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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
ATO Nº 029/2019-P/ALE
Convoca Sessão Legislativa Extraordinária
para o dia 22 de janeiro de 2019.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
no uso de suas atribuições regimentais e, com fulcro no que
dispõe o inciso II e §§ 4º, 5º e 6º do art. 2º e art. 111, todos do
Regimento Interno,

ANO VIII

02 - DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Projeto de
Resolução nº 092/17 que “Dispõe sobre a denominação
do edifício da nova sede da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia e dá outras Providências”.
03 – MENSAGEM Nº 07/2019 – PODER EXECUTIVO, Veto
Total ao Projeto de Lei Complementar nº 262/18, de
autoria do Deputado Maurão de Carvalho que “Autoriza
o Poder Executivo a criar o Instituto de Terras e
Colonização do Estado de Rondônia
- ITERON”
A
04 – MENSAGEM Nº 08/2019 – PODER EXECUTIVO, Veto
Total ao Projeto de Lei nº 1131/18, de autoria da Mesa
Diretora que “Concede Auxilio Natalino Excepcional no
mês de dezembro de
2018 para os servidores do quadro
VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
de pessoal efetivo, cedidos, agregados e para os
nomeados em cargo de provimento em comissão da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia”.

TAQUIGRAFIA

R E S O L V E:
Art. 1º Convocar Sessão Legislativa Extraordinária, para as
15h00m do dia 22 de janeiro de 2019, para leitura e deliberação
de matérias constantes do Anexo deste Ato.

ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 9ª SESSÃO
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 9ª LEGISLATURA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Em 18 de dezembro de 2018

Gabinete da Presidência, 21 de janeiro de 2019.
Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO
ANEXO DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DE 22.01.2019
01 – DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Projeto de
Lei que “Disciplina recuperação de área de preservação
permanente e reserva legal”.

Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1°Vice-Presidente
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1° Secretário
(Às 13 horas e 33 minutos é aberta a sessão)
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
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rondoniense, declaro aberta a 4ª Sessão Extraordinária da 9ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 9ª Legislatura.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Extraordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitura
da ata da Sessão Extraordinária anterior, senhor Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário da Assembleia Legislativa.
Passamos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 1071/
2018 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 199. Dispõe sobre
alterações dos Anexos I e II, de que trata o artigo 2º da Lei
3.971, de 28 de dezembro de 2016, que alterou o artigo 3º da
Lei 3.647, de 06 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para
o período 2016/2019.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão Única
o Projeto de Lei 1071/2018. Dispõe sobre alterações dos Anexos
I e II de que trata o artigo 2º da Lei 3.971, de 28 de dezembro
de 2016, que alterou o artigo 3º da Lei 3.647, de 06 de
novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período 2016/
2019.Em discussão o projeto do PPA para o ano de 2019. Já
tem parecer favorável.
Em discussão única e votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 1070/
2018 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 198. Estima a receita
e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício
financeiro de 2019.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 1070/
2018 para o exercício de 2019. Em discussão o projeto. Para
discutir o Ilustre Deputado Laerte Gomes.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhora e
senhores Deputados, estamos agora votando o Orçamento para
o próximo Governo do próximo ano e nós gostaríamos de deixar
aqui colocado a mentalidade e a posição desta Casa de Leis,
deste Parlamento, da Assembleia Legislativa, Deputado Lazinho,
com relação à peça orçamentária que aqui chegou nesta Casa.
