquele pedaço, daquela moradia um cida-
dão que tradicionalmente mora ali a 10, 20, 50 anos como de
qualquer maneira é o caso aqui, que está sendo relatado aqui,
muito menos. Agora, infelizmente meus senhores e minhas
senhoras, aquelas compensações que as usinas poderiam ter
pago, e, ter impactado positivamente na vida da população na
questão da saúde, da educação, da segurança e outras coisas
mais, foi para o bolso de alguns ladrões safados que estavam
governando o nosso Estado. Mas, são esses mesmos ladrões
safados que o povo gosta de votar, que o povo não observa na
hora de votar. E por isso nós vivemos dessa maneira que nós
vivemos; a população se acabando, morrendo à míngua, e os
ladrões como está comprovado na Lava-Jato, passando a mão
no dinheiro que deveria ser destinado para o bem-estar do
povo. E quero aqui ser um pouco mais radical do que foi o meu
colega Alex Redano, se depender de mim, eu acho que não
depende, Deputado Jean, eu acho que o senhor não está cor-
reto na questão de dizer que nós temos a prerrogativa, tomara
que tenhamos a prerrogativa de derrubar um decreto do Go-
vernador, porque eu já tentei derrubar com essa reserva que
foi criada aqui perto de Porto Velho e não consegui. Vossa Ex-
celência se lembra que nós votamos aqui anulando o decreto
para acabar aquela reserva e o Ministério Público entrou com
uma ação e nós perdemos? Então, Bruno, o seu pedido aqui
quase que desesperado para que a gente faça alguma coisa,
se depender, se essa reserva puder ser criada somente por
decreto eu estou desanimado, mas, se ela depender dos votos
dos Deputados o meu voto é radicalmente contra e eu tenho
certeza, e eu tenho certeza que muitos dos Deputados aqui
vão votar contra também, porque muitos Deputados aqui são
sensíveis, primeiro são sensíveis ao povo e, segundo, não é
mais a favor de determinada reserva. Eu sou totalmente irrita-

do, contrário quando eu vejo muita gente, muito produtor ru-
ral, muito sem-terra brigando e morrendo por um pedaço de
terra, com tanta terra neste Brasil essas autoridades irres-
ponsáveis criando reserva cada vez mais, cada vez mais, cada
vez mais, e foi assim meus amigos criando a reserva que
acabaram com o município de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim
hoje é uma cidade em decadência, muitos atribuem ao prefei-
to, lá o prefeito por melhor que seja, enquanto não derem
uma compensação para o desenvolvimento de Guajará-Mirim,
porque mais de 90% lá é reserva, seja indígena, biológica,
seja que reserva for, o certo é que acabaram com Guajará-
Mirim, como em nível de Brasil acabaram com Roraima, um
Estado que foi mais pujante do que Rondônia em termos, ti-
nha população maior, tinha uma agricultura maior, tinha um
rebanho bovino maior e devido criarem essa reserva lá e não
deram uma compensação para o desenvolvimento daquele Es-
tado, hoje o Estado de Roraima é um Estado quase que em
extinção. Graças a Deus, quando chegou toda essa pressão
ecológica Rondônia já tinha substituído 35%, 40% das nossas
florestas dando lugar à agricultura, à pecuária, por isso que
nós somos um dos mais fortes Estados da Federação em agri-
cultura, em pecuária e caminhando com certa celeridade para
a nossa industrialização, mas se não fosse a agricultura, a
pecuária pujante no Estado de Rondônia nunca nós íamos ser
um Estado industrializado. Por isso, meus amigos, eu sempre
me posicionei, não é de agora, não é porque eu estou aqui na
presença de vocês não, se vocês virem a minha luta em favor
daquele povo de rio Pardo que criaram lá uma reserva em
cima de terra fertilíssima e o povo quer trabalhar, o povo quer
sobreviver, o povo quer criar os filhos com dignidade e é o que
acontece com aquele povo de rio Pardo. Entraram ali, muitos
deles, ocuparam a terra não tinha condição de comprar uma
enxada, hoje alguns anos depois com muito suor derramado
eles conseguiram formar o seu lote e hoje todos têm no seu
lote 50, 100, 200 cabeças de gado, 5, 10, 15 mil pés de café e
por aí vai, e agora eles têm condição de dar dignidade aos
seus filhos, de dar uma vida aos seus filhos que eles não tive-
ram. Que culpa tem uma pessoa dessas que muitas vezes foi
chamado de bandido porque tinha invadido ou comprado uma
terra dentro de uma reserva? É isso que eu sou contra. Deixa
o povo trabalhar. É claro que cabe ao Governo organizar e
fiscalizar, mas, não atrapalhar a vida do nosso povo. Então,
meus amigos, eu naturalmente sou assim, tenho falado isso a
respeito da colonização de Rondônia, do sofrimento que esse
povo passou para transformar Rondônia num Estado pujante
em termos de agricultura e pecuária que é hoje, e como é que
um povo depois de tudo isso, depois de todo esse sofrimento
pode ser chamado de bandido? Está errado, está errado, é
uma inversão de valores, mas, eu nunca deixei barato, eu
nunca deixei de me posicionar contra isso e vou continuar
dessa mesma forma porque eu acima de tudo e verdadeira-
mente, eu respeito o ser humano, eu respeito o meu seme-
lhante. Muito obrigado, contem comigo. Muito obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado De-
putado. Passo a presidência ao Deputado Jean Oliveira que eu
vou fazer uso da palavra.

(Às 11h08min, o senhor Lazinho da Fetagro
passou a Presidência ao senhor Jean Oliveira)

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – O Deputado Lazinho
fará uso da palavra. Deputado Lazinho, me permita só regis-
trar aqui um bilhete, uma carta que eu acabo de receber que
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diz assim: “Deputado Jean, gostaria que você lembrasse ao Sr.
Vilson, Secretário, o dinheiro do Governo Federal gasto com a
titularização, os títulos estão centenas prontos dentro do Terra
Legal e a ordem é não entregar esses títulos”; via SEDAM essa
ordem, o pedido da SEDAM a solicitação. “Aí, onde fica o di-
nheiro gasto com todo esse processo, jogado no lixo, o meu
está pronto lá, mas não posso pegar”. Então, isso é uma rea-
lidade não sei se de várias pessoas, mas, de uma pessoa que
está tendo dificuldade que o título está pronto da área dela e
que tem uma ordem lá que não é para entregar esses títulos
devido a esse projeto de criação de reservas. Então, depois o
Secretário de Meio Ambiente vai fazer uso da palavra e ele vai
fazer justificativa disso. E só para concluir aqui, Deputado
Lazinho, e já passar a palavra a Vossa Excelência, é dizer ao
Deputado Ribamar que nós temos sim e, é constitucional o ato
de sustação de Decreto Executivo é um ato legal da Assembleia
Legislativa por meio do plenário, evidentemente, não é uma
prática rotineira aqui na Assembleia, até por que sustar um
decreto governamental não é uma coisa que deve ser feita a
toda hora, mas nesse caso, especial, da reserva nós iremos
sim com toda a certeza, e já estamos deixando avisado para
evitar que isso aconteça, esse desgaste com o Executivo Esta-
dual. Concedo a palavra ao Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado Jean.
Cumprimento novamente todo o pessoal nosso que está à Mesa,
todas as autoridades; a vocês aos funcionários da SEDAM que
estão aqui que são funcionários do povo e tem que cumprir a
determinação de governo, portanto, isso serve para os Secre-
tários, para Superintendente do IBAMA. Assim, também, como
deveria servir ao povo a posição de governo quando da cons-
trução das usinas, assim como deveria servir ao povo a posi-
ção desta Casa de Leis quando da construção das usinas e que
se omitiu, deixando acontecer o que está acontecendo com o
nosso Estado de Rondônia com relação a essas usinas. Estou
chamando aqui a responsabilidade para esta Casa, porque es-
tão discutindo a Usina de Tabajara, Deputado Ribamar. Estão
discutindo isso lá e a simples desculpa de dizer que isso é uma
imposição do Governo Federal, diga-se de passagem, que era
meu governo na época, e que também foi omisso com a popu-
lação do Estado de Rondônia na construção dessas usinas. E a
gente não pode aqui fazer discurso, e não é do meu feitio
fazer discurso com um tema de uma responsabilidade que é
muito maior do que a Assembleia, do que o Governo do Esta-
do, do que só a população e essa grande população que mora
nessa área. Minha responsabilidade aqui é de se posicionar,
por exemplo, quando eu vejo autoridades do Estado incenti-
vando grandes e pequenos a entrarem em reserva florestal no
Estado. Eu não me omito a isso, no caso do voto eu não me
omito, e, não faço discurso daquilo que é errado. E junto com
08 ou 10 grandes de uma reserva, que pega metade dela, vai
300, 400 pequenos produtores para dar suporte, aqueles gran-
des ficam lá. E vão para lá enganados, como é o que o tem
acontecido muito com relação às reservas, que não é este
caso que está acontecendo nesta área. Essa ainda não tem
reserva, essas, os moradores estão lá e se propõem a criar
uma reserva com as famílias morando lá dentro. Discutir so-
mente a criação ou não da reserva aqui, para nós é muito
pouco. Nós tínhamos que discutir uma forma dessas usinas
não mandar mais energia para fora do Estado, roubando a
nossa riqueza daqui e deixando as penalidades para o Estado
aqui, deixando as nossas famílias desamparadas aqui. E se for
para fechar a BR, você pode ter certeza que desse Deputado
aqui seria o maior prazer de passar 30 dias na beira da BR,

que eu já fiz isso por muitas vezes. Eu quero saber se tem
jeito para me acompanhar para fechar a porta da usina, que
disso aí você pode ter certeza que eu tenho coragem, porque
se nós não fizermos uma coisa diferente do que está aconte-
cendo, não vai resolver nada do que nós estamos discutindo
aqui. Porque ninguém consegue conversar com as usinas, nin-
guém consegue pôr a culpa, de quem é a culpa, que é das
usinas e de quem autorizou a construção das usinas no Esta-
do. Então a gente precisa ter noção disso, eu vejo e pelo que
eu conheço da área, e eu conheço muito antes de ser Deputa-
do, quando eu era presidente da Fetagro ainda, não só de
uma, mas, das duas usinas que eu passei dias e dias com 290
famílias acampadas aqui dentro de Porto Velho, porque as usi-
nas os expulsou de lá. Eu estive lá na área cavando 30 centí-
metros, puxando um pé de mandioca e não está nem a casca
sobrando mais lá. E desde aquele tempo a gente falava que
tinha que indenizar, mas, esse povo não quer nos ouvir. Agora
vem para esta Assembleia aqui um pedido de aumento de cota
da outra Usina aqui. E não vai passar aqui nesta Casa. Se
depender de mim e dos Deputados desta Casa não vai passar,
porque já foi falado que não vai passar enquanto eles não
discutirem a indenização da população do nosso Estado que
está sofrendo por causa das Usinas. Então, o estudo técnico
que tem que ser feito, e aí pode ser com a SEDAM, Secretário,
pode ser com a área social, pode ser com o INCRA, que tem
responsabilidade nisso, com o IBAMA, que tem responsabili-
dade sim, tem responsabilidade. Porque autorização das Usi-
nas foi pelo IBAMA quando foi ou se foi atropelada e não é o
Superintendente que está aqui não. O Superintendente que
está aqui é uma formiguinha, o problema está lá em cima.
Então, companheirada, a viabilidade ou não de manter as fa-
mílias nessa área é independente da criação da Reserva. Por-
que se não tem condições de plantar, se não tem condições
adequadas para produzir, a culpa não é de quem já estava lá
quando veio construir as Usinas. A culpa é de quem construiu
as Usinas e não quer discutir com o Estado. E o Estado brasi-
leiro, o Estado de Rondônia, o Governo do Estado tem respon-
sabilidade nisso. Nós temos que admitir isso. Eu não era Depu-
tado na época, mas eu tenho responsabilidade em não fazer
esse debate aqui nesta Casa, porque se nós não fizermos toda
essa avaliação, não adianta discutir se vai ou não criar a usina.
Eu vi aqui, e eu gosto sempre de ouvir primeiro os lados envol-
vidos, dizendo que: “lá nós temos problema de produção, lá
nós temos problema de acesso, nós não temos condições de
chegar por causa das Usinas, nós não temos mais estrada,
nós não temos condições por causa do carapanã, nós não te-
mos mais saúde”, não é? E antes tinha; então as Usinas são
culpadas, a culpa é das Usinas. É isso que nós temos botar na
cabeça. E esta Reserva que está sendo criada para atender a
demanda das Usinas, não é por causa do Estado, não é por
causa da preservação ambiental do Estado, porque nós temos
40 Reservas, nós temos 40 Reservas no Estado. Então o pro-
blema não é só por causa do bioma e não é só por causa de
criar mais uma Reserva, dada as circunstâncias, inclusive, que
poderá trazer problemas muito maiores se não tirar na marra,
como querem, essas famílias de lá. Vão ter problemas maio-
res. Então, dada a todas as proposições que já foram feitas
aqui, e eu tenho certeza que a SEDAM, através do Coronel
Vilson, Secretário Vilson, não vai ter a irresponsabilidade de
fazer de qualquer jeito, não vai. Agora, a gente precisa ter a
noção de que o Brasil está se beneficiando de uma coisa que é
do Estado de Rondônia, que está indo tudo para fora e o nosso
povo está sofrendo aqui e vai continuar sofrendo. Então, meu
povo, é uma batalha difícil de vencer. Quando me foi procura-
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do para fazer esta Audiência, e eu já acostumado em outras
áreas, em outras discussões, eu já disse para o Kelvin, falei:
“olha, o pepino, você sabe que é grosso”. Agora, se o Estado,
se o Governo do Estado, se a Assembleia Legislativa, se a co-
munidade do Estado, se o Ministério Público Estadual, Federal,
realmente tiver responsabilidade com o Estado de Rondônia,
alguma coisa vai ter que ser feita muito maior do que somente
tentar sentar-se à mesa com esse pessoal que vem para cá,
sem responsabilidade nenhuma de discutir, por eles não têm,
quando manda alguém para discutir qualquer coisa, não sabe
de nada, não fala nada e cai fora. Eu volto a repetir aqui, se
essas Usinas não pararem pelo menos 15 dias, esse povo não
se senta à mesa não, Deputado Jean, esquece, esquece. E aí,
não adianta o Lazinho, não adianta a Assembleia, o povo está
correto e vai ter que lutar muito mais, meu povo. Eu sei que
para vocês é difícil porque eu já passei por isso muitas vezes.
Hoje eu sou Deputado, mas, eu não era Deputado, eu era um
sindicalista igual a muitos que tem por aí. Então a gente vai ter
que sofrer muito para tentar mostrar que a culpa do que está
acontecendo com essa região é das Usinas e eles têm que
bancar a culpa, eles têm que pagar. Se tiver que criar, têm que
pagar! Agora, não precisa; eu tenho certeza, o posicionamento
dos Deputados aqui com relação a se precisar vir para esta
Casa uma lei, não vai passar. Isso aí não vai ser aprovado
mesmo! Não vai porque esta Casa hoje tem outra visão do que
era aquela vontade de ver o crescimento do Estado de Rondônia
com a construção das Usinas. Pura enganação desde o primei-
ro, desde o primeiro momento que começou a discutir as Usi-
nas, assim como é na região de Machadinho agora. Pura
enganação com o povo de Machadinho, achando que vai resol-
ver o problema lá. Vai não, para nós não fica nada. Então acho
que todos os encaminhamentos que foram feitos aqui, a gente
colocar em Ata, Coronel, e aí, Deputado Jean, Vossa Excelên-
cia que é o Presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu sou
Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós podemos
fazer uma mobilização diferente nesse caso, porque já passou
da hora do Estado tomar um posicionamento com relação às
Usinas junto ao Governo Federal. Aí é junto ao Governo Fede-
ral seja qual for o Governo, porque a gente não sabe mais nem
quem é Governo mais no Brasil. A gente não sabe mais quem
vai ser Presidente daqui a 15 dias, começaram a dar outro
rumo para o País, à gente não sabe o que vai acontecer. Mas a
culpa é do Governo Federal, das Usinas que colocou. Eu não
tenho medo da criação, eu não tenho medo, Cel. Vilson da
Criação da Reserva, porque eu sei que Vossa Excelência, o
Governador tem responsabilidade com esse povo que está aqui
e não vai deixar criar uma Reserva em cima de um povo que já
está morrendo por culpa de uma obra que vem beneficiar o
resto do Brasil e que estão cobrando de nós, o resto do Brasil,
cobrando só e não deixando nada para a população do nosso
Estado. Esse é o nosso posicionamento.

