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TAQUIGRAFIA

ATA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 10ª LEGISLATURA
(Em 24 de abril de 2019)
Presidência do Sr.
Laerte Gomes - Presidente
Jair Montes - Deputado
Secretariado pelo Sr.
Ismael Crispim - 1º Secretário
(Às 9 horas e vinte e oito minutos é aberta a sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adailton Fúria (PSD); Adelino
Follador (DEM); Aélcio da TV (PP); Alex Redano (PRB); Alex
Silva (PRB); Cassia Muleta (PODE); Chiquinho da Emater (PSB);
Cirone Deiró (PODE); Edson Martins (MDB); Eyder Brasil (PSL);
Ismael Crispim (PSB); Jair Monte (PTC); Jean Oliveira (MDB);
Jhony Paixão (PRB); Lebrão (MDB); Geraldo da Rondônia (PSC);
Laerte Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro (PT); Marcelo Cruz
(PTB); Dr. Neidson (PMN) e Rosangela Donadon (PDT).
MESA DIRETORA
Presidente: LAERTE GOMES
1º Vice-Presidente: ROSÂNGELA DONADON
2º Vice-Presidente: CASSIA MULETA
1º Secretário: ISMAEL CRISPIN
2º Secretário: DR. NEIDSON
3° Secretário: GERALDO DA RONDÔNIA
4º Secretário: EDSON MARTINS

ANO VIII

DEPUTADOS AUSENTES: Anderson Pereira (PROS); Ezequiel
Neiva (PTB) e Luizinho Goebel (PV).
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a
16ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da
10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
da ata da Sessão Ordinária anterior.
(Às 9 horas e 42 minutos o senhor Laerte Gomes passa
a presidência ao senhor Jair Montes)
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Em discussão a ata que
acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a por
aprovada.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 766/2019 – AGEVISA, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 064/19, de autoria do Senhor
Deputado Anderson Pereira.
02 – Ofício nº 23950/2019 – Polícia Militar, encaminhando
respostas ao Requerimento nº 006/19, de autoria do Senhor
Deputado Anderson Pereira.
03 – Ofício nº 2325/2019 – SESDEC, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 111/19, de autoria do Senhor
Deputado Anderson Pereira.
04 – Ofícios nºs 1456 e 1457/2019 – DER, encaminhando
respostas das Indicações Parlamentares nºs 021 e 061/19, de
autoria do Senhor Anderson Pereira.
SECRETARIA LEGISLATIVA
Secretaria Legislativa - Hélder Risler de Oliveira
Departamento legislativo - Maria Aparecida Silva N. Lima
Divisão de Publicações e Anais - Róbison Luz da Silva
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Avenida Farquar 2562 - Olaria
CEP 76.801-189 Porto Velho-RO

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

2019.05.06 13:06:57 -04'00'

Nº 74

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

05 – Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado
Geraldo da Rondônia, encaminhando justificativa de ausência
das Sessões Ordinárias dos dias 16 e 17 de abril de 2019.
06 – Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado
Lazinho da Fetagro, encaminhando justificativa de ausência dos
dias 16 e 17 de abril de 2019.
07 - DENÚNCIA E PEDIDO DE PROVIDÊNCIA DO SENHOR
CAETANO VENDIMIATTI NETO:
Excelentíssimo Senhor Deputado Laerte Gomes Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
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Estadual, ou mesmo que aponte como regular a representação
e/ou denúncia contra o Governador tenha por competência
membros da Casa Legislativa ou partidos representados, a
cidadania está protegida por lei maior incidindo assim em
legaliidade a presente Denúncia, devendo ser acatada e
autuada para providências.
Dito isto, requer seja Denúncia recebida e de ato
contínuo dê-se lida em Plenário, designando Comissão Especial
para processamento legislativo e sua análise e julgamento e
ao final deliberado em Plenário o devido relatório, tudo para
fins de ver aplicado dispositivo constitucional.

DENÚNCIA E PEDIDO DE PROVIDÊNCIA
CAETANO VENDIMIATTI NETO, brasileiro, solteiro, advogado,
inscrito na OAB/RO nº 1853, portador do CPF 015.900.358-01
e título eleitoral nº 001092382330, Zona 004, Seção 0200,
residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto nº 2643 - Bairro
São José na cidade de Vilhena-RO, com endereço profissional
na Rua Presidente Médici nº 104 - Centro em Vilhena/RO, por
proteção do artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal e
em atendimento ao inciso XIX e XVI do artigo 29 e § 7º do
artigo 11, ambos da Constituição Estadual, vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, APRESENTAR
DENÚNCIA c/c PEDIDO para sustar, tornando NULOS por
DECRETO LEGISLATIVO, os atos do Governador do Estado
Marcos José Rocha dos Santos, referente às nomeações de
Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações do Estado
e por arrastamento seja dado ABERTURA DE PROCESSO
LEGISLATIVO POR COMETIMENTO DE CRIME DE
RESPONSABILIDADE disposto no artigo 9º - item 5 da Lei Federal
nº 1.079/1950 e incisos IV e VI do artigo 66 da Carta Estadual,
com imediato AFASTAMENTO DO CARGO e ao final dê-se a
PERDA DO MANDATO do senhor Governador MARCOS JOSÉ
ROCHA DOS SANTOS (PSL), pelos fatos e motivos que expõe:
Prefacialmente revela-se necessário consignar que a
Denúncia é instrumento legítimo, vital e eficaz para que a
sociedade civil possa atuar diretamente na defesa da ética, da
moralidade e do cumprimento dos dispositivos constitucionais,
visto que, conforme enuncia a nossa Constituição Federal em
seu § único do art. 1º - “Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição”. É nesta máxima, vem o cidadão/
povo, por meio de seus representantes Estaduais clamar para
a devida e própria aplicação da Constituição Estadual
A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso
XXXIV que todo cidadão tem o direito de peticionar em defesa
de direitos ou contra ilegalidade ou contra abuso de poder,
como se revela o presente caso, é a ilegalidade promovida
pelo Senhor Governador que recorre o cidadão à Casa de Leis.