Os deputados estaduais todos, por unanimidade, unanimidade
entenderam e estão votando esta peça com algumas emendas
indicativas de alguns parlamentares com as suas bases, mas
na forma que esta peça que o orçamento veio do Governo do
Estado, feito pelo Governo do Estado para o próximo governador,
com o mesmo remanejamento, e é bom que se diga isso para
que amanhã ou depois uma outra pessoa, deputado Jean, não
venha querer insinuar que esta Casa no orçamento tentou
dificultar alguma coisa, com o mesmo remanejamento que o
Governador Confúcio Moura teve nos dois anos de Governo,
20% de remanejamento o Governador Marcos Rocha terá
mesma forma, da forma que chegou este orçamento aqui nesta
Casa, ele está sendo votado dando total liberdade para que o
Governador possa fazer as suas políticas públicas dentro do
seu Governo. Então é bom registrar isso que esta Casa de Leis
fez contribuir e ajudar e já está contribuindo e ajudando para
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com o próximo Governo. Em nenhum momento, Deputado
Jesuíno, nenhum momento nenhum parlamentar questionou o
limite de remanejamento, ou as políticas públicas dentro do
orçamento, ou tal recurso, não, foi votado da forma que o
Governo encaminhou aqui. E é bom que se diga de passagem,
com o atual Secretário de Planejamento Pimentel, é uma pessoa
também próxima ao Governador que hoje será diplomado e
que assumirá em janeiro, é uma pessoa próxima com certeza
teve participação importante no orçamento. Então esta Casa
cumpre com o seu papel e dá total liberdade, total liberdade,
deputado Edson, para que o próximo Governador Marcos Rocha
possa exercer o seu mandato dentro do orçamento que veio
aqui para a Assembleia legislativa. Só para deixar isso
registrado, senhor Presidente, que eu considero importante
que a gente acompanha através das mídias em muitos Estados
da Federação ou em muitos municípios quando os prefeitos se
elegem, Deputado Lebrão, que os Vereadores vão lá e colocam
zero de remanejamento, ou colocam 5% de remanejamento
para tentar de uma forma ou de outra, às vezes, até poder,
não digo atrapalhar, mas dificultar um pouco a gestão. Aqui,
pelo contrário, do jeito que chegou aqui o remanejamento, o
mesmo remanejamento que o Governador Confúcio Moura teve,
esta Casa concedeu ao atual Governador que assume agora,
primeiro de janeiro, Marcos Rocha. Só para deixar registrado,
parabenizar a Comissão de Finanças e Orçamento, parabenizar
o Deputado Cleiton Roque, relator do Orçamento do Estado,
parabéns Deputado Cleiton, Vossa Excelência foi relator em
vários anos do Orçamento, sempre ouvindo seus colegas,
sempre ouvindo seus companheiros de uma forma
democrática, discutindo e debatendo Orçamento com seus
pares e seus colegas. Parabéns pelo seu trabalho, Vossa
Excelência que deixa esta Casa, Vossa Excelência que deixa
esta Casa, agora, no final desse ano, nesse exercício, não
porque não disputou a eleição, ou não teve voto, por um motivo
de última hora que aconteceu, por um problema eleitoral, mas,
que com certeza o seu trabalho ficou aí na história do nosso
Estado como um grande Deputado, eu não tenho dúvida
nenhuma se Vossa Excelência viesse disputara eleição Vossa
Excelência seria um Deputado reeleito pelo trabalho que Vossa
Excelência fez, e foi muito bom, e é muito bom, com certeza,
ter convivido e aprendido com Vossa Excelência aqui neste
Parlamento, nesses 4 anos. Então, parabéns a Vossa Excelência
que foi o Relator, parabéns a Comissão de Finanças e
Orçamento e parabéns a Assembleia Legislativa que mais uma
vez dá uma demonstração aqui de maturidade votando o
Orçamento, dando condições para que o próximo Governo
possa executá-lo.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda em discussão
o Projeto de Lei 1070/18.
O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Questão de Ordem? Eu
gostaria de incluir na pauta da Ordem do Dia, que vai ser
votado dois Títulos Honoríficos do Deputado Maurão, nosso
Presidente. Gostaria de incluir, é só um Voto de Louvor para o
Agente Penitenciário que protegeu a vida dele, da sua esposa
e matou dois bandidos de uma facção criminosa aqui de Porto
Velho que ia tirar a vida dele. Então, para fazer justiça, inclusive,
ele está internado no hospital, ainda em recuperação, eu
gostaria de solicitar senhor Presidente a inclusão desse Voto
de Louvor na Ordem do Dia para que a gente possa votar,
após a votação do Orçamento.
Gostaria também,senhor Presidente, pedir do Deputado
Cleiton, Presidente da Comissão de Orçamento, para destacar
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a garantia Orçamentária da SEJUS e da FEASE, que está no
relatório do Orçamento do ano que vem, e aqui reafirmar o
que o nosso Líder do Governo falou aqui, os Deputados querem
somar com o novo Governo, para que o Governo dê certo e dê
certo para o povo de Rondônia, dê certo para os Poderes.
Então o Orçamento está do jeito que chegou na Casa, o que
está ali já foi o que foi discutido lá com o Governador atual.