(Às 11 horas e 22 minutos o Sr. Jean Oliveira,
passa a Presidência ao Sr. Lazinho da Fetagro)

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Vamos ouvir
agora o Vereador Jacaré, que vai fazer uso da palavra; nós
temos o Dr. Felipe, nós temos o Sr. Lemos e o Ciro Andrade,
para a gente poder fazer os encaminhamentos e fechar.  Ok!

O Dr. Está já na Tribuna, pode fazer uso da palavra dou-
tor que daí o Vereador pode chegar para cá Vereador.

O SR. FELIPE GÓES – Obrigado Deputado. Bom dia a todos!
Primeiro momento eu quero parabenizar a população daquela

região que esteve aqui presente em massa para discutir um
aspecto tão relevante. Parabenizar os Deputados que aqui já
deixaram bem claro, a sua posição quanto a Instituição da
Reserva da forma em que ela sequer acontecer.  Então para-
béns Deputados, e, eu vou me ater a fazer encaminhamentos
técnicos porque eu acho que todo mundo aqui está cansado
de muita conversa e pouca atitude que é o que vem aconte-
cendo até agora. Muito se fala, muito foi prometido e pouco
se foi concretizado. Então Deputados, aproveitando aqui a
oportunidade que todos estão aqui reunidos e um momento
emblemático como esse, onde temos aqui o Presidente da
Comissão do Meio Ambiente, o Vice-Presidente da Comissão
do Meio Ambiente, e eu quero aproveitar ali que já está sendo
redigida a Ata para deixar alguns registros e bem claro.

Em primeiro momento que o Secretário, o Cel. Vilson
aqui presente, deixe bem claro ao seu Chefe, o Governador,
qual a posição da Comissão do Meio Ambiente e dos Deputa-
dos aqui presentes, no sentido de que não haverá, não passa-
rá uma Reserva à goela abaixo de forma de Decreto.

Aproveitar a oportunidade ainda para que se conste na
Ata e para que o Secretário traga toda a documentação e
todo o levantamento que segundo o tal foi realizado até ago-
ra, que não foi colocado nada nosso, para a Comissão do
Meio Ambiente e que esta Comissão esteja trazendo como a
proposta aqui pessoas da região para estar discutindo essa
matéria, porque até então o que foi praticado por essas Usi-
nas foi um verdadeiro genocídio de forma social, por quê?
Porque simplesmente se vocês observarem, estranhamente
eles estão querendo fazer às vezes do ente privado, como
ficou bem claro aqui pela fala do Bruno, como ficou bem claro
aqui pela fala do Deputado Alex, como ficou bem claro pela
fala do Deputado Jean. A pergunta, eu acho que todos têm
aqui é uma só: de que forma se transmite ao ente público
uma obrigação já determinada pelo Governo Federal ao ente
privado?  De que forma se discute isso? De que forma vão
deixar de serem indenizadas as famílias sobre o aspecto de
que há uma área e uma vegetação a ser preservada? Eu vou
pedir licença aqui aos Deputados para assistir um vídeo aqui
de pouco mais de 4 minutos que foi colocado aqui, que vai
mostrar de forma clara como se encontra a vegetação naque-
la região que pretende ser preservada, como o nosso amigo
Kelvin do MAB colocou, é um verdadeiro paliteiro. Tem como a
gente colocar esse vídeo para rodar?

Observem a vegetação. Não há uma árvore sequer, só
água.

(Apresentação do Vídeo)

Não há acessibilidade, temos documentos aqui que com-
provam que dariam acessibilidade, querem jogar mais uma
vez para o Município dessa vez a obrigação de colocar a aces-
sibilidade em região o que eles deixaram inacessível colocan-
do em todos os nossos constantes ofícios que o quê? É obriga-
ção do Município, dá estrada para vocês. Eu quero que vocês
me respondam: Deputados, de que forma consegue se fazer
mais de mil metros de aterro sobre a água, para que se desse
acessibilidade daquela região, para que se escoe. E quem está
lhe falando aqui não é simplesmente um advogado que está
aqui de paletó nesta Tribuna, mas, de uma pessoa que esteve
lá e fez esse vídeo para provar que de fato aconteceu e que
de fato acontece. Então Secretário, a explicação que todos
nós queremos aqui, de que forma vai se passar ao Estado,
uma obrigação que é da Usina? Porque quem fez esse tanto
de água aí, foi à formação do lago e já está comprovado.



26 DE MAIO DE 2017Nº 85 1515Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

Continuando a minha fala, lá atrás na fala do próprio Secretá-
rio, ele apresentou uns slides e apresentou um mapa lá, eu
queria que, por favor, voltasse naquele mapa porque eu preci-
so explicar e elucidar uma situação que não foi elucidada. En-
tão, por favor, voltem lá atrás naquele mapa, o mapa da reser-
va e da unidade que é a parte onde eles pretendem colocar.
Enquanto isso, eu peço ali ao pessoal que está fazendo anota-
ção do que se consta em ata, eu peço que se conste, que ficou
definido aqui nesse Plenário, a suspensão de qualquer ato de
criação da unidade de conservação, enquanto não fosse defi-
nido pela Comissão do Meio Ambiente e discutida a matéria,
em primeiro ponto. Em seguindo ponto, eu quero que conste
ainda que como colocado pelo eminente Superintendente do
IBAMA, Dr. Paraguassu; que a pedido da AROM, como bem
colocado pelo Bruno, mandou a sua equipe técnica na região,
que apresente a Comissão do Meio Ambiente os relatórios téc-
nicos que foram verificados in loco pelo IBAMA, para que esta
Casa tenha noção do genocídio que está acontecendo, para
que a gente não fique mais uma vez só em falácias, para que
a gente não saia daqui vire as costas e à toque de caixa venha
um decreto. Por favor, pode passar à frente o mapa, aquele
outro mapa, o maior, isso, volta, esse. Gente, observem essa
mancha azul, a mancha azul que tem no mapa, essa mancha
azul, sabe o que é essa mancha azul? Sabe por quem foi for-
necido esse mapa? Pela Energia Sustentável, essa mancha azul
que se encontra nesse mato, é a linha d’água, caracterizada
pela alcunha de remanso, a partir de cada ponto extremo des-
sa linha d’água a de se projetar um APP que segundo a deter-
minação do IBAMA, ela é no mínimo de quinhentos metros,
sendo variável, podendo chegar até cinco mil metros. Eu que-
ro que vocês me mostrem o que vai sobrar a ser preservado
diante de um quadro desses, isso é um absurdo, isso é um
absurdo, simplesmente um absurdo. Nós necessitamos de ex-
plicação, eu sei de uma coisa, como colocado pela mídia e
pela Operação Lava Jato, muita gente ganhou dinheiro com
esse reservatório, menos quem de fato sofreu o impacto que é
quem está aqui nesta tribuna.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado.
Concluindo Doutor.

O SR. FELIPE GÓES – Concluindo. Só peço que se conste aqui
os nossos requerimentos que é a apresentação do IBAMA,
obrigado Deputados.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – É bom, as
proposições já serem ali conduzidas junto com a relatoria,
porque a gente adianta os processos. Com a palavra o Verea-
dor Jacaré, do Município de Porto Velho, depois o senhor Le-
mos e o senhor Ciro Andrade.

O SR. JACARÉ – Bom dia a todos. Senhor Presidente, em seu
nome eu quero cumprimentar os demais Deputados que fa-
zem parte desta Mesa, e em nome do Dr. Paraguassu, eu que-
ro cumprimentar o Secretário Vilson. Meus amigos, o relato
deste humilde vereador aqui é só para endossar a palavra de
muitos que já vieram usar a tribuna aqui. Deputado Jean, pa-
rabéns ao senhor que sempre olhou por essa comunidade,
Deputado Ribamar também que sempre está do lado do povo.
Meus amigos, o que eu tenho a dizer para vocês, o que está
acontecendo em pleno século XXI, é uma total covardia com
este povo que está ali sentado. Eu quero parabenizar vocês,
meus amigos, que saíram a trezentos quilômetros, deixaram
os seus afazeres para estarem aqui, reivindicando os seus di-

reitos que estão sendo roubados, roubados de todos vocês. E
quero dizer mais, senhor Secretário, isso não pode acontecer,
se esse Projeto vir para cá, esta Casa de Leis, através de De-
creto é uma covardia vindo do Governador, e se aceitar isso, o
senhor está compactuado também com essa covardia que es-
tão fazendo com este povo aí olha. Digo-lhe mais, eu sou se-
gundo Secretário de Agricultura na Câmara Municipal, sou agri-
cultor, sou filho de Guajará-Mirim, é tanto que o nome do meu
pai até hoje se chama Zé das Frutas, Dr. Neidson, conhece,
porque Dr. Neidson é de Guajará-Mirim também. Vocês ouvi-
ram já dizer que existia o campo de concentração na Alema-
nha e eu tenho para dizer para vocês, meus amigos, se nós
não abrirmos os olhos mais, aqui em Rondônia já tem um lago
de extermínio chamado Jirau, que irá de pouco a pouco matar
a nós e nossas famílias. Senhor Vilson, me diga uma coisa:
querem criar essa reserva lá, essa maldita reserva na Ponta
do Abunã ali com qual finalidade disso aí? Vocês estão benefi-
ciando a Usina de Jirau e não estão pensando nesse povo aí
que vive da farinha. Muitas vezes ali no Abunã tem uma se-
nhora Maria, toda vez que eu passo ela está vendendo a
cebolinha dela, eu compro dela, se for criada essa reserva
como é que a Dona Maria, de modo geral, junto com esse
povo vai sobreviver? Entendeu? Estão falando em indenização,
sim, mas, o dinheiro acaba. Aonde que esse povo vai morar?
Vão fazer como fizeram igual à turma da velha Mutum? Joga-
ram ali para a Nova Mutum, de que aquele povo sobreviveu?
Eu aposto com o senhor uma coca cola vamos lá e ver se tem
algum morador lá da antiga Mutum lá? Não tem. Por que esse
povo aqui vive de agricultura, aonde que vai plantar mandioca
em asfalto? Existe gente mandioca em asfalto? Pois é, não tem
como, Deputado Alex, obrigado mesmo pelo apoio, Deputado
Lazinho parabéns pela propositura dessa audiência Pública.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado.