Cumpre dizer, a Lei Federal nº 1.079, de 10 de abril de
1950, que define crimes de responsabilidades das autoridades,
em seu art. 41 apresenta dispositivo que permite que todo e
qualquer cidadão, é legítimo para denunciar autoridades, de
forma que, no caso de não haver especificidade na Carta

DOS FATOS
O Governador do Estado de Rondônia, Marcos José
Rocha dos Santos (PSL), após sua posse em 1º de janeiro
de 2019, por ato próprio e individual, protegido pelo art. 65,
alínea “b” do inciso II da Constituição do Estado de Rondônia,
nomeou Presidente, Diretores de Autarquias, Fundações e
Empresas de Economia Mista do Estado sendo o Estado de
Rondônia o controlador administrativo, financeiro e figura como
órgãos pertencentes à estrutura organizacional do Governo
do Estado, sem o devido cumprimento do que estabelece norma
constitucional estadual, vejamos:
“Art. 65 - Compete privativamente ao Governador do
Estado:
(...)
II – Nomear e exonerar:
a) os Secretários de Estados;
b) os dirigentes de empresas de economia mista
e autarquias”.
De efeito correlato, diz o art. 11 e se § 7º da mesma
Carta Estadual que assim dispõe:
Art. 11. A administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá
aos princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e ao disposto no art.37 da Constituição Federal e
nesta Constituição.
(...)
§ 7º Os Presidentes e Diretores de Autarquias e
Fundações, serão escolhidos e nomeados pelo
Governador, após aprovação pela maioria absoluta dos
Membros da Assembleia Legislativa. (texto acrescido pela
EC nº 123, de 17/05/2017 – DOE nº 80, de 18/05/2017).
Os órgãos que figuram na condição mencionada pelo
parágrafo retro, de acordo com que enuncia Organograma da
Administração Pública do Estado, são:
AGERO – Agência de Regulação de Serviços Públicos
Nomeado: Marcelo Borges
AGEVISA – Agência Estadual de Vigilância em Saúde de
Rondônia
Nomeada: Ana Flora Gerhardt
CAERD – Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia
Nomeado: José Irineu Cardoso
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CMR – Companhia de Mineração de Rondônia
Nomeado: Euclides Nocko
DER – Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos
Nomeado: Erasmo Meireles e Sá
DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito
Nomeado: Neil Aldrin Faria Gonzaga
EMATER - Empresa Estadual de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado
Nomeado: Luciano Brandão
FAPERO – Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Cientificas e Tecnológicas
Nomeado: Leandro Soares Moreira Dill
FHEMEROM – Fundação de Hematologia e Hemoterapia
de Rondônia
Nomeada: Ana Carolina Gonzaga
SOPH – Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de
Rondônia
Nomeado: Amadeu Hermes Santos da Cruz
IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril
do Estado de Rondônia
Nomeado: Julio Cesar Rocha Peres
IPEM – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Rondônia
Nomeado: Aziz Rahal Neto
JUCER – Junta Comercial do Estado de Rondônia
Nomeado: Vladmir Oliani
RONGÁS – Companhia Rondoniense de Gás sem
titularidade.
O texto constitucional estadual, vide o inciso XIX do art.
29 preconiza que é competência da Casa Legislativa sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, de forma
que, as nomeações reveladas contrárias ao que determina o
mandamento do parágrafo 7º do art. 11 do mesmo diploma
estadual, de certo, impõe à Casa de Leis deliberação sobre o
tema, sob o risco de prevaricação representativa, sujeita a
representação o que o caso obriga.
Dispõe o inciso XIX do art. 29:
“Art.29. Compete previamente à Assembleia Legislativa:
(...)
XIX - susta os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa, (grifo nosso).
É definido no art. 37 da CF quando obriga a Administração
Pública no cumprimento da legalidade, impessoalidade e
moralidade com a coisa pública, e em havendo atos, como é o
caso na presente denúncia, que afronta não somente regras
do âmbito federal, mas por especificidade a Carta Maior do
Estado, ex surge o cometimento de crime de responsabilidade
pelo agente político, devendo de pronto, os órgãos
fiscalizadores os detém a responsabilidade de atuar no sentido
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de fazer cumprir e estabelecer a probidade administrativa, não
há que permite o fazer de “cego, surdo e mudo”.
É preciso agir. Cumprir dever e responsabilidades, sob
pena de prevaricação.
Assim sendo, é definido como competência da ALE o de
processar e julgar o Governador por crimes de responsabilidade
e os de natureza conexa com os daquela natureza.