Então, a gente não fez nenhum tipo de alteração que venha
trazer qualquer dificuldade para o Governo que está assumindo
no dia 1º de janeiro. Eu gostaria que o Deputado Cleiton desse
esse destaque registrando aqui a presença do nosso Sindicato
e da categoria que está aqui aflita em relação a essa garantia
Orçamentária que era o compromisso nosso e do nosso
Governador Daniel Pereira.
O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, só pedir do
Deputado Anderson do Singeperon, dizer que foi acatado a
Emenda proposta por ele, até porque ela também veio
acompanhada de um Expediente do Executivo assinado pela
Secretária Adjunta de Planejamento Orçamento e Gestão, Dra.
Emília, onde tratando a necessidade que houvesse uma
alteração na peça Orçamentária, em virtude do acordo feito
entre a categoria, entre o Executivo diante da Justiça do
Trabalho. O Deputado Anderson fez a Emenda, nós acatamos,
é aproximadamente R$ 25 milhões no Orçamento da SEJUS e
R$ 3 milhões no Orçamento da Fundação FEASE, atendendo
justamente esse acordo firmado diante da Justiça do Trabalho.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, ainda para
discutir.
Eu queria que fosse assentado também na Lei
Orçamentária, se fosse de consenso de todos os Deputados,
ontem foi discutido, em sede de Audiência Pública, a situação
do aumento abusivo. Para mim, sabe, uma situação totalmente
contrária ao povo de Rondônia, que ficasse registrado também
a redução no ICMS do Estado de Rondônia.Então, a gente podia
colocar em discussão Deputado Lebrão, quem participou dessa
discussão, Deputado Léo Moraes, Deputado Dr. Neidson,
Deputado Maurão de Carvalho, que fique assentado também
na Lei Orçamentária a redução de 15% do fator do ICMS para
o Estado de Rondônia, só assim, acredito, Deputado Edson, o
Governador eleito Marcos Rocha, que é da mesma bandeira
partidária do Bolsonaro pode correr atrás de uma viabilidade
junto a ANEEL, a própria bancada federal em tentar reduzir
esse, “Deputado Adelino, não participamos Deputado Adelino
não”. É uma situação violenta. Então, eu acredito sim, que
essa Emenda possa ser feita de forma coletiva em reduzir
também na Lei Orçamentária um percentual do ICMS de 15%
na tarifa de energia. Eu queria que fosse assentada essa
Emenda.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente)– O Deputado Adelino
ainda quer discutir.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Só para discutir. Ontem mesmo
o Governador estava aqui na Audiência e eu pedir para ele
tirar o ICMS só desse aumento e ele falou que não poderia
fazer porque tem que ser iniciativa do Governo mandar. Nós
não temos autonomia para mexer na questão e aí eu insistir
com ele, pelo menos, porque como é 14% hoje de desconto
de ICMS, nesses 25% que está dando, aumentando energia,
se tirasse o imposto, já tiraria 14%. Mas, ele falou que não
pode fazer em consideração ao Governador que está entrando.
E insistimos ontem na Audiência Pública e ele falou que não
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pode fazer isso. E nós é inconstitucional a gente mexer,a gente
sabe que não pode. Gostaríamos mesmo de fazer isso Deputado
Jesuíno, a sua ideia é válida, mas nós sabemos que nós não
temos autonomia para isso. Eu insisti ontem com o Governador
aqui na Audiência pública, insisti com ele para que ele fizesse,
não precisaria nem tirar; é só não deixar arrecadar em cima
dos 25%, ele não concordou. Então, não adianta nós fazermos
aqui que é inconstitucional.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, eu quero, eu apresento
o requerimento também. Nós havíamos feito uma pauta para
esta Sessão e foi combinado de não inseríamos mais nenhum
projeto além do que estava na pauta pré-programada. Agora,
o senhor deferiu o pedido do Deputado Anderson, com justiça
é claro. Então, já que abriu esse precedente, eu peço a inclusão
também da votação da Mensagem 274 de autoria do Governo
do Estado, que denomina o Teatro de Ariquemes que em breve
vai ser inaugurado.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vamos votar o
projeto. Eu só espero que seja rápida essa Sessão, porque
nós temos compromisso às 16:30, é bom comunicar. O TRE
me comunicou, não sei se comunicou todos os deputados...