O SR. JACARÉ – Isso mostra meus amigos que a política ain-
da existe uma solução, existe pessoas que ainda dá para con-
fiarmos neles, eu sou um humilde vereador, moro na Ponta do
Abunã, sou sofredor igual a vocês e digo mais, se for preciso
nós reivindicarmos de outra maneira, no caso obstruindo uma
rodovia, pode contar com o vereador Jacaré que eu faço a
frente. Eu sou Jacaré e não tenho o rabo preso com ninguém
não, irei fazer a frente. E demais, Deputado, mais uma vez
parabéns, contamos com Vossas Excelências, vamos ajudar
esse povo. Muito obrigado meus amigos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado no-
bre Vereador. O Sr. Lemes abriu mão da fala e passou para o
Roberto fazer dois encaminhamentos.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Exce-
lência antes da fala eu queria registrar a presença mais uma
vez dos Deputados Ribamar Araújo, está aqui conosco, Depu-
tado Alex Redano, e deputado Jean Oliveira.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado.
Roberto para os encaminhamentos, nós já vamos então para
os encaminhamentos, viu Dr. Vilson.

O SR. ROBERTO CORREA – Em nome aqui do Lemos, eu só
lembro aos Deputados que a pouca estrada que nós temos no
nosso Ramal foi construída com recurso próprio, fomos nós
que construímos a estrada, a ponte que a gente usa lá, nós
estamos esses anos todos abandonados pela Prefeitura. E eu
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também gostaria de deixar aqui um questionamento para o
Excelentíssimo Sr. Coronel Vilson, com relação aos planos de
manejo. O Lemos, por exemplo, conseguiu explorar há uns
três anos seu plano de manejo naquela região, que inclusive
favoreceu o melhoramento do ramal Santo Antônio por que de
quando a madeireira entrou para extrair o manejo fez um
melhoramento no Ramal, na estrada. E nós hoje temos uma
situação em que além de ter sido proibido a entrega dos títulos
junto ao Terra Legal, não se consegue liberar os planos de
manejo na SEDAM. Nós temos companheiros lá que teve o seu
plano de manejo aprovado o ano passado, e, esse ano está
tentando a renovação e está lá sendo negado, inclusive, eu
tenho documentos da própria SEDAM dizendo que esses pla-
nos de manejo estão embargados devido à criação da Reserva
do Umirizal. A reserva não está criada existe um projeto de
criação...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Ok.

O SR. ROBERTO CORREA – Então eu questiono o que vai acon-
tecer com esses planos de manejo que já foram aprovados,
esses que estão em pendências para liberação, se essa possí-
vel criação dessa reserva do Umirizal já é definitiva, já não se
pode fazer mais nada, como é que a gente vai fazer lá hoje?
Quem tem que roçar o seu pasto, ok?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Ok. Obrigado
Roberto. Coronel; vamos então para o fechamento, o Coronel
vai fazer os encaminhamentos dele, Paraguassu quer fazer os
encaminhamentos? Ok. Então primeiro o Coronel, depois o
Paraguassu.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – E tam-
bém presente S. Excelência o Deputado Dr. Neidson.

O SR. VILSON DE SALES MACHADO – Bom, senhores só para
esclarecer, na verdade eu quero fazer de maneira muito rápida
alguns esclarecimentos aos senhores e senhoras, senhores
parlamentares primeiro em momento algum o Governo, o Go-
vernador Confúcio Moura tem a intenção de causar qualquer
dano ou prejuízo a alguém. Vamos então de maneira muito
pontual. Primeiro ponto; essa reserva, no caso a possibilidade
da criação via decreto, por que está área pela lei do zoneamento
é Zona 2.2, que é voltada para a criação de unidade de conser-
vação. Na verdade, a criação da unidade está dentro da regu-
lamentação da Lei do Zoneamento. Então só para esclarecer,
não que o Executivo esteja fazendo alguma coisa sem transpa-
rência, muito pelo contrário, mas, falamos aqui com os parla-
mentares eles irão fazer um encaminhamento, logicamente,
nós vamos receber, vamos conversar, discutir, informar que
estamos abertos aqui a qualquer tipo de proposta, sugestão.
Segundo, a respeito dos títulos definitivos, olha só senhores,
nós não estamos aqui para achar culpados, a lei do zoneamento
é uma lei estadual que ela foi aceita, recepcionada pelo Código
Florestal, então Rondônia é um dos poucos Estados do Brasil
que tem o zoneamento. Conforme nós falamos no início, se o
Estado não tivesse o zoneamento nós entraríamos, conforme o
pessoal chama na vala comum tendo que respeitar os 80% de
reserva legal, podendo explorar em tese somente 20%, graças
a lei do zoneamento que ficou respeitado 50%, 10% até 02
módulos e 20% até 04 módulos fiscais, só para esclarecer os
senhores, e nessa área o perfil que foi detectado, que nos
estudos que encerraram em 2000 com a criação da lei, eles
apontaram essa área para criação de unidade de conservação,

então não foi uma invenção da SEDAM. O zoneamento tem
uma comissão, passa pelo Executivo. Na época a lei do
zoneamento inclusive, só para esclarecer os senhores, Ter-
ceiro Setor, organizações governamentais, o próprio MST par-
ticipou de toda discussão que culminou com o projeto de lei
que foi encaminhado para a Assembleia na época, então as-
sim somente para esclarecer os senhores então o porquê es-
tava sendo criado via decreto. Então os títulos definitivos, olha
só o Terra Legal eu até gostaria, acho que não tem ninguém
do Terra Legal aqui, seria bom se tivesse, o Terra Legal se
equivocou, ele deveria antes de entregar os títulos aos senho-
res ou a quem quer que seja, fazer um questionamento ao
Estado a respeito do zoneamento. Eu sei que não tem nin-
guém do Terra Legal, eu tenho que fazer esse esclarecimento
para a culpa não cair sobre o órgão, sobre o Estado, então o
Terra Legal quando ele chega no Estado, ele tem que verificar
se aquele Estado tem zoneamento e verificar quais áreas,
porque o nosso zoneamento está todo definido quais áreas
podem ser para agricultura, voltada para a unidade de con-
servação, enfim é uma lei muito complexa, muito ampla, mas,
que atende todo o Estado de Rondônia, então o Terra Legal de
maneira equivocada, nós já falamos com eles, eles distribuí-
ram títulos que não poderiam ter distribuído porque ali é Zona
2.2. Só para esclarecer aos senhores, nós já tivemos uma
conversa com o Terra Legal, se o Terra Legal não quisesse
fazer um questionamento ao Estado poderia ter feito ao INCRA,
porque o INCRA participou de toda discussão do zoneamento,
inclusive, da aprovação e assinou junto com o Estado lá. En-
tão só para esclarecer os senhores do porquê do imbróglio
dos títulos, ok? Isso aqui é só para explicar, nós não estamos
aqui contestando, indo para o embate, muito pelo contrário,
somente para responder. A respeito dos planos de manejo,
lembrando esta unidade ela não foi criada ainda, está em fase
de discussão, sei que os senhores criticaram os estudos que
foram feitos, é um direito de cada, por isso que estamos com
todo material aqui disponível, agora esse estudo na verdade
ele já foi feito nos anos 90, o que fizemos agora foi outro
estudo muito rápido, digamos assim, somente para convali-
dar aquilo que já tinha sido feito, então só para esclarecer os
senhores. Em sendo criada a unidade, aí os planos de mane-
jo, logicamente, quem já teve plano terá que ser indenizado.
Mas, senhores, olhem só, estamos em fase de criação da uni-
dade de conservação, a respeito da audiência pública, viu
Senhores Parlamentares, não tem problema nenhum a gente
pode refazer a audiência pública, podemos discutir até o local
mais adequado, eu até gostaria que essa ata fosse encami-
nhada depois para a Secretaria, vai, não é? Aí nós podemos
discutir com as autoridades, com os parlamentares e pode-
mos fazer novamente outra audiência pública, logicamente
respeitando os 45 dias previstos em lei, os 45 dias que ante-
cedem a audiência pública. Então só para esclarecer os se-
nhores, nós não estamos aqui para causar nenhum transtor-
no, se houve esse transtorno pedimos desculpa, mas, eu sei
que estou sendo enfático nisso aí, que aquela área é voltada
para a unidade de conservação e houve um equívoco pela
distribuição dos títulos. Bom, eu acho que o mais importante
que nós queremos, estamos trabalhando com transparência,
estamos aqui com os senhores, todas as sugestões serão en-
caminhadas, serão analisadas, estamos aqui, já agradece-
mos o Deputado Lazinho que como Poder Legislativo cabe fis-
calizar o Executivo, aí com certeza o Deputado percebeu que
houve um equívoco chamou esta audiência, estamos aqui à
disposição sentados para conversar, vamos receber os enca-
minhamentos, vamos discutir. Lembrando tiveram algumas
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demandas aqui caíram todas sobre a SEDAM, mas, lembrando
Jirau, demanda de Jirau, demanda de acesso, que é com a
Prefeitura, cai sobre a Secretaria, não estou tirando a SEDAM,
a responsabilidade da SEDAM, mas, não cabe a SEDAM resol-
ver essas pendências. Jirau, conforme ficou bem claro, é um
licenciamento que foi feito pelo IBAMA/Brasília, logicamente
temos que receber, houve todos os protocolos necessários para
o licenciamento. Não vamos entrar nesse mérito até mesmo
que a SEDAM não participou dessa discussão. Aqui nós quere-
mos esclarecer que estamos de portas abertas na Secretaria
para receber as propostas, para sentarmos com quer que seja,
para dar os encaminhamentos, fazermos outra Audiência Pú-
blica, prestar maiores esclarecimentos sobre essa área, en-
fim. E queremos aqui agradecer os senhores Deputados, os
senhores, os técnicos da Secretaria também, a participação
de todos aqui.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado,
Coronel. Secretário, desde já agradecendo pela disponibilida-
de, junto com a equipe da SEDAM em estar presente.
Paraguassu, com o tempo de 02 minutos para acabar de fe-
char a pauta.

O SR. CARLOS ALBERTO PARAGUASSU CHAVES – Deputa-
do Lazinho, Deputado Alex, Deputado Jean, Deputado Dr.
Neidson, Deputado Ribamar Araújo, Vereador Jacaré, senho-
res e senhoras. Eu saio desta Audiência, muito sensibilizado;
não só por ser filho daquela região, sou filho lá do Iata, o Iata
antes de Guajará-Mirim, quando o Iata era uma potência. Mas,
por ter ouvido a população atingida, por ter hoje um convívio
com o MAB, inclusive, ocupando a nossa sede, e eu digo, de
uma forma pacífica porque nós somos pessoas civilizadas, e
eu não estou do lado contrário. Nós estamos tentando resolver
uma adoção de uma política de desenvolvimento, que não foi
eu o responsável por isso. É uma coisa extremamente parado-
xal porque até tempo atrás a gente via movimentos, inclusive,
aqui na Assembleia, Usina Já! E eram muitos movimentos de-
fendendo as Usinas e hoje a gente vê totalmente ao contrário,
grande parte da população se manifestando explicitamente
contrária. Só para responder, já que fui citado pelo meu cole-
ga Roberto, meu colega José Carlos e a fala do Deputado
Ribamar Araújo, eu diria aos senhores que existe um nexo
causal com as Usinas sim. Nós estamos apontando nos nossos
relatórios esses encaminhamentos. Inclusive, no processo de
licenciamento, renovação da LO, da Licença de Operação da
Jirau, que está em trâmite em Brasília, porque aqui, volto a
dizer, a Superintendência executa, ela não tem competência
para legislar, ela não tem competência para licenciar. Em
Brasília, lá se chama DILIC – Diretoria de Licenciamento
Ambiental, nós levamos todas as peças técnicas dos passivos
que existem para serem avaliados antes da emissão dessa
renovação da Licença de Operação de Jirau. Esse é o nosso
papel e assim o fizemos, está em trâmite em Brasília. Com
relação, ainda o que nos cabe, nós temos e talvez os senho-
res; não se dê tanta publicidade, porque não é o nosso papel
dar publicidade como agente público, temos feito autuação,
multa e notificação administrativa aos empreendimentos. Da
mesma forma que o próprio Ministério Público Federal e o Mi-
nistério Público do Estado de Rondônia têm judicializado ações
contra os empreendimentos. Isso é só buscar nos nossos anais
que a gente pode apresentar aos senhores. Então nós não
estamos de braços, cruzados. Nós não estamos parados. Nós
estamos fazendo aquilo que nos cabe. Inclusive, volto a citar,
nós estamos ocupados, uma das exigências para o MAB deso-

cupar nossa sede era uma reunião com os representantes da
Santo Antônio Energia, que não compareceu. Então, nós
estamos pagando por uma situação que diretamente nós não
somos o culpado, mas, quando se fala IBAMA, se fala IBAMA
generalizado. Por outro lado, entendo que a Lei Complemen-
tar 140, diz o seguinte: delegações de competência. Eu digo
assim, quem deveria cuidar do meio ambiente era o municí-
pio, era o Estado. O IBAMA, Deputado, só deve atuar de forma
suplementar, como quando o município não atua, quando o
Estado é ineficiente, aí seria o papel. Não cabe a um órgão
federal vir de Brasília para atuar aqui numa coisa que é do
nosso Estado, que é da nossa responsabilidade. Quem não
cuida do que é seu, vem outro e cuida. Então nós devemos
cuidar do que é nosso. Para concluir, já coloco à disposição os
documentos e os relatórios do nosso grupo de trabalho, à dis-
posição da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
Legislativa, e vou propor a criação de um grupo de acompa-
nhamento social específico para ver essa questão de Jirau, já
que até hoje não existe. Muito obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado,
Carlos. O IBAMA está propondo a criação de um grupo especi-
al para tratar da questão social das usinas. Anota isso: criação
de um grupo especial para tratar dos levantamentos junto às
Usinas. Kelvin.