Veja que o artigo 9º item 5 da Lei Federal nº 1.079/50 aponta
quais são os crimes de responsabilidades:
Vide:
CAPITÚLO V
DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA
ADMINISTRAÇÃO
“Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a
probidade na administração:
5º – infringir no provimento dos cargos públicos, as
normas legais;”
De forma que, ao nomear dirigentes em órgãos da
Administração Indireta do Governo do Estado sem cuidar do
que especifica a Constituição do Estado, ou seja, não recorreu
a Casa de Leis para dar cumprimento à imposição que obriga
e/ou determina, no caso em denúncia, o senhor Governador
Marcos Rocha não somente praticou ato de ilegalidade,
merecendo assim a devida SUSTAÇÃO, do mesmo modo, por
arresto, incidiu em CRIME DE RESPONSABILIDADE por infringir
no provimento dos cargos públicos o que norma legal impede,
devendo para tanto, receber e responder o devido processo
legal e ao final ser declarado a Perda do Mandato nos termos
regimentais e constitucionais aplicados pela ALE.
DO PEDIDO
Por todo exposto, requer:
Seja dado por legitimidade a presente Representação/
Denúncia por proteção do artigo 5º, Inciso XXXIV da Constituição
Federal e combinado ao disposto do artigo 41 da Lei Federal
nº 1.079/1950 que assegura direito de todo cidadão em
promover denúncias de autoridades;
- De ato seguinte, acatada a denúncia e aplicado o devido
processo regular legislativo para, nos termos regimentais e
constitucional, SUSTAR, via Decreto Legislativo, os atos de
nomeação promovidos pelo senhor Governador Marcos Rocha
(PSL), de Presidente, Diretores de Autarquias, Fundações
Empresas de Economia Mista por arresto os dirigentes adjuntos,
em destaque os órgãos nominados acima, todos incidentes no
parágrafo 7º, artigo 11 da Constituição Estadual e inciso XIX,
artigo 29 do mesmo mandamento estadual.
Configurada a irregularidade por descumprimento de
mandamento constitucional seja promovida abertura do devido
processo legislativo por consentimento de Crime de
Responsabilidade da pessoa do senhor Governador Marcos
Rocha (PSL) nos termos que enuncia o inciso XVI do artigo 29
da Constituição Estadual, devendo ser aplicado o dispositivo
que em sendo acatada a denúncia, seja, de imediato, declarado
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o afastamento do cargo do senhor Governador Marcos Rocha
(PSL) assegurando a ampla defesa para ao final seja declarado
a Perda do Mandato, é o que se impõe como lídima aplicação
ao caso.
Nestes Termos pede providências,
Vilhena, 29 de março de 2019. Caetano Vendimiatti Netto
- OAB/RO 1853.
Lido o Expediente, senhor Presidente.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Passemos agora às
Breves Comunicações. Com a palavra Excelentíssimo Senhor
Deputado Adelino Follador, cinco minutos, sem aparte.
Lembrando aos nobres deputados que ontem o nosso Presidente
Laerte já deixou certo que a Questão de Ordem, tenha calma o
deputado, fazer que nem, chegar a 30 minutos na Questão de
Ordem, por favor. Não é, Deputado Lebrão? Meu guru.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente Deputado
Jair, todos os deputados aqui, meus colegas presentes nesta
Sessão, senhor Presidente Laerte também, que está na Casa,
todos os visitantes, para nós é um prazer mais uma vez estar
aqui nesta Casa, falando sobre vários temas importantes no
Estado de Rondônia.
Nós tivemos hoje uma reunião muito produtiva, uma
reunião da Comissão de Agricultura, onde a Energisa esteve
explicando, esteve explanando todos os projetos que estão em
andamento, 2019, 2020 e 2021. Vários prefeitos estiveram
presentes na Comissão, então parabenizar pela iniciativa do
Presidente da Comissão de Agricultura, nosso amigo, e também
os deputados presentes, foi muito produtiva. Já tivemos algumas
reuniões também lá na Energisa, cobrando essa situação urgente
de recuperar essas redes de energia.
Nós vemos essa rede do garimpo, começou e não
terminou, mas, provavelmente, a semana que vem já está
assinando a Cooperativa, que estava investindo e faltou
investimento, está passando para a Energisa, deve concluir,
onde vai resolver aquela situação naquela região, também de
Cujubim, de Buritis, de Machadinho. Então, toda aquela região
está prevista no Estado de Rondônia esse investimento.
Nós também fizemos questão, já tínhamos recebido uma
reclamação que as empresas que estão vindo se instalar em
Rondônia, estão trazendo pessoal, muita gente de fora, lá do
Nordeste, de outros Estados e não estava... Nós pedimos que
priorize o pessoal daqui do Estado de Rondônia, dê emprego
para a população de Rondônia. E eles falaram que vão tentar
priorizar. Mas nós precisamos também que a população, que a
Fiero, que tenha treinamento, que tenha preparação para que
a gente tenha mão de obra para ocupar esse espaço. Caso
contrário acaba vindo o pessoal de fora e ocupando o espaço
em Rondônia. Então, o pessoal que precisa emprego, também
tem que se reciclar, se preparar para esse campo.