O SR. ADELINO FOLLADOR – Não vai ser mais, já suspendeu,
suspendeu a inauguração, não vai ter mais esse ano, nem no
começo do ano, a obra está muito atrasada, o empreiteiro
estava mentindo para o Governador e já foi suspensa a
inauguração.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só para comunicar,
os deputados que vão ser diplomados, a comunicação do TRE,
que gostaria que estivesse lá presente às 16:30. Então, saindo
daqui nós vamos agilizar. Lá no local da votação que é na
UNOPAR, da diplomação, na UNOPAR.
Eu coloco em votação o Projeto de Lei, votação única, o
Projeto de Lei 1070/18. Em votação o projeto. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.Aprovado. Vai ao Expediente.
O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, pela ordem. Antes
do senhor dá prosseguimento à Sessão. Eu quero só agradecer
pela oportunidade, eu acredito que é um dos últimos atos meu
aqui neste Parlamento. Agradecer a todos os meus
companheiros, os 23 deputados, mais a nossa querida e saudosa
Deputada Lúcia Tereza que esteve entre a gente, não está
mais; a Deputada Glaucione, hoje Prefeita de Cacoal. Eu quero
aqui do fundo do meu coração agradecer a cada um de vocês,
cada um dos 23 deputados, que eu tenho certeza que encerro
o mandato, mas o carinho, o sentimento e o respeito que eu
tenho por cada um de vocês, eu vou levar por toda minha vida.
Foi assim os meus 08 anos de vereador, onde até hoje são
meus amigos, eu tenho certeza que todos vocês, vocês estarão
nos meus pensamentos e teremos outros momentos juntos.
Então, aqui do fundo do meu coração eu quero agradecer o
companheirismo de cada um de vocês. E agradecer aos
funcionários desta Casa também, sempre prestou um trabalho
de excelência nos ajudando; aos meus assessores; a minha
família; os meus filhos; minha mãe; minha esposa; meus
irmãos; enfim, de maneira geral. Agradecer por tudo que tem
feito, tem estado do meu lado nos momentos de alegria e nos
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momentos também de tristeza. Mas, eu quero aqui finalizar
nessa relatoria desse orçamento, aprovado aqui por
unanimidade dos deputados e aqui expressar o meu
agradecimento de cada um de vocês, tenho certeza que nós
vamos nos cruzar em muitos outros momentos aí e
comemorarmos esses 04 anos que para mim foi um
aprendizado, eu só levo lições positivas, vocês estão todos dentro
do meu coração. Muito obrigado pessoal.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parabéns, Deputado
Cleiton Roque. Eu quero te parabenizar e dizer, com certeza
Vossa Excelência prestou um grande trabalho a esta Casa e eu
não tenho dúvida que Vossa Excelência retornará a esta Casa
pelo trabalho, pela liderança que Vossa Excelência representa
e com certeza eu gostaria de deixar aqui realmente registrado
a minha alegria, a minha satisfação ter Vossa Excelência como
par nesta Casa, nosso trabalho nesses 04 anos foram muito
bom. E parabéns pelo grande trabalho nesta Casa, sempre
aqui relatando as Leis importantes desta Casa, a Lei do
Orçamento, o PPA e com certeza você deixará registrado nos
Anais desta Casa uma grande parcela de contribuição, um
trabalho frente como parlamentar desta Casa. Muito obrigado.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Eu quero Deputado Cleiton, com certeza parabenizar o trabalho
que Vossa Excelência fez nesses 04 anos, pena que Vossa
Excelência não vai continuar aqui conosco. Mas registrar, um
deputado muito atuante, muito inteligente, muito preocupado
com a população de Rondônia, você sempre muita coerência,
muita firmeza. Então, como você foi vice-líder do Governo aqui,
quase que exerceu até a liderança muitas vezes. E Vossa
Excelência com certeza deixou um marco aqui nesses quatro
anos, e a população de Rondônia sabe disso, e nós queremos
registrar aqui. E para mim é um prazer muito grande ter sido
seu colega. E desejar sucesso, esperamos a gente se encontrar
por aí, e o que depender da gente, o que precisar da gente,
nesta Casa será sempre bem-vindo e conte conosco. Mas, de
coração, eu estou parabenizando a sua atuação, a sua firmeza,
a sua honestidade pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito
aqui obrigado.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Presidente.