O SR. FRANCISCO KELVIN – Eu só queria colocar, essa foi
uma pauta que a gente colocou na ocupação em março, cria-
ção do grupo de acompanhamento social da hidrelétrica de
Jirau, da mesma forma que estamos fazendo agora.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Então retira
que é um pedido do MAB ao IBAMA e o IBAMA está atendendo
a pauta do MAB.

O SR. FRANCISCO KELVIN – Então, mas, o que acontece? A
gente reuniu com a Presidente do IBAMA, vocês não vão acre-
ditar no que Jirau fez. Jirau se negou a conversar com a gente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Nós acredita-
mos porque Jirau está se negando a conversar com o IBAMA,
imagina com nós. Acabou de falar aqui.

O SR. FRANCISCO KELVIN – A Presidente do IBAMA chamou
eles para conversar, e eles não aceitaram.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Exatamente.
Só lembrando, o Deputado Jean disse que vai fazer um enca-
minhamento também. É um encaminhamento, não é, Deputa-
do? Meu tempo já deu, não é discurso mais não. Não aceito
mais discurso também não. Só avisando a companheirada que
tem aqui fora, depois, a hora que terminar, o pessoal fala, aqui
na Casa, que é um coffee break, mas, lá na roça é uma me-
renda. Tem uma merenda para a gente comer aí, passar uma
horinha para não ir para casa com a barriga vazia. E antes de
sair, nós vamos ler pelo menos os tópicos principais da ata
para poder assinar. Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Lazinho, para que a gente
possa fazer os encaminhamentos para que as pessoas enten-
dam o que se discutiu e qual é a finalidade dessa Sessão.
Então, aqui estou fazendo esses encaminhamentos, como Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente; isso não é um enca-
minhamento individual do Presidente, mas, sim dos membros



26 DE MAIO DE  2017Nº 85 1518Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

que compõem a Comissão, inclusive, o Deputado Alex Redano
é membro, o Deputado Lazinho é Vice-Presidente, então isso é
encaminhamento da Comissão. E como Presidente; estou fa-
zendo a leitura daquilo que nós três Deputados aqui presentes
discutimos. Primeira coisa de todas, nós queremos do repre-
sentante do IBAMA, Carlos Paraguassu, agradecer a sua pre-
sença e a forma como você tem tratado; o Deputado Ribamar
Araújo disse isso de forma muito clara; parabéns pela tentati-
va de tirar essa impressão ruim do IBAMA com esse teu jeito
de ser. Mas, o que nós queremos da sua parte como Superin-
tendente do IBAMA, é que encaminhe ao IBAMA Nacional, a
Presidência do IBAMA a real que o senhor presenciou aqui hoje
e que coloque, de uma vez por todas, como condicionante na
LO, na renovação da LO a necessidade do cumprimento da
indenização dessas pessoas. Primeira coisa que eu gostaria
que Vossa Excelência encaminhasse um ofício do IBAMA de
Rondônia para a Presidência, que é em Brasília, alegando a
necessidade de cumprimento da indenização de pessoas que
estão aqui, que ainda não tiveram. Segunda...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Deputado Jean,
a indenização e locação, no caso. Porque só indenização não
resolve o problema. É a locação e indenização das famílias.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Segundo, uma condicionante de que
enquanto isso não se finalizar, enquanto as indenizações não
forem finalizadas, o órgão estadual do meio ambiente, ou seja,
a SEDAM fica temporariamente, a obstrução da criação de uma
nova Reserva até que se tenha a conclusão da indenização.
Então, ou seja, fica impedido o Estado de criar uma Unidade de
Conservação, uma Reserva, antes da conclusão da indeniza-
ção dessas pessoas. Esses dois apontamentos aqui são impor-
tantes. Esses dois que nós gostaríamos de fazer e deixar aqui
amarrado, diante das discussões que nós tivemos aqui hoje.
Tem alguma coisa mais, Deputado Lazinho, que gostaria...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Não, tranquilo.
Aí também a gente apresenta para a SEDAM toda a pauta, a
ata, apresenta para eles e que eles encaminhem todos os pe-
didos que nós fizemos aqui. Portanto, aqui não mais importan-
te, muito pelo contrário, registrar a presença do Professor Aní-
sio Gorayeb, nosso baluarte da história do Estado de Rondônia.
Espero que o senhor viva mais uns 100 anos para contar toda
essa problemática, Professor, porque o bicho é feio. E agrade-
cer então a presença de cada um. Estão finalizando a Ata para
a gente separar os principais pontos e dar uma lida aqui como
propositura no Estado e em nível Federal como já foi colocado
a gente poder encaminhar, depois também uma cópia para vocês
que participam aqui da Audiência Pública e que a Comissão de
Meio Ambiente, como disse o Presidente da Comissão, Depu-
tado Jean, possa acompanhar pari passu os trâmites e os acon-
tecimentos com relação a criação da Reserva, mas, ampliando
o debate para toda a problemática de conjuntura alegada aqui
tanto junto IBAMA quanto junto a SEDAM.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Lazinho, ...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Pois não De-
putado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Conversando com o Superintendente
do IBAMA aqui de Rondônia, ele se propôs a agendar uma reu-
nião com a Presidência nacional do IBAMA em Brasília...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Beleza.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Para que nós possamos levar essa
necessidade, esses impasses até o IBAMA Nacional através
da Comissão de Meio Ambiente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Pode marcar,
Paraguassu, que a Comissão de Meio Ambiente, junto com a
SEDAM, inclusive, poderá descer ou subir até Brasília e enca-
minhar aqui as demandas desta Audiência Pública.

Se os representantes; se tiver um ou dois representan-
tes que queiram acompanhar e tiver condições de poder des-
cer, o Vereador, sem problema nenhum, a gente vê essa Co-
missão posteriormente.

É isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e aí o
pessoal pode tomar a merenda ali fora, enquanto nós aguar-
damos aqui as autoridades, por favor, não saiam para poder
assinar aqui a Ata.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro encerrada esta Audiência Pública e con-
vidamos agora para vocês, aqui está escrito coquetel, é me-
renda mesmo lá na roça, não é gente?  É uma macaxeira frita,
alguma coisa nesse sentido aí.

Obrigado Senhores Deputados e senhoras e senhores
autoridades aqui presentes.

(Encerra-se esta Audiência Pública
 às 11 horas e 59 minutos)

13ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
AO DIA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

Em 19 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
RIBAMAR ARAÚJO - Deputado

(ÀS 09 horas é 44 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores bom dia!

A Assembleia do Estado de Rondônia atendendo a Re-
querimento de Vossas Excelências Deputados Estaduais Maurão
de Carvalho, Léo Moraes, Jesuíno Boabaid, Aélcio da TV e
Ribamar Araújo, realiza Sessão Solene de Homenagem ao
Dia Nacional da Defensoria Pública e ao Defensor Público, ins-
tituído pela Lei 10.448, de 09 de maio de 2002.

Convidamos para compor à Mesa o Exmº. Sr. Deputado
Estadual Ribamar Araújo, um dos proponentes desta Sessão
Solene de Homenagem. Exmº. Sr. Dr. Emerson Castro, Secre-
tário Chefe da Casa Civil, representando aqui o Exmº. Sr. Go-
vernador do Estado de Rondônia, Dr. Confúcio Moura. Exmº.
Sr. Dr. Marcus Edson de Lima, Defensor Público Geral. Exmº.
Sr. Dr. Antônio Fontoura Coimbra, Subdefensor Público Geral.
E o Exmº. Sr. Defensor Público Diego de Azevedo Simão, Pre-
sidente da Associação dos Defensores Públicos em exercício.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aber-
ta esta Sessão Solene em Homenagem ao Dia Nacional da
Defensoria Pública e ao Defensor Público.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para de pé ouvirmos o Hino Nacional.
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(Execução do Hino Nacional)

Muito obrigado, podem sentar. Antes das breves e inici-
ais palavras de Sua Excelência Sr. Deputado Ribamar Araújo,
queremos saudar de uma forma geral as Excelentíssimas Se-
nhoras e Senhores, Doutores, Defensores Públicos da Defensoria
Pública Estadual e Federal.

Com a palavra Sua Excelência o Sr. Deputado Ribamar
Araújo na condução desta Sessão Solene de homenagem.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Bom dia a todos.
Queria cumprimentar o Excelentíssimo senhor Emerson Cas-
tro, Chefe da Casa Civil do Governo do Estado; cumprimentar
Excelentíssimo Senhor Dr. Marcus Edson de Lima, Defensor
Público Geral; cumprimentar Excelentíssimo Senhor Dr. Antô-
nio Fontoura Coimbra, Subdefensor Público; cumprimentar o
Presidente da Associação dos Defensores Públicos Dr. Diego
de Azevedo; cumprimentar aí na plateia o Dr. Leonardo Werneck
e cumprimentar lá na galeria Dr. Constantino, Defensor públi-
co, e em seu nome cumprimentar todos os Defensores Públi-
cos aqui presentes.

É um prazer muito grande estar aqui nesse momento
nessa Sessão Solene para prestar essa homenagem impor-
tante aqui ao Dia Nacional do Defensor Público. E nós quere-
mos passar nesse momento a palavra ao Dr. Liberato Ribeiro,
Defensor Público, meu dileto amigo, meu particular amigo, a
tribuna está a sua disposição Dr. Liberato.

O SR. LIBERATO RIBEIRO – Bom dia a todos, eu cumprimen-
to a Mesa em nome do ilustre e querido Deputado Estadual,
serei breve. Eu gostaria imensamente nas últimas homena-
gens infelizmente não pude estar presente, mas, essa eu fiz
questão absoluta. Eu quero inicialmente agradecer essa ho-
menagem pela Casa, através do Deputado Aélcio da TV, no
qual eu tenho um grande estímulo e uma consideração, por-
que o que é de César é César. Quero só deixar registrado nos
Anais da história que quando da primeira eleição do Deputado
Aélcio para vereador, tive a grata surpresa de vê-lo passar em
frente a minha casa a pé pedindo voto a voto num carrinho
com alto falante, isso me deixou muito sensibilizado.
Notadamente também quero registrar também, eu como De-
fensor Público Militar, fui um dos poucos que visitei o Deputado
Jesuíno Boabaid, quando estava preso no complexo de
Correição, ele lutando pelos ideais da corporação, isso nos
alegra muito. Também ao meu querido amigo Deputado Léo
Moraes, no qual foi estagiário do meu irmão na Procuradoria
do município, um garotão que tem um futuro muito promissor.
E uma das pessoas mais éticas, mais correta que eu conheço;
que depois de muita luta você jamais pode deixar de buscar o
ideal. Dr. Ribamar Araújo, várias eleições bateu na trave, mas,
nunca desistiu, e é um exemplo de perseverança também. Eu
queria deixar aqui o meu respeito e admiração. E homenage-
ando os filhos de Rondônia, Dr. Emerson Castro, através do
seu pai, que era muito amigo do meu Pai Liberato, eu quero
deixar também registrado.

Quero dizer aos senhores que a Defensoria nesses anos
teve várias evoluções. Quero registrar o início em 1990, quan-
do o Governador José de Abreu Bianco, chamou todos os as-
sistentes jurídicos para a Defensoria para dar aquele apoio e
suporte aos necessitados, nessa época Dr. José Roberto, foi
nomeado primeiro Defensor Público Geral, então, de lá foi um
trabalho árduo. E eu queria como oriundo da classe dos assis-
tentes jurídicos, reconhecer e homenagear também todos as-