Então, lá em Cujubim também, o prefeito, sobre a escola,
escolas que estão tendo problema, o prefeito de Campo Novo,
o prefeito de Monte Negro, que já tinham trazido a reivindicação,
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o pessoal de Cacaulândia, falta de energia em Nova Mamoré,
Jacinópolis, toda aquela região espero que resolva o mais
rápido possível essa situação energética do Estado de Rondônia.
Também nós não podíamos deixar de aproveitar esse
momento para falar sobre o levantamento que nós fizemos
sobre a questão do preço do leite. O Deputado Lazinho hoje
falou na Comissão também. Muito importante, a média hoje
do leite pago aqui em Rondônia é um real e pouco. É muito
pouco, porque nós sabemos que no resto do mercado tem até
de R$ 1,45, lá no Sul, R$ 1,35, e o leite praticamente é
distribuído no Brasil todo. E nós aqui temos muita dificuldade
de valorização. Hoje é o que mais emprega é o leite. Então, os
produtores de leite hoje clamam. Eu acho que nós temos que
discutir. Já tem uma Audiência Pública já preparada, eu acho
que é proposição do..., se não me engano é do Deputado Cirone.
E nós precisamos discutir essa isenção que está tendo os dois
laticínios, hoje, que estão dominando o mercado em Rondônia,
o Tradição e o Italac. E no meu ver, e ao ver dos produtores,
eles estão massacrando os seus produtores, os seus clientes.
As indústrias geralmente, o comércio, sempre valorizam os
clientes. E os laticínios parecem que não têm dó e estão
judiando cada vez mais. Eu gostaria que nós, nessa Audiência
Pública, a gente discutisse essa isenção que estão tendo, ver
se compensa manter essa isenção se eles não valorizarem
mais o produtor.
Então, quero deixar aqui registrada essa preocupação,
que hoje o leite é o que mais gira, que mais alimenta, é o
salário do agricultor. Então, nós temos que trabalhar para
valorizar e continuar empregando o homem do campo, que
todo mês tem aquele salário, isso nos preocupa muito. Cada
vez mais os laticínios menores estão fechando. E aí, quando
nós chegarmos a ficar só nas mãos desses dois, como já quase
estamos, nós vamos ser muito penalizados. Já estamos sendo
penalizados e podemos ser penalizados mais ainda. Obrigado.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Adelino Follador. A sua fala é muito importante. Em relação à
Energisa, estive lá muito rápido, cobrando ali também a energia
para Nova Mamoré, Guajará-Mirim. E essa questão da mão
de obra local, isso é muito importante. Então, me parece aqui
que, eu acho que o Senai abriu cursos de capacitação, para
que possamos ter as pessoas se capacitando para poderem
ocupar essas vagas aí ainda na terceirizada da Energisa.
Parabéns pela sua fala.
O SR. ADAILTON FÚRIA - Questão de Ordem, senhor
Presidente.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Quem tem condições, mas, de
repente. até, Presidente Jair, uma sugestão, uma Questão de
Ordem. Ver com o Presidente desta Casa, ver se a Escola do
Legislativo aqui, poderia Deputado Lebrão, priorizar esse curso
agora de eletricista, dessas áreas, porque vai contratar muita
gente em 2019, em 2020 e 2021. Então, Deputado Jair, vamos
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sugerir para o Presidente desta Casa que priorize, se for o
caso até contratar profissionais para dar esses cursos de
imediato este ano ainda, para preparar o pessoal para poder
explorar essa mão de obra.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, deputado.
O SR. ADAILTON FÚRIA - Questão de Ordem, senhor
Presidente.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Só um minutinho.
Parabéns Deputado. Que se registre aí, Presidente Laerte, que
possamos priorizar pela Escola do Legislativo esse curso de
capacitação de eletricista. Porque a própria Assembleia já pode
também ser esse canal entre a Energisa, para poder, essa
mão de obra que forem aqui treinadas e capacitadas já ir para
o mercado de trabalho.
Com a palavra o Deputado Lebrão.
O SR. LEBRÃO – Agradecer Vossa Excelência, Presidente, fica
muito bem nessa cadeira. Parabenizar o Deputado Adelino pela
iniciativa de trazer ao plenário desta Casa esse tema, que é
bastante relevante. Eu entendo, Deputado Adelino, que agora
chegou o momento das escolas técnicas serem implantadas
dentro do Estado de Rondônia. Nós temos que preparar
profissionais à altura, porque nós vamos entrar, agora, também,
na era da industrialização dentro do nosso Estado.
Agregação de valores a todos os produtos aqui, que nós
possamos produzir daqui para frente dentro do Estado. Então,
é muito importante elaborar, aumentar a grade aqui da nossa
Escola do Legislativo para poder fazer essas ampliações que é
muito necessária. Parabéns.