(Às 13h55min o senhor Edson Martins passa a
presidência ao senhor Maurão de Carvalho)
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Pois não,
Deputado.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero aproveitar o ensejo Deputado
Cleiton, também lhe desejar acima de tudo muito sucesso na
nova jornada que Vossa Excelência terá a partir do próximo
ano. E dizer que, até os momentos acalorados de discussão
dentro desta Casa, engrandeceu acima de tudo esse parlamento
e contribuiu para atender aquilo que é o nosso fim maior que é
atender a população. E eu quero reconhecer aqui, que entre
todos os feitos, e as qualidades, as virtudes, mas, uma
demonstra da sua força de trabalho. Vossa Excelência foi um
Deputado atuante, sempre falei isso logo que Vossa Excelência
chegou aqui, eu me lembro na minha força do primeiro mandato,
a gente se assemelhava muito na forma de trabalhar de fazer
política, e que depois parece que pelo tempo vai ser vencido. E
se Vossa Excelência tivesse tido a oportunidade de ir para as
urnas, com certeza as urnas provariam que o teu mandato foi
reconhecido, e bem avaliado pela população. Então, muito
obrigado por tudo, desculpa por qualquer coisa tanto em meu
nome dos meus colegas que possam ter lhe desagradado,
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agradado alguém nesse período de quatro anos que estivemos
juntos aqui. E pode ter certeza que Vossa Excelência construiu
vários amigos nesta Casa, e esses amigos serão eternizados
aqui. Boa sorte, que Deus lhe abençoe. Valeu Cleitão!
O SR. ALEX REDANO – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não,
Deputado.
O SR. ALEX REDANO – Gostaria de ressaltar o trabalho dos
colegas que por hora, não vão continuar conosco. O nosso
querido Deputado Cleiton Roque, é uma pessoa diferenciada,
Deputado Cleiton. Vossa Excelência é amigo de todos, uma
pessoa competente, dedicada no que faz, Vossa Excelência
tem aminha admiração e de todos desse parlamento. E quero
também falar de todos os companheiros que irão fazer muita
falta nesta Casa de Leis. Está aqui o combatente, guerreiro
Deputado Jesuíno, que é uma das pessoas mais estudiosas
principalmente na questão do Regimento Interno, questão das
Leis. Deputado Ribamar Araújo, que é uma grande inspiração
para todos nós Deputado Ribamar, por onde vamos nós
sabemos da sua honestidade da sua condução do seu mandato
e a Casa perde com esses companheiros. Meu amigo pessoal,
meu vizinho Deputado Ezequiel Junior, grande Deputado,
trabalho brilhante em toda região de Machadinho, trabalhou
em diversas áreas diferente do Estado, ajudou os Indígenas,
ajudou muito a população rural e deixa um legado de muito
trabalho, entra na história como sendo um Deputado que mais
ajudou Machadinho. Deputado Saulo, tem uma história no
parlamento desde Vereador, é um trabalho brilhante, um
trabalho diferenciado no esporte também, então, os nossos
parabéns. Deputado Só Na Beça, que é de longe o Deputado
mais carismático de todos nós. O Deputado Só Na Beça é
alegria da Casa, e fez um mandato muito bom também. E
ressaltar gente que não foi por questão de voto, tem outros
Deputados que não estão aqui presentes, mas, todos que não
vão continuar, fizeram uma boa votação e fizeram um bom
trabalho. A questão da legenda do coeficiente, tiraram alguns
parlamentares que não vão poder estar continuando neste
mandato, mas, deixam aqui um legado. E está aqui o Deputado
Léo Moraes, que nos abandona, mas vai aí para um cargo de
Deputado Federal, vai nos representar lá em Brasília, lhe desejo
muita sorte meu irmão. Eu queria falar também do Deputado
Maurão, às vezes nós temos divergências, às vezes discutimos
algumas ideias contrarias, mas sempre teve uma postura de
um grande amigo de todos e deixa o seu legado na Assembleia,
deixa o seu legado no Estado de Rondônia. Deixo aqui as minhas
considerações Deputado Maurão, parabéns.
O SR. LAERTE GOMES – Só para contribuir, senhor Presidente,
Vossa Excelência poderia encerrar então, enquanto encerra,
eu vou falando aqui, o senhor já abre para votar as matérias.
Só para a gente votar, já votou o Orçamento por unanimidade.
Só queria... Pode ser, Presidente?
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Espera aí.
Só encerrando aqui.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, declaro
encerrada a 9ª Sessão Legislativa Extraordinária e convoco
uma em seguida, a 1ª Sessão Extraordinária da 10ª Sessão
Legislativa Extraordinária.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 56 minutos)
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