sistentes jurídicos que fizeram parte da Defensoria, que aju-
daram a criar o Estado de Rondônia, por que naquela época
nós éramos mais ou menos cento e trinta e poucos e o assis-
tente jurídico naquela época era como dizem “madeira de dá
em doido”. Era advogado, era defensor, era Procurador, era
delegado na época, isso está tudo fixado nas leis, inclusive,
em decreto do ex-governador Jerônimo Santana. De lá para
cá, nós fomos tendo evoluções e depois da estruturação tive-
mos também um grande apoio na época por uma emenda do
ex-deputado Carlão de Oliveira, com o apoio do Governador
Ivo Cassol, e em seguida tivemos o primeiro concurso no qual
estão aqui presentes os primeiros concursados, Dr. Marcus
Edson, Dr. Hans e a Luiziane, salvo melhor juízo, daí em diante
a Defensoria tomou uma proporção muito fantástica. Quero
dizer aos senhores que após a investidura do Dr. Fontoura como
Defensor Público Geral numa eleição, realmente nós tivemos
um avanço muito grande. E notadamente após isso a presença
do nosso Defensor Público Geral e eu queria fazer um registro
público que também me inscrevi para concorrer, mas, depois
de uma reunião com a minha família achei por bem que não
era o momento de concorrer à lista tríplice por que nós enten-
demos que o trabalho do Dr. Marcus estava sendo bem elabo-
rado e não podia, talvez, ter uma ruptura, por que time que
está ganhando não se mexe. E eu falei para o meu Defensor
Público Geral que eu me inscrevi depois eu falei: “olha, as
razões são essas e vou ser seu cabo eleitoral”; como fui. E
quero pedir ao Governador, representado pelo Secretário Emer-
son que também tenha um carinho especial com o orçamento
da Defensoria, por que a Defensoria hoje é a menina dos olhos,
a galinha dos ovos de ouro do Governo por que tendo uma
Defensoria forte, reflete diretamente ao Governo do Estado de
Rondônia. E hoje é o concurso mais concorrido, talvez do Bra-
sil é a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, é uma ex-
pectativa muito grande quando abre-se um concurso. Quero
como nascido e criado nesta terra, como o Dr. Constantino,
agradecer sensivelmente todos os senhores que vieram de
outros rincões, defensores públicos que fizeram concurso, pas-
saram e vieram abranger essa terra como sua. Como o Dr.
Hans sempre diz para mim: “Liberato eu já sou rondoniense”.
E vocês são recebidos de coração aberto, estão fazendo um
trabalho magnífico e hoje a Defensoria é reconhecida em todo
o País, quiçá como antigamente nós éramos obrigados a men-
digar papel, máquina, ao Tribunal de Justiça e muitos juízes
hoje são desembargadores, davam uma salinha para nós. Mas
graças à coragem desses desbravadores, defensores públicos
gerais que lutaram; não se abateram, hoje nós competimos
de igual para igual. Hoje nós não deixamos nada a desejar a
qualquer Instituição, ao Ministério Público, e outros órgãos aí a
Defensoria tem um quadro de pessoas lutadoras, batalhadoras,
competentes. Tanto é que é reconhecida em todo o País. E
quero exatamente nesse momento dizer a Vossa Excelência,
Defensor Público Geral do meu apreço por Vossa Excelência,
quero que continue sendo como você é, falando diretamente
para o defensor, sem qualquer medo, o senhor sabe que nós
temos divergências, mas, no campo jurídico, na parte pessoal
eu adoro você. Agora nós temos diferenças no campo jurídico,
isso é normal. E quero dizer a todos o meu orgulho de ter
participado, está fazendo parte na qual eu já poderia estar
aposentado, curtindo o Rio de Janeiro, a minha segunda cida-
de, mas, eu ainda tenho muito a dá pela Defensoria e princi-
palmente as pessoas necessitadas e é um orgulho poder fazer
parte dessa gestão. Quero deixar patente a evolução que a
Assembleia Legislativa está tendo nesses últimos anos, princi-
palmente extirpando aqueles péssimos políticos; por que o
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político; querem saber, como o Dr. Ribamar o sabe, o mandato
outorgado ao político é uma procuração para trabalhar em prol
da comunidade, não para se enriquecer, não é emprego, é
uma dádiva para ele trabalhar pelo bem comum. Mas a maio-
ria esqueceu isso, o mandato é uma outorga para a população,
da comunidade para ele trabalhar. E infelizmente a maioria,
principalmente em Brasília; estão caminhando para um perío-
do eu espero que não aconteça, eles estão dando asa para
que, quem sabe as Forças Militares se organizem, por que
está uma esculhambação no País. Nós não podemos deixar de
ter a ética, e o político principalmente tem que honrar o man-
dato e em nome do Dr. Ribamar Araújo que é um cara muito
honesto, veio lá dos sertões do Nordeste, venceu; Emerson
Castro, eu ainda mantenho acesa a chama da democracia que
é a melhor coisa você pode falar, pode fazer o que quiser, é um
negócio a liberdade de expressão e eu tenho certeza que Vos-
sas Excelências vão lutar para que a democracia permaneça.
Que Deus abençoe a todos, muito obrigado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado ao
amigo Dr. Liberato. Passo a palavra neste momento ao Dr. Diego
Azevedo Simão, Defensor Público.

O SR. DIEGO AZEVEDO SIMÃO – Exmº Sr. Deputado Ribamar
Araújo, Sr. Emerson Castro, Chefe da Casa Civil; Dr. Marcus
Edson, Dr. Fontoura, queridos colegas Defensores Públicos. Inicio
recordando que o preâmbulo da Constituição da República,
Declaração de Intenções da Carta Cidadã não deixou dúvidas
de que compete ao Estado de Direito a busca por uma socieda-
de igualitária, fraterna, plural, sem preconceitos, tendo como
Norte o respeito aos direitos humanos e à igualdade. Daí que a
Defensoria Pública foi prevista na Carta Cidadã como essencial
a função jurisdicional do Estado, como importante papel de
prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos necessita-
dos garantindo, portanto, o acesso à justiça a quem tem sede
de justiça. A Defensoria Pública, portanto, é um instrumento
que está a serviço dos mais frágeis para assegurar o direito
fundamental de acesso à justiça. No Estado de Rondônia, a
nossa Defensoria tem se firmado como instituição forte, tem
ampliado a atuação dos núcleos da Defensoria Pública na Capi-
tal e no interior, atuando por meio de defensores públicos que
possuem consciência do seu papel, e, que por isso, compro-
metidos com a efetivação da cidadania, e, com a defesa dos
Direitos Humanos, o que é realizado dia a dia, de forma intran-
sigente na defesa dos necessitados. Nesta data especial, 19 de
maio, Dia da Defensoria Pública, o reconhecimento por esta
Casa de Leis, pelos Poderes instituídos é significativo, pois de-
monstra que os Poderes respeitam e compreendem a impor-
tância da Defensoria Pública no Estado de Rondônia e como
também reconhece o esforço de que cada um de nós, defenso-
res públicos, na nossa luta para dar voz ao necessitado. Por
isso em nome da AMDEPRO eu agradeço esta homenagem e
parabenizo os colegas pela luta incessante e intransigente na
defesa daqueles que mais precisam. Muito obrigado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado ao Dr.
Diego. Passo a palavra neste momento ao Exmº Sr. Dr. Marcus
Edson de Lima, Defensor Público Geral.

O SR. MARCUS EDSON DE LIMA – Em primeiro lugar eu gos-
taria de agradecer a oportunidade dada a Defensoria Pública
para mais uma vez nesta Casa difundir o nosso trabalho, agra-
decer pela homenagem feita pela Assembleia Legislativa. Cum-

primento ao Presidente Deputado Ribamar Araújo, cumpri-
mento nosso Secretário-Chefe da Casa Civil Emerson Castro,
uma pessoa que tenho extrema admiração e todas às vezes
que posso manifestar, eu demonstro a gratidão que tenho em
nome da Defensoria Pública a este grande Secretário; a nos-
sa Defensoria Pública teve um dos maiores crescimento, se
não o maior na história da Defensoria Pública em questão
orçamentária na gestão do Governador Confúcio Moura e boa
parte disso, além do Governador, se deve ao Secretário-Chefe
da Casa Civil, nosso amigo Emerson Castro; cumprimento meu
braço direito amigo de batalhas, sofredor, passa todos os dias
comigo as aflições e agruras da Defensoria Pública Geral An-
tônio Fontoura Coimbra, o qual sucedi como Defensor Público
Geral e tenho a honra de ter ao meu lado lutando comigo para
uma Defensoria Pública melhor; cumprimento também todos
os colegas na pessoa do também amigo Diego de Azevedo
Simão, hoje representando a AMDEPRO – Associação dos Mem-
bros da Defensoria Pública do Estado de Rondônia; quero sau-
dar o Presidente desta Casa também Deputado Maurão de
Carvalho e aos demais Deputados estaduais que nunca deixa-
ram de olhar a Defensoria Pública e reconhecer a importância
de sua atuação para a transformação social do povo
rondoniense. De forma especial, quero registrar os meus sin-
ceros agradecimentos aos Deputados estaduais proponentes
desta homenagem de Sessão Solene. O nosso Deputado e
amigo Léo Moraes, Deputado Jesuíno Boabaid, o Deputado
Aélcio da TV e Deputado hoje aqui presidindo a Sessão, o
Deputado Ribamar Araújo. Agradeço também ao nosso Go-
vernador de Estado Confúcio Moura, e Emerson quero que
leve meus parabéns ao nosso Governador que fez aniversário
esses dias, tive a oportunidade de parabenizá-lo, mas, em
público, mais uma vez, aqui parabenizo pelo seu aniversário e
agradeço que o Governador, que mesmo em momentos de
dificuldades financeiras pelo qual passa o nosso País, não tem
medido esforços para que a Defensoria Pública do Estado con-
tinue a prestar o seu mister como eficiência e maestria. Nós
sabemos de todo o empenho, Secretário, do nosso Governa-
dor para a nossa classe. Nosso Governador sempre nos rece-
beu de portas abertas, tem um carinho especial pela Defensoria
Pública, eu costumo dizer, esses dias aí, numa informalidade
eu e o Secretário Chefe da Casa Civil numa conversa
descontraída, num final de semana eu perguntei: “não sei o
que ele viu em mim, que ele tem um apreço por mim que eu
não sei da onde vem”. O Governador sempre me recebe de
portas abertas, atende os meus telefonemas de primeira, res-
ponde os meus telefonemas de primeira, sempre faz questão
de que eu sente ao seu lado em todas as solenidades. Sem-
pre abriu as portas, quando eu preciso de um pedido ele reú-
ne todos os Secretários de Estado, me coloca na ponta da
mesa, e eu até hoje não entendo o porquê, e sempre pergun-
to ao Emerson, eu não sei o que ele viu em mim, mas, tem um
carinho muito grande, talvez não por mim, mas, pela Defensoria
Pública. Agradeço também ainda, pela confiança em nós de-
positada, Secretário, para a gestão da Defensoria Pública por
mais dois anos, após recebermos também um voto de confi-
ança de mais de 80% de nossa classe dos defensores públi-
cos. Nesse mesmo sentido, agradeço aos colegas hoje aqui
presentes que facilitam o meu trabalho na Defensoria Pública
Geral. É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil,
mas, todo esse sucesso, 90% desse sucesso vem em razão
da união de esforços de Vossas Excelências na atividade-fim.
Quando todo o mundo, quando toda a classe entendeu que ao
invés de combatermos entre a gente, era melhor nos unirmos
e lutarmos em prol desse objetivo, quando a Associação tam-
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bém entendeu isso; nós começamos a ter vitórias, e, é isso
que faz a gente crescer. E grande parte desse sucesso, grande
parte desse crescimento se deve à união de todos os Defenso-
res Públicos na atividade-fim. Essa união, eu sei dos esforços
de Vossas Excelências, eu sei que muitas vezes estão em dois,
três lugares ao mesmo tempo, sendo que isso é quase impos-
sível, mas, eu sei que os senhores fazem isso com maestria. E
eu sei que os senhores têm, almejam que isso resulte um
crescimento, e é essa a minha luta. Minha luta é que esse
sacrifício de vocês possa reverter melhorias na qualidade do
trabalho dos senhores. É isso que eu vivo, eu vivo para isso há
dois anos, vou viver para isso mais dois anos na administra-
ção, depois, o resto da minha carreira na atividade-fim. Trazer
melhorias para os Defensores da atividade-fim, eu acho que a
minha meta é escancarada que é nesse sentido, é trazer para
os senhores melhoria. E eu vou lutar todos os dias para isso.
Quero que me cobrem, me cobrem diariamente, como vêm
fazendo, como todas as pessoas aqui, todos os colegas fazem
no bom sentido, me cobrem porque eu devo isso. No momento
em que assumi a responsabilidade de ser Defensor Público
Geral eu devo isso aos senhores. E tenho a plena convicção,
que dependendo dos meus esforços, dependendo do esforço
da minha família, que tem que abrir mão da minha companhia
para isso, eu vou fazer. Eu vou fazer, a não ser que não seja a
vontade de Deus, mas, sendo a vontade de Deus, eu vou fazer.
Portanto, como protagonistas deste cenário também, ressalto
os Defensores Públicos do Estado de Rondônia pelo trabalho
que, incessantemente, estão a desenvolver diariamente nesta
tão nobre função.

Da mesma forma exteriorizo meus agradecimentos aos
senhores servidores pelo empenho demonstrado na execução
de suas funções, buscando o aperfeiçoamento na melhor pres-
tação do serviço público. Não posso deixar de registrar, nesta
oportunidade, as minhas sinceras homenagens, e, sentimento
de gratidão, aos Defensores Públicos Aposentados que deram
o impulso inicial para a afirmação e a consolidação da
Defensoria Pública em nosso Estado. Foram lutas incessantes
em dias difíceis, mas, que valeram à pena. E, hoje, a Defensoria
Pública chegou onde está; graças aos esforços, sem medida,
empreendidos por esses valorosos colegas. Lembro agora,
daqueles nossos colegas que ajudaram a desenhar a história
da Defensoria Pública de Rondônia de forma extremamente
salutar, mas, que infelizmente não se encontram mais em nos-
so meio. Para isso, eu contei com a ajuda do nosso amigo e
Subdefensor Público Geral, que sempre que tem a oportunida-
de de falar, menciona esses nobres colegas. Eu lembro um
depoimento, seu depoimento emocionado na minha posse
como Defensor Público Geral, o sucedendo, que o Dr. Antônio
Fontoura Coimbra, às lágrimas, lembrou cada episódio vivido
com os colegas que hoje não estão mais aqui. Tenho certeza
que todas as vezes que esse assunto é tocado, o senhor se
emociona, Dr. Fontoura. E isso é atitude daquelas pessoas que
têm sentimento, que lembram e que prezaram muito pelas
amizades que viveram neste Estado. Eu tenho certeza que isso
vai acontecer. Infelizmente não somos eternos, isso vai acon-
tecer com todos nós, no futuro, espero que seja bem distante,
mas, nós nos lembraremos de cada história que vivemos nes-
te Estado, cada luta que tivemos pela Defensoria Pública e por
isso peço aos senhores que a gente procure harmonia, que a
gente procure amizade porque isso, depois o tempo não volta.
E quando a gente lembrar as pessoas, que a gente lembre
pelas coisas que a gente fez, pela amizade que a gente pre-
servou, não pelo que a gente deixou de fazer. Então, em nome
disso, e peço licença ao Dr. Fontoura, que poderia com autori-