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Enquanto o Deputado Lazinho se dirige à tribuna desta Casa,
eu quero cumprimentar aqui a presença do Excelentíssimo
Vereador Ademir Justino, Presidente da Câmara Municipal de
Rio Crespo. Seja bem-vindo em nome do Deputado Laerte desta
Casa. Senhora Vereadora Francisca de Souza, da Câmara
Municipal de Rio Crespo, também seja bem-vinda. Senhor
Vereador Rivelino Dias, Câmara Municipal de Rio Crespo
Rondônia. Senhores vereadores Jurandir Soares; João Carlos
Caetite, da Câmara Municipal de Rio Crespo, também sejam
bem-vindos. Excelentíssimo Senhor Vereador Mauro Sérgio,
Maurinho, Presidente da Câmara Municipal de Costa Marques,
seja bem-vindo, Presidente. Senhores Vereadores Sérgio
Pinheiro, Elizeu Aparecido, Fabiano Mota, da Câmara Municipal
de Costa Marques, em nome do Presidente desta Casa, Laerte
Gomes, sejam bem-vindos. Deputada Rosângela.
A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, gostaria
também de registrar a presença do Vereador e Presidente da
Câmara do município de Pimenteiras, está aqui o Luiz, grande
liderança lá daquele município juntamente com outros líderes
lá de Pimenteiras. Registrar e parabenizar pelo seu trabalho,
Luiz. Continua firme, a população tem se agradado muito do
seu empenho e dedicação com aquele município e você sabe
que sempre pode contar com o nosso apoio aqui da Casa.
Obrigada, Luiz.
O SR. LEBRÃO – Mais uma vez Questão de Ordem, Sr.
Presidente. Só para reafirmar o registro dos nossos vereadores
lá de Costa Marques que nos honram com a presença deles.
Não estou tendo a oportunidade de vê-los daqui porque
estou aqui na cozinha, mas é uma honra recebê-los hoje aqui
na Assembleia Legislativa do Estado.

O SR. ADAILTON FÚRIA - Questão de Ordem, senhor
Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Com a palavra o
Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Adailton Fúria.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Presidente.
Cumprimento Vossa Excelência e em seu nome toda Mesa
posta; Deputada Rosângela, aos nobres Deputados, ao público
presente, aos Vereadores e Prefeitos que hoje nos visitam, de
todo Estado, e cumprimento também a imprensa do nosso
Estado e os funcionários, parceiros que trabalham conosco aqui
nesta Casa.
Senhor Presidente, eu venho aqui a esta tribuna neste
momento para parabenizar a Emater pela realização do Dia de
Campo sobre o Cacau, realizado lá em Jaru, no antepenúltimo
final de semana que nós tivemos essa realização, onde foi
apresentado a mais de 700 produtores, quase 1.000 produtores
estiveram presentes, visitando as lavouras do Sr. Cláudio. O
Deputado Chiquinho esteve presente também e nós vimos,
pudemos ver o avanço da tecnologia na produção de cacau no
nosso Estado. O Deputado Chiquinho esteve presente e viu
uma comparação de como era a produção antigamente e como
é agora neste Estado. Tal é a importância que nós temos nesse

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu quero fazer um registrar aqui.
Quero registrar a presença do nosso grande amigo Messias, lá
da 429, da cidade de Alvorada, que se faz presente aqui; e
também o nosso amigo Fred, da cidade de Cacoal, conhecido
como Fred Fazenda, inclusive, Deputado Lebrão, se tiver alguma
fazenda para vender, o homem vendo tudo. O Fred Fazenda, lá
da região de Cacoal, está aqui presente, acompanhando a
Sessão. Obrigado pela presença de vocês.
O SR. LEBRÃO – Eu conheço, Deputado Fúria, eu conheço um
Fred lá do só 58 também que é fera o cara, ele vende tudo lá
naquela região.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Lazinho da Fetagro, por 05 minutos, sem apartes.
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setor de arrecadação, de produção, de geração de emprego e
renda, de permanência e de condições de vida para as famílias
que vivem no campo. O produtor de cacau hoje precisa receber
o mesmo aporte que recebeu no último governo, precisa receber
desse governo o último aporte que foi dado à produção de café
também.
O cacau pode trazer, em termos de arrecadação, as
mesmas cifras e as mesmas condições que traz hoje o café
para o nosso Estado. O que gera ICMS, o que gera arrecadação
para o Estado, infelizmente não é a grande produção de soja,
infelizmente não. O que gera é a produção de cacau, é a
produção de leite, a produção de café e essa alavancada na
produção de cacau, eu tenho certeza que nós teremos aí um
grande número de produtores participando, Deputado Geraldo,
dessa cadeia. Hoje, eu comi cacau a meia que não compensava
você fazer a colheita. Na época em que a vassoura de bruxa
entrou, o trabalho que dava, não compensava fazer. Hoje nós
estamos vendo, aquelas lavouras que nós vimos lá em Jaru do
Sr. Cláudio, com a produtividade de 3.500 a 5.000 quilos de
cacau por hectare. Você imaginar uma lavoura desse porte,
você pode plantar um hectare de cacau que vai te dar uma
renda. Esses dias, o cacau estava sendo vendido a R$ 8,00, R$
9,00 uma saca, aliás, o quilo de cacau. Então, é uma produção
que é perfeitamente possível em uma pequena área, porque é
isso que nós temos que trabalhar a tecnologia.
Então, eu quero parabenizar aqui a família toda do Sr.
Cláudio Coimbra, que é um dos pioneiros; têm outros
produtores também, lá em Jaru tem o Deoclides, que também
está com uma área muito bonita de cacau. Então eu quero
parabenizar, principalmente a iniciativa do Sr. Cláudio que foi
muito antes do Governo estar presente, ele já fazia isso, ele já
produzia. Nós estivemos junto com ele fazendo uma visita na
Bahia, mais precisamente na região de Ilhéus, onde se iniciou
uma grande produção de cacau. E naquela oportunidade, lá
em 2015, final de 2015, nós já havíamos, já tínhamos visto lá
lavouras com grande produção. Rondônia estava iniciando a
plantação. Agora, nós estamos retornando lá a Ilhéus, na Bahia,
para tentar junto com o Governo do Estado, junto com os
deputados, junto com os produtores, visualizar como andam
aquelas lavouras que estavam naquela época já. É importante
a gente fazer esse acompanhamento, não adianta a gente só
plantar, só plantar, sem ter condições, por exemplo, aqui no
Estado de capacitar os produtores. Quando nós, a Comissão de
Agricultura da gestão passada, propôs a verticalização e a
retomada a revitalização das cadeias produtivas era justamente
para fazer isso, fazer com que o nosso Estado pudesse estar
cada vez mais produzido.
Então, senhor Presidente, eu trago essa homenagem,
parabenizo a Emater, a Ceplac, mas principalmente a família e
o Sr. Cláudio Coimbra, pelo grande trabalho realizado lá.
Obrigado, senhor. Presidente.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Lazinho da Fetagro. Vossa Excelência é um deputado voltado à
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área da Agricultura, na área da produção deste Estado, tanto
é que foi reconduzido a esta Casa de uma maneira muito bem
votada por todo o Estado de Rondônia e faz um grande
trabalho. Quando eu vi Vossa Excelência fazendo aquela
Audiência Pública da Reforma da Previdência e mais de 100
ônibus no Estado andando para lá e para cá, trazendo o povo
para vir participar eu digo: “o homem é forte mesmo”,
parabéns.
E aí, todos notem, na fala do Deputado Lazinho nós
temos aqui já um intérprete que já está dando esse suporte
aqui nesta Casa mostrando o grande respeito que nós temos.
Parabéns, Deputado Dr. Neidson, pela belíssima indicação.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem,
Presidente?
O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Seja breve, deputado.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – O novo Presidente não é
fácil. Mas eu queria só parabenizar o Deputado Jair, nosso
Presidente está aí agora. Vossa Excelência é uma pessoa muito
competente e estar aqui nesta Casa só nos engrandece.
Eu queria, Deputado Lazinho, saudar Vossa Excelência
pelo seu discurso, pelo Cacau, pelo Cláudio, lá da Coimbra,
que realmente está fazendo um belo trabalho ali no Jaru e em
todo Estado de Rondônia. A lavoura do cacau é muito
importante para Agricultura Familiar, mas não só para familiar,
para os índios, para os povos indígenas, para o povo
quilombolas. A gente tem que espalhar cacau por todo Estado
de Rondônia. Com certeza, será uma das cadeias também
mais importante, além do café, do leite, o cacau, nós temos
que diversificar.
Então, Deputado Lazinho, eu estive com Vossa Excelência
lá em Jaru, Deputada Cassia Muleta, o Vice-Governador, muita
gente lá e agora vamos fazer a indústria, Deputado Lazinho,
lá para as mulheres, do cacau, não é? Se Deus quiser elas
estão vindo aí do Projeto e nós vamos levar para o ViceGovernador que ele garantiu o recurso para fazer a indústria
de cacau lá em Jaru. Obrigado.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Enquanto o Deputado
Geraldo se prepara para fazer sua fala em 5 minutos, sem
apartes, eu quero aqui cumprimentar a vinda, nesta Casa, do
Sr. Celso Lopes, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento – SEMAP de Cerejeiras, seja bem-vindo Celso;
Senhor Vereador Saulo Siqueira, Câmara Municipal de
Cerejeiras; Senhores Vereadores Admilson Leite e Euzito Brito,
Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste, sejam bem-vindos.
Excelentíssimo Senhor Vereador Luiz Carlos, Presidente da
Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste, seja bem-vindo.
Excelentíssimo Senhor Vereador Hilton Emerick, aqui está
Cagado, mas deve ser o apelido dele, mas é gente boa,
Presidente da Câmara Municipal de Mirante da Serra.
Excelentíssimo Vereador Cristiano Corrêa (Kiti), Vice-
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Presidente da Câmara Municipal de Mirante da Serra;
Excelentíssimo Senhor Vereador Jozimar Sousa, o Mazinho,
Vereador da Câmara Municipal de Mirante da Serra. Sejam
todos bem-vindos nesta Casa, a Casa é de vocês, a Casa é do
povo.
Com a palavra o Deputado Geraldo da Rondônia, por
cinco minutos, sem apartes.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Bom dia. Em nome do
Excelentíssimo Presidente Jair Montes eu cumprimento os
demais pares; cumprimento a todos os presentes no plenário;
cumprimento toda a mídia, os nossos companheiros, nossos
profissionais do meio de comunicação desta Casa.
Deputado Jair Montes, eu percebi quando Vossa
Excelência falou Cagado, o intérprete aqui, meio que deu uma
embolada, parece que não tem muito essa interpretação não.
Depois Vossa Excelência vê direitinho o que é isso aí, “Cagado”,
não é?