dade falar disso, eu registro aqui as importantes contribuições
prestadas pelos nobres colegas in memorian, Helder Lúcio
Maciel, Eliomar Abrantes de Souza, Ceci Furbino Neves, José
Augusto Leite Neto, Antônio Francelino dos Santos, com quem
tive oportunidade de trabalhar. Antônio Francelino dos Santos
foi a primeira pessoa a me receber numa comarca aqui em
Rondônia. Eu o sucedi como Coordenador na comarca de Ji-
Paraná assim que cheguei naquela comarca, assim que tomei
posse, vindo de São Paulo para o Estado de Rondônia. Foi um
grande amigo, sou um grande amigo da família, a Dona
Terezinha, sua esposa e seus filhos, e também, por último o
nosso Ex-Defensor Público Geral Dr. José Roberto Wasques de
Freitas. Nessa semana comemoramos o Dia Nacional da
Defensoria Pública. O dia 19 de maio foi inspirado na data que
faleceu Santo Ivo de Kermartin, no ano de 1303, na França.
Santo Ivo era doutor em Teologia, Direito, Letras e Filosofia.
Notabilizou-se por dedicar toda a sua vida em levar justiça às
pessoas desassistidas de fortuna, e às vezes em situação de
opressão ou fragilidade. Nada mais do que a gente faz todos
os dias. Dizia ele: “Jure-me que vossa causa é justa e eu de-
fenderei vossa causa gratuitamente”. A história de Santo Ivo
consagrou um legado para a humanidade e inspirou a criação
da Defensoria Pública pela Constituição Republicana brasilei-
ra. Como destacou José Fontenelle Teixeira “[...] Os Defenso-
res Públicos, figuras indispensáveis na engrenagem da máqui-
na judiciária, símbolo da justiça democrática e instrumento
realizador do princípio constitucional da igualdade de oportu-
nidade de todos perante a lei, garantidor do acesso à presta-
ção jurisdicional, independentemente da condição de fortuna,
revivem, hoje, a missão de Santo Ivo, integrando o órgão da
Assistência Judiciária”. Santo Ivo inaugurou, portanto, este ver-
dadeiro sacerdócio que é ser Defensor Público. Nós, Defenso-
res Públicos, temos diariamente combatido o bom combate e
conferido dignidade a quem mais precisa de justiça. Por tal
razão, fazemos jus à honrosa homenagem dedicada por esta
Augusta Casa Legislativa do nosso Estado. O esforço dos se-
nhores, meus colegas aqui presentes, está sendo visto atenta-
mente pela Administração Superior da Defensoria Pública, pe-
los Poderes e Instituições do Estado e por toda a sociedade
rondoniense. Diversos colegas que se dedicam veementemen-
te à causa da Instituição, mesmo sem receber qualquer tipo
de cumulação, se deslocam semanalmente de suas comarcas,
fora do horário normal de expediente. Muitas vezes em veícu-
los oficiais modestos e antigos, renunciando o seu precioso
tempo com a sua família, para abrir a porta dos Tribunais a
milhares de pessoas deste Estado que estão sedentas por Jus-
tiça!  Garantem os alimentos às crianças e adolescentes, o
remédio ao enfermo, o benefício acidentário ao trabalhador
incapacitado, a guarda ao menor abandonado, o direito à mo-
radia a quem tanto sonha com a regularização de sua casa, à
liberdade ao inocente encarcerado, o próprio direito a ter di-
reitos! Não é à toa que a Defensoria Pública de Rondônia tem
sido destaque no cenário nacional. Tem seu trabalho reconhe-
cido não só pela comunidade jurídica local, mas, também pe-
las outras Instituições, seja da União, sejam de outros Esta-
dos. Tivemos a iniciativa de diversas ações no Colégio Nacio-
nal dos Defensores Públicos Gerais, sendo, hoje, a Defensoria
Pública do Estado de Rondônia autora de diversas boas práti-
cas que servem de modelo e inspiração para outros Estados
da federação. Não há Democracia efetiva sem uma Defensoria
Pública forte, autônoma e atuante de forma efetiva! O profes-
sor José Afonso da Silva, em sua consagrada obra Curso de
Direito Constitucional Positivo enfatiza que: “Cabe aos Defen-
sores Públicos abrir os tribunais aos pobres, é uma missão tão
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extraordinariamente grande que, por si só, será uma
revolução”.

Portanto, prezados colegas, senhoras e senhores pre-
sentes, nesta data tão especial, só tenho a desejar um efusivo
parabéns aos meus estimados colegas, Defensores Públicos
vocacionados, por desenvolverem com tanta garra e afinco esse
precioso, difícil e, ao mesmo tempo, gratificante sacerdócio.
Continuem firmes e dedicados, não esmoreçam, Rondônia está
a cada dia mais irradiada de esperança, traduzida por uma
Defensoria Pública sólida, comprometida e eficiente.

Nós temos feito a diferença na vida das pessoas! Um
forte abraço! Muito obrigado, e, viva a Defensoria Pública!

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado, Dr.
Marcus Edson de Lima. Passo a palavra, neste momento, ao
Excelentíssimo Senhor Emerson Castro, Chefe da Casa Civil do
Estado.

O SR. EMERSON CASTRO – Bom dia a todos os amigos e
amigas aqui presentes. Quero cumprimentar a Mesa, nominando
cada um dos Ilustres presentes à Mesa, Dr. Diego, Defensor
Presidente da Associação; Dr. Fontoura, Ex-Defensor Público
Geral, também ladeando o Marcus nesse trabalho, que não é
fácil administrar uma estrutura. Eu sempre falo que o ideal é
que todos os que passam por alguma Instituição, tem alguma
oportunidade na vida de participar da administração dessa Ins-
tituição, para compreender um pouco do sofrimento e das frus-
trações do dia a dia e quão difícil é manter a motivação. Eu falo
sempre que motivação é que nem banho, tem que tomar todo
dia, não dura. Só dura um dia, todo dia você tem que sair e
tomar um banho de motivação para ir trabalhar, quer seja nos
seus ofícios, quer seja além do ofício também, o encargo de
administrar a Instituição. Cumprimentar o Dr. Marcus, pessoa
que eu conheci há poucos anos, mas, parece que eu conheço
de adolescência e que nos encantou com a sua diligência, com
a sua paixão no seu ofício. E acho que foi essa paixão que
encantou também ao Dr. Confúcio Moura, nosso Governador
na escolha no 1º mandato e na recondução deste 2º mandato.
Dr. Confúcio é um homem que pugna de que as pessoas têm
que ter afeto pelo que fazem e afeto não é aquele sentido
romântico, piegas, afeto é se afetar pelo sofrimento alheio; é
isso o significado real do afeto. É eu me afetar com o seu
problema, e alguém tem alguma dúvida de que a Instituição
que tem mais afeto pelo sofrimento alheio é a Defensoria, tem
alguém, alguma dúvida disso? De que a Defensoria, no papel
da Defensoria e do Defensor que está o último bastião de bus-
ca de esperança e de busca de direitos da população mais
carentes. Nós temos Instituições que lutam pelo direito da so-
ciedade, o Ministério Público é uma delas, a OAB também é
uma delas. Mas aquele pequenininho, invisível, para o Poder
Público é na Defensoria que encontra guarida. É a Defensoria
que tem o lema tão propalado pela Irmã Dulce: “de que nós
temos que ser a última porta”. Irmã Dulce falava sempre isso,
que todo mundo pode ter a porta fechada em qualquer lugar,
mas, quando batesse a porta dela e a Igreja em que ela atuava
tinha que ser a última porta, ela não podia procurar outro lu-
gar, é na Defensoria que nós temos essa imagem Institucional.
Então o Dr. Confúcio Moura, nosso Governador, vê, viu e conti-
nuará vendo durante o seu mandato essa missão sublime, va-
lorosa, nobilíssima de ser a última porta da população mais
carente.

Cumprimentar ao meu querido, eu queria aproveitar antes
até de cumprimentar o Deputado Ribamar, cumprimentar ao
decano, eu soube agora que é o mais experiente Constantino,

eu conheci quando ainda tinha cabelo preto, e eu gostaria
muito de ter cabelo branco, Constantino como você; cumpri-
mentar também a todos os decanos da Defensoria e em nome
do Sismeiro, meu amigo, cumprimentar todos os ex-defenso-
res Públicos Gerais também que é uma construção a cada
mandato, não tem aquele que foi o mais importante, tem aquele
que se destacou mais por uma contingência, por uma situa-
ção política econômica, mas, cada Defensor Público Geral tem
um papel muito grande, muito grandioso na evolução da
Defensoria do Estado de Rondônia.

E o meu cumprimento ao Deputado Ribamar Araújo, eu
tenho sempre falado do Ribamar que a gente se conhece há
30 anos, parece que não, mas há 30 anos que a gente se
conhece. Fui Vereador junto com o Ribamar, não estou na
política há 30 anos, estou na política a 19, comecei em 98,
mas, o Ribamar me conheceu de adolescente e sempre foi
essa figura ética e eu tenho certeza que um dia vai alcançar o
objetivo maior de cuidar de um Município ou até quem sabe
de um Estado porque nós precisamos disso nesse momento
em que a política está sendo tão questionada e eu não tenho
nenhum problema em dizer que sou político, hoje, já digo que
sou político, eu não estou mais político. Eu comecei na inicia-
tiva privada, mas, depois de 19 anos não dá para dizer que
não sou mais político.  Já concorri alguns cargos, já estou na
minha 4ª Secretaria, 3ª de Estado e eu digo aonde eu vou que
eu sou político com muito orgulho, digo aonde eu vou que eu
conheço Ribamar Araújo com muita honra ladeei-o na Câma-
ra Municipal, porque a política é a arte do bem comum, não é
Ribamar? Você fala sempre isso. E o que a gente vê aqui, fuja
disso, não é política, é crime.  Política é a arte do bem co-
mum; e crime é crime. Que seja investigado, que sejam puni-
dos aqueles que devem alguma coisa a sociedade no que tan-
ge ao tipo penal à legislação, mas, temos que preservar a
política e a democracia que são as esperanças que nós temos
de evolução social. Mais vale a pior democracia do que a me-
lhor ditadura. Quando eu vejo em redes sociais algumas pes-
soas falando: “é realmente, Figueiredo estava certo quando
predisse tudo o que está acontecendo no País”. Essa pessoa
que coloca isso não sabe que ela poderia ter um sensor numa
Câmara Militar fazendo print da sua postagem e entrando na
sua casa de noite, de madrugada levando para um destino
incerto e sequer essa família saber se ele poderia voltar ama-
nhã. Então, mais vale a pior democracia do que a melhor dita-
dura. Mais vale isso. E temos que defender a democracia,
temos que defender a nossa divisão partidária que são as
condições dos veículos para chegar aos postos de comando
políticos do nosso País. Mas, nesse ato, eu só quero parabeni-
zar ao subescritores dessa Sessão, aos Deputados já citados,
o Deputado Ribamar, o Deputado Léo, o Deputado Jesuíno, o
Deputado Aélcio, se não me falha a memória, foram esses, e
eu tenho certeza que toda a Casa que foi atendida, foi aprova-
da por unanimidade, o Presidente Maurão, ele faz defesa in-
transigente dos direitos dos Defensores Públicos e defender,
eu acho que não há algo mais digno nessa vida, eu tenho
certeza que vocês, nenhum que está aqui neste Plenário não
consegue passar uma semana sem chegar à casa à noite e
lembrar daquela senhora que foi buscar o medicamento para
o filho que estava em tratamento e que não encontrou no
Posto de Saúde ou no Hospital Público, quer seja do Município
ou do Estado. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores
chegue à casa a noite nas suas orações, ao menos uma vez
na semana e não se lembra daquela mulher que foi violentada
ou violada, ou ameaçada, ou agredida pelo seu cônjuge, a
pessoa que deveria ser a sua outra asa na vida para voar. Eu
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tenho certeza que vocês todos os dias se não derramam lágri-
mas, declaram em oração a Deus que vão se dedicar a manhã
ainda mais ao sofrimento daquela pessoa, isso é afeto, isso é
missão, isso é entrega, isso é paixão e graças ao trabalho de
vocês, que a gente tem esperança de ver um Estado, com
mais justiça social. O administrador público, ele é preso num
problema diário, isso nos esfria, isso nos afasta do clamor
público social, por isso a necessidade de uma Defensoria for-
te, institucionalmente, independente e financeiro orçamentari-
amente estruturalmente autônoma. Dr. Confúcio Moura, não
mediu esforços quando cortou do próprio orçamento e trans-
feriu a Defensoria do Estado, e também ao Ministério Público,
o orçamento necessário e para começar o ano autonomamen-
te. Historicamente a Defensoria sabe, o Dr. Sismeiro, sabe dis-
so, o Fontoura sabe disso, começava o ano com o orçamento
para a folha até setembro, outubro no máximo. Dr. Confúcio,
quando viu esse cenário em que foi apresentado pelo Dr. Marcus,
para a equipe econômica, de pronto declarou: podem cortar
do próprio orçamento do Executivo Estadual e transferir para
essas instituições, porque não é que se falar em dependência
e autonomia, quando fica com pires na mão frente ao Executi-
vo, fragiliza a ação da instituição. E Defensoria frágil, não nos
ajuda, nós precisamos estar todos os dias sendo admoestados
pelos senhores, admoestados no bom sentido com bons pro-
pósitos na busca da melhoria da máquina pública estadual. É
preciso que vocês tenham a tranquilidade, que tenham no mí-
nimo o orçamento para os seus salários, para os técnicos da
Defensoria receber e trabalharem dignamente com essa
tranquilidade que lhes dá a condição de dedicar 100% de suas
almas, e de sua sensibilidade e inteligência ao sofrimento da
nossa população mais carente, principalmente a mais carente
que procura a Defensoria na busca dos seus direitos. Então,
eu parabenizo a todos os senhores e senhoras aqui presentes
pela sua entrega a essa missão, eu falo sempre que não há
mais nobreza no cargo público, não há aquela nobreza do pu-
xar a cadeira, do abrir a porta de uma coluna social, não é
isso, a nobreza está quando a gente vê aquela esperança sen-
do transmutada em um bem material; em ato público, em um
serviço público, em um acalanto daquele que deveria ser o
cuidador da população que somos nós, que representamos o
povo poder público. Parabenizo cada um de vocês, a cada uma
de vocês por essa entrega a missão; parabenizo a Mesa Dire-
tora da Assembleia Legislativa pela iniciativa, parabenizo ao
Dr. Marcus, em seu nome todos aqui presentes na Mesa por-
que vocês nos estimulam a ser melhores. Seus exemplos pes-
soais fazem com que a gente agrave a nossa sensação de
dedicação ao interesse do povo rondoniense, do povo
portovelhense, do povo do interior do Estado, a cada dia que
nós vamos trabalhar. Muito obrigado pelos seus exemplos pes-
soais, Dr. Diego, Dr. Marcus, Dr. Fontoura, muito obrigado a
cada um e cada uma de vocês por serem tão altivos e nobres
na sua missão da busca de materialização da esperança do
nosso povo. Parabéns a todos, que Deus abençoe as suas vi-
das e os seus trabalhos. Obrigado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado
ao Dr. Emerson Castro, e passo ao Mestre de Cerimônias.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos Sua Excelência o senhor Deputado Ribamar Araújo, aqui
à frente para que possa fazer a entrega de uma placa materi-
alizando esse momento ao Excelentíssimo Senhor Dr. Marcus,
Defensor Público Geral. Nesse momento, Dr. Marcus aqui, é