A questão que me traz a esta tribuna e que tem me
preocupado muito e, sempre, na oportunidade eu cobro, levo
essa pauta para a Comissão, a Comissão da Indústria,
Comércio, Ciência e Tecnologia a qual eu faço parte. Outrora,
eu era Presidente, e hoje é o meu companheiro, colega,
Deputado Chiquinho da Emater.
Todos nós sabemos que é muito complicado, é muito
complexa essa questão de geração de emprego. Um Estado,
uma Nação, qualquer segmento, qualquer setor não se
desenvolve se primeiro não gerar emprego. Através do
emprego vem à educação porque vêm às divisas, vêm rendas
e ICMS. Mas para que haja geração de emprego, para que
haja um desenvolvimento, o Estado primeiro tem que atuar; o
Estado ele tem que ter um programa, um programa de
desenvolvimento.
Usando aí um pouquinho da carona da fala do meu
companheiro Excelentíssimo Deputado Adelino Follador, que
falou da questão dos pequenos laticínios que vem sofrendo. A
fala também do Deputado Lazinho da Fetagro, exatamente nesse
mesmo raciocínio, os pequenos, onde ficam os pequenos dessa
questão? Nós podemos observar, e nós já temos constatado
que quanto maior, mais apoio tem. Há 3, 4 anos, voltando a
falar dessa situação da Lava Jato, que não tem como não trazer
à tona, que foi constatado ali que a JBS manipulava, ela tomava
conta, ela comandava o setor frigorífico no país, na América
Latina e não só, mas para fora da nossa esfera, manda lá fora
também, na Europa, nas Américas. Depois que foi constatado
que vai preso fulano e cicrano, esse Joesley Batista, aí que os
Estados foram tomar providências. Mas quem comandava os
selos, os selos que dão garantia para vender essa carne, que
libera essa carne para sair fora do Estado, do município, quem
comandava era exatamente a JBS. Quantos frigoríficos não
estão parados no Estado de Rondônia? Sabe de quem é a
responsabilidade? É do Estado que deixou que eles tomassem
conta. Ariquemes tem quatro frigoríficos, têm dois ou três que
estão meio que... Com muita ajuda, com muita luta, estamos
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tentando ajudar desenvolver ali, porque que são 30, 40 famílias
empregadas, porque os grandes abandonaram. Inclusive, tem
um que é chamado de Cooperativa, que deu um problema
seriíssimo, de cooperativa não tem nada, sei de pessoas que
tomaram prejuízo com um grupo de pessoas lá que foi criado
essa chamada cooperativa que não virou em nada. Parece-me
que a JBS está por trás desse frigorífico, tem uma baita de
uma placa de incentivo fiscal. Precisamos, Presidente, tomar
medidas como uma CPI, por exemplo, para fazermos o
levantamento dessa questão. Por que só os grandes têm
incentivos? Eu sei de uma empresa muito grande em Rondônia,
Presidente, observe essa aqui. Uma empresa muito grande,
ela consegue qualquer quantidade que quiser através do BASA,
em 30, 45 dias, 60 dias, em recursos. Eu sei de pessoas que
tentam ali, recurso que eu falo é R$ 25, R$ 30, R$ 40, R$ 50
milhões, enquanto muitas vezes, o coitadinho do comerciante
que quer R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil, fica esperando até
dois anos para conseguir. Quem está por trás disso? É uma
força que o pequeno não tem oportunidade, é um poder de
manipulação. Não tem condições mais de ficar calado nessa
questão.
Temos problema com o setor madeireiro, quem manda
é os grandes. O pequeno madeireiro, o toureiro vem sofrendo
represálias. Garimpo, os grandes vêm manipulando, foi
constatado agora que estourou várias barragens. Quem está
por trás? Grandes operadoras do setor de minerais. O
pequenininho está passando fome. Farmácias, quantas
farmácias fecharam em Rondônia? Grupos aí de mil e
oitocentos, duas mil farmácias, Deputado Fúria, vieram para
Rondônia, para hoje explorar aquilo que o nosso pioneiro
conseguiu que hoje está desempregado que o pai, a mãe e o
filho.
Devemos e temos a responsabilidade de pedir urgência
para que a Superintendência Estadual de Desenvolvimento
Econômico de Infraestrutura do Estado venha a esta Casa, e
traga um projeto para que sane essa situação, para que o
pequeno começa a crescer desenvolver o seu trabalho de uma
forma que não seja tão prejudicado. Quantos laticínios não
estão fechando hoje, os pequenos? Porque os grandes já vieram
e sugaram o que tinham. Quanto mais laticínios, mais frigoríficos
que vierem para o Estado, ótimo. É aquela questão, meu amigo
Deputado Chiquinho da Emater, o poder da compra, o poder
da oferta, quanto mais gente para poder comprar mais preço
tem; quanto menos empresas, quanto menos oferta de compra,
mais o preço sobe. Isso aí diminui a possibilidade do Estado
crescer.
Em Rondônia, você pode contar nos dedos quantas
indústrias Rondônia tem. Apesar da dificuldade que o Mato
Grosso está passando, mas é um celeiro, é uma região que
não cabe mais indústrias.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado, o seu tempo
está encerrado. Encerre, por favor.