uma placa materializando esse momento, obrigado e para-
béns a todas as senhoras e senhores.

Então, nesse momento com a palavra Sua Excelência
Senhor Deputado Estadual Ribamar Araújo, um dos proponen-
tes desta Sessão Solene de homenagem.

(Entrega de Placa)

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Bom dia a todos.
Excelentíssimo Senhor Emerson Castro, Chefe da Casa Civil do
Governo do Estado; Excelentíssimo Dr. Marcos Edson de Lima,
Defensor Público geral; Excelentíssimo Sr. Dr. Antônio Fontoura
Coimbra, Subdefensor Público geral e ex-defensor público ge-
ral; Excelentíssimo Sr. Dr. Diego de Azevedo Simão, Presidente
da Associação dos Defensores Públicos em exercício; e cum-
primentar aqui a todos os funcionários desta Casa, a impren-
sa. Chegou nesse momento aqui o Deputado Federal Expedito
Neto já pode tomar assento na Mesa, meu querido amigo, Ex-
pedito Neto. Queria cumprimentar além da Mesa, todos os
Defensores Públicos aqui presentes que faço questão de nesse
momento nominar: Dr. José Messias, Dr. Roberson Bertone;
Dr. Hans Lucas, Dr. Valmir Junior, Dr. Leonardo Werneck, Dr.
George Barreto Filho; Dr. Lucas do Couto; Dr. Constantino
Gorayeb; Dr. Fábio Roberto; Dra. Silmara; Dra. Morgana; Dra.
Lúcia; Dr. Diego; Dr. Elizio; Dr. Yassuo; Dr. João Sismeiro, meu
particular amigo; Dr. Marcus Lima; Dr. Antônio Fontoura, já
nominado; Dr. Vítor Miranda; Dr. Gilberto Leite; Dr. Liberato
Ribeiro, meu dileto amigo; Dra Alessandra; Dra. Rithyelle; Dra.
Ilcemara; Dr. Flávio Júnior; Dr. George; e queria aqui, chegou
aqui agora o Deputado Aélcio, cumprimentar o senhor, que o
senhor é um dos subscritores também dessa homenagem.
Minhas senhoras, meus senhores, é com imensa satisfação
que estou nesse momento aqui presidindo os trabalhos dessa
solenidade em homenagem do Dia Nacional dos Defensores
Públicos. E aqui na pessoa de dois ex-defensores públicos, o
Dr. Biazi e o Dr. Francelino que coincidiu o mandato desses
homens como Defensores Públicos Geral com a minha chega-
da aqui na Assembleia Legislativa em 2007 e vocês podem
observar que a partir daquele ano de 2007. A Defensoria Públi-
ca começou a mudar e não existe ninguém que tenha uma
vontade maior, um sonho de ver a Defensoria Pública com a
mesma credibilidade, com o mesmo respeito que hoje, por
exemplo temos o Ministério Público. E desde aquela época em
2007 que eu já luto por isso, e tenho certeza que melhorou
muito para os defensores públicos e para a Defensoria Pública
em termos salariais, em termos de condições de trabalho e
em termos, evidentemente, de orçamento. Sempre fizemos
questão de dá uma atenção especial a Defensoria Pública, não
somente eu, mas, como todos os Deputados que compunham
aquelas outras legislaturas junto comigo. E aqui eu tenho Dr.
Liberato não somente pela posição social que ele exerce, não
somente pela posição profissional que ele exerce, mas, acima
de tudo pela dignidade e todas às vezes Dr. Liberato, que nós
trocamos telefonema, que nós nos encontramos ou temos a
oportunidade de uma conversa, o senhor é uma das pessoas
que me incentiva a continuar nessa luta difícil. E acima de tudo,
não só isso, mas, o senhor é um reconhecedor da minha luta,
do meu sofrimento na política. Todo ser humano normal, ele
gosta de administrar o sucesso, não conheço ninguém que
goste de administrar o insucesso. E em várias oportunidades,
Dr. Liberato, eu tive que abrir mão do sucesso, para não abrir
mão honestidade. Poderia ser um político de uma carreira po-
lítica de muito mais sucesso, se eu tivesse pelo menos aceitado
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me aliar um pouco aos bandidos. Então, Dr. Liberato, todas às
vezes que nós conversamos e essas suas palavras de incentivo
me dá um combustível a mais para eu continuar nessa luta tão
difícil, que é fazer política com honestidade. Recentemente só
lembrando, Dr. Liberato, em cima das suas palavras a respeito
da minha dificuldade, foram presos alguns Vereadores lá de
Paraopeba, no Pará, vocês viram na televisão, e um deles de-
clarou, todos presos por corrupção, e um deles declarou: “se
não entrar na corrupção não sobrevive na política”. Ele está
correto, a declaração dele está correta, só não está correto é a
falta de dignidade dele em dizer isso. Porque em determinado
momento todos nós temos a opção de não sobreviver politica-
mente como em determinado momento eu não sobrevivi politi-
camente, mas, eu tive a opção de não sobreviver, mas, não
deixei que a corrupção entrasse no meu dia a dia, aliás, tenho
passado por testes de fogo aqui nesta Casa e vocês estão ven-
do agora mais claramente, vocês não, porque tem um nível
intelectual bem maior, já sabiam de muita coisa errada que
existia na política brasileira, mas, o povão está tomando co-
nhecimento de tudo que está se passando na política brasilei-
ra, porque é que falta tudo para o nosso povo, o povo morre na
porta dos hospitais sem um atendimento, o povo morre nas
estradas nesse trânsito assassino que mata mais de 50 mil
brasileiros por ano, o povo sabe e sofre com mais de 50 mil
mortes violentas por armas que acontece no nosso País todo
ano, isso tudo fruto da corrupção e a Operação Lava-Jato está
mostrando neste momento. Como é que um político sério tem
condição de concorrer com político que passa o tempo inteiro
roubando e acumulando riqueza, acumulando dinheiro para na
campanha eleitoral comprar a dignidade daqueles que não têm
opção nenhuma muitas vezes na vida, e, muitas vezes acha de
ser honesto com marginal que lhe deu R$ 50,00, R$ 100,00
para comprar o seu voto, como já vi muitos eleitores: “não, eu
tenho que votar nele, porque ele me deu R$ 100,00, eu não
posso ser desonesto com ele, eu não posso votar em outro”.
Isso prova a falta de consciência da maioria dos nossos eleito-
res. Existe uma equação dificílima de ser resolvida neste País,
é que nós só podemos melhorar a qualidade dos nossos políti-
cos no dia que nós melhorarmos a qualidade do nosso eleitor e
para melhorar a qualidade do nosso eleitor nós temos que
educá-lo, mas, para educar esse eleitor depende dos políticos
que não querem que esses eleitores sejam educados, veja que
equação difícil de ser resolvida no nosso País. Mas, Dr. Liberato,
o senhor falou, inclusive, que eu sou do sertão do Nordeste, é
bem verdade, eu sou de uma terra, lá de Catolé do Rocha, lá
do polígono das secas, onde passado o primeiro ano de vida já
não deixa de ser um grande privilégio e eu estou aqui, poderia
ter enveredado como tantos outros enveredaram por outros
caminhos, mas, preferi sempre o caminho da retidão. Tem me
trazido vários prejuízos eleitorais, podia, como já disse, ter
uma carreira política de muito mais sucesso, mas, optei sem-
pre por ser assim para poder, Dr. Liberato, olhar nos olhos de
todos vocês sem me envergonhar apesar de fazer parte de
uma classe política que não tem credibilidade nenhuma, para
poder ouvir o Hino Nacional brasileiro de cabeça erguida e ra-
ciocinando da seguinte maneira: nunca uma atitude minha como
político ou como homem prejudicou o povo do meu País, preju-
dicou o meu País, eu quero continuar assim. A você Dr. Emer-
son Castro sempre a minha gratidão, Emerson Castro é um
dos mais sérios Secretários do Governo Confúcio Moura, e,
obrigado sempre pelo seu reconhecimento, é bem verdade que
nos conhecemos há mais de 30 anos, conheci você ainda era
menino. O Emerson Castro eu posso assegurar que ele abriu

mão do sucesso político também pela honestidade, eu sou
testemunha, já declarei isso em outras vezes aqui nesta
Assembleia, Emerson, quando alguém quis lhe criticar que
você não passou de vereador e eu expliquei porque você não
tinha uma carreira política de muito mais sucesso e vou
defendê-lo o tempo inteiro. Então, meus amigos, eu queria
mudar, parabenizar a todos vocês, dizer mais uma vez da mi-
nha satisfação, da minha felicidade em está homenageando
todos vocês e gostaria imensamente, estou vendo aqui muitos
rostos jovens, que esta homenagem, que o salário de vocês,
um bom salário hoje, com toda segurança que vocês tinham;
nunca isso aí possa afastar vocês da humildade, porque quem
tem que tratar com um povo tão humilde e sofrido como eu
faço; como vocês; não pode ser arrogante, nós temos que
manter a humildade, e o Emerson Castro falou que eu sempre
repito que eu faço da política a arte do bem comum, a arte de
servir meus semelhantes, quero continuar assim, Dr. Emer-
son, porque sem ser assim a política para mim perderia qual-
quer sentido. Então eu quero aqui mais uma vez parabenizar
todos vocês, dizer da minha satisfação de mais uma vez rece-
ber vocês aqui na nossa Casa, me colocar a inteira disposi-
ção, sempre serei um defensor da Defensoria Pública do Esta-
do de Rondônia. Muito obrigado, felicidades para todos.

Quebrando o protocolo eu concedo a palavra agora, ao
nobre Deputado Federal Expedito Neto.

O SR. EXPEDITO NETO – Bom dia, bom dia a todos! Em nome
do Dr. Marcus, meu grande amigo Defensor Geral do Estado
de Rondônia, em nome do Dr. Fontoura e em nome do Dr.
João Sismeiro que aqui se encontra, meu tio, praticamente,
foi uma das pessoas que me criou, fui criado dentro da casa
do João Sismeiro, uma das pessoas que eu tenho um grande
apreço, uma das pessoas que eu tenho uma grande admira-
ção. Se eu sou este Deputado, se eu sou essa pessoa, muito
disso eu devo a você, a sua família e aos seus filhos que fo-
ram criados como praticamente meus irmãos, a quem eu cha-
mo de primo, quem eu chamo de amigo, a quem eu tenho um
grande apreço.

Bom, gente, hoje é o Dia dos Defensores, esses que
defendem os mais pobres, esses que defendem àqueles que
não têm voz, esses que defendem àqueles que não têm con-
dições de se defender. Esses que representam o Estado, mas,
acima, acima do Estado, contra o Estado, esses que repre-
sentam a população, a voz rouca das ruas.

Muito obrigado a todos vocês pelo grande trabalho que
vem desenvolvendo, o Dr. Marcus que é um amigo, um parcei-
ro sempre está lá em Brasília comigo, sempre brigando por
vocês, sempre querendo recurso, brigando por Emendas, um
novo trabalho, um trabalho dinâmico, um trabalho jovem e é
isso que a gente precisa no nosso País.

Gostaria de agradecer ao nobre Deputado Ribamar Ara-
újo ao qual eu tenho um grande apreço também, um Deputa-
do sério, um dos poucos aqui dentro desta Casa, se me per-
mite dizer isso Deputado, um dos Deputados que realmente
tem um trabalho, um dos Deputados que realmente sabe en-
xergar no futuro e sabe que nós precisamos de uma gestão
correta, uma gestão certa de pessoas de calibre, de pessoas
de força, de pessoas que assim como o senhor disse que não
se vendem por um Governo corrupto, pessoas que realmente
botam interesse da população à frente dos seus próprios inte-
resses.

Gostaria de agradecer ao nobre Secretário a qual eu
faço das palavras do nosso Deputado as minhas, realmente o
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senhor é uma pessoa de visão, realmente o senhor é uma
pessoa técnica, uma pessoa que sabe onde quer chegar. Para-
béns pelo trabalho.

Gostaria de agradecer também ao nobre Deputado Aélcio
da TV que vem fazendo um ótimo trabalho, junto com o seu
filho aqui também na Câmara Municipal, um Vereador dinâmi-
co, um Vereador jovem.

Mas, bom, gente, como eu disse, hoje não é o dia dos
políticos, hoje é o Dia dos Defensores, meu companheiro aca-
bou de me dizer para eu tocar no assunto da Reforma Traba-
lhista e da Reforma da Previdência a qual eu fui o único Depu-
tado Federal a votar contra a Reforma Trabalhista e também
já havia denominado meu voto, falado o meu voto que iria
votar contra a Reforma da Previdência.  Muitas pessoas falam
que nós estamos passando por um momento na economia,
um momento de dificuldade, isso é uma verdade. Muitas pes-
soas acreditam que a gente precisa de uma Reforma na Previ-
dência, isso é uma verdade. Mas, qual Reforma da Previdência
que a população brasileira precisa? Quem pode propor uma
Reforma realmente viável à população?  Porque gente, falar
que a Previdência está quebrada, simples, de uma maneira
simplista, botar que a Previdência está quebrada é uma
inverdade, é uma mentira, tentar colocar à população brasilei-
ra. O que está quebrado é o tanto de dinheiro que a gente
retira da Previdência para pagar outras contas, como: Saúde,
Assistência Social. Mas, Deputado, você é contra investir di-
nheiro em Saúde? Você é contra investir dinheiro em Assistên-
cia Social? Não. Eu sou a favor de se investir na Saúde, mas,
com o dinheiro da Saúde.  Eu sou a favor de se investir em
Assistência Social porque eu acho que essa é uma das gran-
des missões do Governo Federal, mas, com o dinheiro de As-
sistência Social, não com o dinheiro de quem paga a Previdên-
cia. E as grandes empresas como é que ficam? Mais uma vez
a gente vai cobrar primeiro da população mais fraca, mais
uma vez a corda estoura do lado que não deveria. Então, eu
não poderia agir de outra maneira a não ser, ser contra a
Reforma da Previdência, por entender que a única Reforma
que o País precisa da Previdência é a separação do Ministério
da Previdência do Ministério da Assistência Social e que de
uma vez por todas a gente tenha uma Previdência saudável, a
gente tenha um imposto assim como o FGTS, que a gente
saiba para onde vai, que a gente tem consciência onde aquele
imposto será investido e esse é o meu sonho da Previdência,
uma Previdência onde a população sabe que a regra do jogo
não irá mudar nos 45 minutos do 2º tempo.

De antemão Marcus, gostaria de lhe agradecer o convi-
te por estar aqui, é uma honra, um prazer como eu disse e lhe
dizer, não só a você, mas, como todos os Defensores podem
ter certeza que o que vocês precisarem, vocês têm um com-
panheiro, vocês têm um parceiro, mais do que isso vocês têm
um amigo, podem sempre contar comigo. Muito obrigado a
todos, fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado
ao Deputado Expedito Neto e mais uma vez agradeço a todos
vocês mais uma vez quero externar a minha grande satisfa-
ção, a minha grande alegria de estar neste momento homena-
geando a Defensoria Pública de Rondônia.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro encerrada esta Sessão e convido a todos
para um coquetel que será servido aqui no Salão Nobre desta
Casa. Muito obrigado a todos.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 10h56min)

ATO Nº1175/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ADRIANA CANDIDO FELIX BARBOZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, códi-
go ASP-11, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar
de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 05 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1221/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

AGDA VIEIRA NEVES BORTOLETO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
29, no Gabinete da 1ª Secretaria-Deputado Lebrão, a contar
de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 11 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1174/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ALINE RIBEIRO DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 02 de
maio de 2017.

Porto Velho, 05 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº1263/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora BRUNA CAROLINE LEITE DE AQUIINO
FERREIRA, matrícula 200163450, Assessor Técnico, para Su-
perintendência de Finanças, a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1273/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da servidora CAMILA CAR-
DOSO DA SILVA, matrícula 200161744, Assistente Técnico,
para o código AST-21, do Departamento de Cerimonial, a con-
tar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 18 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1262/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora CAMILA CAVALHEIRO AMORA, ma-
trícula 200163704, Secretária de Apoio, para o Departamento
de Cerimonial, a contar de 17 de maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1272/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor CLENIO AMORIM
CORREA, matrícula 200163349, Assessor Técnico, para o có-
digo AT-30, do Departamento Legislativo, a contar de 02 de
maio de 2017.

Porto Velho, 18 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1230/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DELMISON JOSE ALVES DE MORAIS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, códi-
go ASP-11, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar
de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 12 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1182/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DIANA GOMES BRAGA SILVA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 02 de
maio de 2017.

Porto Velho, 08 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1245/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

EDMILSON EDUARDO GUILLEN SALVATIERRA, para exer-
cer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parla-
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mentar, código ASP-14, no Gabinete do Deputado Dr. Neidson,
a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 15 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1299/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora FABIANA MIRANDA DA
SILVA, matrícula 200161687, para Assistente Técnico, do De-
partamento de Comunicação Social, a contar de 02 de maio de
2017.

Porto Velho, 23 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1076/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FRANCIELLY HENRIETTA DA SILVA LIMA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira do
Singeperon, a contar de 24 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1127/2017-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

GESIANE MATIAS ESTEVES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27, do Gabinete
da Presidência, a contar de 1º de maio de 2017.

Porto Velho, 02 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1249/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

GILVANI JOSE KOCHEN, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-15, no
Gabinete do Deputado Saulo Moreira, a contar de 02 de maio
de 2017.

Porto Velho, 16 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1264/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora GINA BETA DE CARVALHO SILVA,
matrícula 200163183, Assistente Técnico, para Superintendên-
cia de Finanças, a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1236/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

GLEYCK BELMINO DUARTE DA COSTA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
30, no Gabinete da Presidência, a contar de 02 de maio de
2017.

Porto Velho, 12 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1270/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação do servidor HELIO JOSE DE VARGAS, matrícula
200162603, Assessor Técnico, para o Departamento de Mo-
dernização da Gestão, a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1266/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor ICARO RAFAEL DA SIL-
VA, matrícula 200161127, para Assistente Técnico, e relotar
na Escola do Legislativo, a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1265/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação do servidor ILDEU DE MAGELA COSTA, matrícula
200163119, Assessor Técnico,  para Superintendência de Fi-
nanças, a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1229/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JOAO DAMACENO ALVES, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-22,
no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 02 de maio
de 2017.

Porto Velho, 11 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1267/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor JUDSON TEIXEIRA PAES
DE ARAUJO, matrícula 200161862, para Assistente Técnico,
e relotar no Departamento de Policia Legislativa, a contar de
02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1231/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

KAMILA RAMOS DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 02 de
maio de 2017.

Porto Velho, 12 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1268/2017-SRH/P/ALE

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

A lotação da servidora LINA APARECIDA CUNHA
MARGONAR, matrícula 200162751, Secretária de Apoio, para
o Departamento de Informática, a contar de 02 de maio de
2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1290/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora LUCIMAR DE MIRANDA
LIMA, matrícula 200161505, para Assistente Técnico, código
AST-19, da Escola do Legislativo, a contar de 02 de maio de
2017.

Porto Velho, 17 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1155/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MARCOS DOS ANJOS QUEIROZ, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-26,
no Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 02 de maio
de 2017.

Porto Velho, 04 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1213/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MARTA ALVES DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de
02 de maio de 2017.

Porto Velho, 10 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1269/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora NATANA PAULA MONTENEGRO
ALMEIDA, matrícula 200162813, Assessor Técnico, para o
Departamento de Modernização da Gestão, a contar de 17 de
maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1289/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

RAFAEL LUCAS SANTANA VIEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14,
no Gabinete da Secretaria Administrativa, a contar de 17 de
maio de 2017.

Porto Velho, 18 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1126/2017-SRH/P/ALE

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

A lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da Se-
cretaria de Modernização da Gestão, a contar de 02 de maio
de 2017.

Nome Matricula
RICHARDSON CRUZ DA SILVA 200160808
TEO CABRAL CARVALHO SILVA 200161856

Porto Velho, 02 de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1214/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ROBERTA DA SILVA PEREIRA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de
02 de maio de 2017.

Porto Velho, 10 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1291/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora ROSILEIDE SOARES DOS SANTOS,
matrícula 200161758, Assessor Técnico, para o Departamento
de Logística, a contar de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 18  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1261/2017-SRH/P/ALE

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

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

N O M E A R

TANILCE SOUSA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11,
no Departamento de Modernização da Gestão, a contar de 02
de maio de 2017.

Porto Velho, 17 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1271/2017-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O cargo em Comissão do servidor TED WILSON DE ALMEIDA
FERREIRA, matrícula 200163202, para Secretario de Apoio,
código DGS-9, e relotar na Escola do Legislativo, a contar de
02 de maio de 2017.

Porto Velho, 17  de maio de 2017

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1181/2017-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

VANDERLEIA AUGUSTO TEIXEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar
de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 08 de maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 332/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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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 04 (quatro) diárias no período de 24 a 27/05/2017 a
servidora relacionada, que irá realizar serviço de
assessoramento ao senhor Presidente desta Casa de Leis, em
reuniões com autoridades locais no evento denominado 6ª
Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná - RO, confor-
me Processo nº. 00007715/2017-31.

Matricula: 200160379
Nome: Irma Fogaça Barbosa
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                   SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 333/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 24 a 27/05/2017
ao servidor relacionado, que irá realizar serviço de motorista
do veiculo oficial que conduzirá o senhor Presidente deste Po-
der juntamente com servidores que irão participar do evento
denominado 6ª Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná
- RO, conforme Processo nº. 00007715/2017-31.

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

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
                         Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 334/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 24 a 27/05/2017
ao servidor relacionado, que irá realizar serviço de motorista
do veiculo oficial que conduzirá a Chefe de Gabinete da Presi-
dência ao evento denominado 6ª Rondônia Rural Show, no
município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007715/
2017-31.

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

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

 MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
                         Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 335/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 24 a 27/05/2017 a
servidora relacionada, que irá realizar serviço de
assessoramento jornalístico ao senhor Presidente desta Casa
de Leis, em reuniões com autoridades locais no evento deno-
minado 6ª Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná -
RO, conforme Processo nº. 00007715/2017-31.

Matricula: 200163590
Nome: Stanislany de Sena Brito
Cargo: Assessor Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 336/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 24 a 27/05/2017,
ao servidor relacionado, conforme Processo nº. 00007715/
2017-31.
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Matricula: 200163596
Nome: Alberto Andrade do Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep. Pol. Legislativa

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 337/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 24 a 27/05/2017
aos servidores relacionados, que irão realizar serviços de
assessoramento ao senhor Presidente desta Casa de Leis, no
município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007715/
2017-31.

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, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 338/2017-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 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, a
Deputada Estadual ROSÂNGELA HENRIQUE PEREIRA DONADON,
matricula nº 200160361, conforme Processo nº. 00007725/
2017-42.

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 339/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 02 (quatro) diárias no período de 25 a 26/05/2017
ao servidor relacionado, que irá realizar serviço de
assessoramento a Deputada Rosângela Donadon, na Sessão
Itinerante Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, con-
forme Processo nº. 00007725/2017-42.

Matricula: 200163151
Nome: Welington de Brito Werlang
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Dep. Rosângela Donadon

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 340/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 23 a 26/05/2017
ao servidor relacionado, que se deslocará a serviço da Escola
do Legislativo para participar como palestrante no evento da
6ª Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná - RO, con-
forme Processo nº. 0007724/2017-40.

Matricula: 200162625
Nome: Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira
Cargo: Assessor Parlamentar

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 341/2017-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.
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R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/2017
aos servidores relacionados, que irão dar apoio técnico à im-
plantação do sistema de comunicação (internet para transmis-
são da Sessão Itinerante pelo portal da ALE/RO e redes soci-
ais) durante o evento Rondônia Rural Show, no município de
Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 0007709/2017-25.

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

Matricula: 200163611
Nome: Jamilton da Silva Costa
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dept. Informática

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 342/2017-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 28/05/2017 a 02/06/
2017, ao servidor relacionado, que irá ministrar curso de
Informática Básica II, no município de Alvorada D’Oeste - RO,
conforme Processo nº. 00007426/2017-30.

Matricula: 200163599
Nome: William Cesar Sestito Ribeiro
Cargo: Assist. Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 23 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
     PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 343/2017-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 28/05/2017 a 02/06/
2017, ao servidor relacionado, que irá ministrar curso de As-
sessoria Parlamentar, no município de Jaru - RO, conforme
Processo nº. 00007748/2017-65.

Matricula: 100007750
Nome: Joaquim Santos Cunha
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 25 de Maio de 2017.

 MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
                         Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 344/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual JOSÉ HERMÍNIO COELHO, cadastro
nº200152621, conforme Processo nº. 0007777/2017-95.

Porto Velho - RO, 25 de Maio de 2017.

 MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
                         Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 345/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, conforme Processo nº. 0007777/
2017-95.

Matricula: 200161531
Nome: Janio Henrique C. Braga
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Sec. de Segur. Institucional

Porto Velho - RO, 25 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
                         Secretário Geral Adjunto
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