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O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Já estou encerrando,
Presidente.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Ok.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Como eu havia falado, se
não tiver recursos não tiver um projeto de desenvolvimento, e
tutu, dinheiro através de alguma financiadora, de algum setor
econômico para ajudar esses comércios, não vai adiantar em
nada. Meu muito obrigado.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Geraldo da Rondônia, pela sua belíssima mensagem trazida a
este parlamento estadual e a preocupação. Vamos fazer sim,
com certeza a Mesa vai fazer, vamos fazer esse chamamento
aqui para que possamos aí ver essas questões que o senhor
vem trazendo aqui à baila, como o nosso Deputado Cirone fala.
O SR. LEBRÃO – Só registrar a presença, Presidente, do
Vereador Alan, lá de são Francisco; Vereador Tião Machado. O
Tião Machado agora não é mais Tião Machado, agora é Tião
‘Foicinha’. Mas eles nos honram muito com a presença deles
aqui.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Lazinho da Fetagro.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Lá de São Francisco, não é?
Não sabe de nada não, não é? Ah, então está bom.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem ao Deputado Cirone
Deiró.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero aqui cumprimentar também o
Paraíba, lá do Vale Paraíso, agradecer pela presença, toda equipe
do Vale do Paraíso aqui presente. E quero aqui parabenizar o
Deputado Geraldo da Rondônia por trazer esse assunto.
Nós temos aqui no Estado de Rondônia, Deputado
Geraldo, que valorizar os pequenos produtores, nós temos que
valorizar nossa agricultura familiar. Nós precisamos achar meios
que verticalize essa produção. Só assim que este Estado de
Rondônia vai crescer. Nós tivemos ontem aqui, o senhor estava
presente, vários deputados presentes, querendo aumentar os
impostos aqui no Estado de Rondônia. Claro que o Secretário
da SEFIN reconheceu e vai sentar à mesa com os empresários
para chegar a um denominador comum. Mas este Estado precisa
fortalecer as indústrias que aqui tem e trazer benefícios para
essas pequenas indústrias. Verticalizar essa produção, Deputado
Chiquinho. Só assim que o Estado de Rondônia vai crescer.
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Falei ontem com o Secretário da SEFIN, nós estamos
pegando o nosso boi aqui em Rondônia, mandando, dividindo
ele em quatro partes e mandando para São Paulo. Chega lá,
São Paulo separa a picanha, separa o contrafilé, agrega valores
em cima e ganha dinheiro em cima da nossa produção aqui
de Rondônia. Nós precisamos agregar valores nisso. O quilo
da carne sai aqui vendido em arroba. Lá, ele pega picanha,
um quilo de picanha vale mais do que uma arroba de boi aqui.
Então, nós temos que valorizar a nossa produção no
Estado de Rondônia. Enquanto não fizermos isso, nós vamos
ficar trabalhando para os outros Estados ganhar dinheiro em
cima do Estado de Rondônia. Parabéns, Deputado Geraldo. É
isso mesmo, nós temos que fortalecer nosso setor produtivo
de Rondônia.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Aqui fica só chambari,
não é?
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem. Só
queria parabenizar o Deputado Geraldo da Rondônia, que fez
aqui um belo discurso em prol do produtor rural, em prol da
agroindústria, em prol da indústria de Rondônia, em prol do
povo de Rondônia, porque quem ganha é toda comunidade, o
Estado. E nós, Deputado Geraldo da Rondônia, nós temos que
caminhar neste sentido, trazer benefício ao povo de Rondônia.
Vamos industrializar este Estado. É o que nós queremos tanto.
Está aqui o nosso Presidente Jair, que é daqui de Porto Velho,
nós precisamos trazer muita indústria para Porto Velho,
Deputado Jair, nossas comunidades aqui de Porto Velho
precisam de muito emprego. E é uma cidade que nós temos
que ver como prioridade na questão do emprego, além das
pequenas cidades, Deputado Follador. Porque as pequenas
cidades, o povo está indo embora, geralmente para as cidades
maiores, e está ficando pouca gente na agricultura, no campo.
Nós temos que nos preocupar com isso, e fazer com que o
povo volte para a agricultura e produzir muito, que é o que
nós queremos. É isso, Deputado Geraldo. Parabéns pelo
discurso.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Nas Breves
Comunicações ainda, por cinco minutos, sem aparte, o
Deputado Jhony Paixão. Já está contando seu tempo, Deputado
Jhony.
Nós estamos aqui correndo, que nós temos muitos
projetos para votar hoje.
O SR. JHONY PAIXÃO – Falar para os senhores, não seria
dar uma atenção especial dos nobres deputados, neste
momento, uma fala especial. (Discurso realizado em
Libras).
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem. Gostaria
que o professor interpretasse para nós. Quando Vossa
Excelência for falar assim, o senhor tem que pedir para o
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intérprete falar. Tem que pegar o microfone aí, porque senão
nós vamos ficar perdidos aqui.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Um aparte, Presidente.
Parabéns, caro deputado. A questão que eu acho que não vai
demorar muito tempo, o rapaz vai ficar desempregado aí, se
continuar assim.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado, vamos lá.
Conclua seu discurso.
O SR. JHONY PAIXÃO – Era exatamente isso que eu queria
provocar na Casa, realmente esse canal de comunicação. Os
senhores percebam que o surdo, o qual está nos
acompanhando aí na internet, ao consegue, na verdade,
participar da nossa política. Mas aí vem o ‘x’ da questão: será
que lá em cima tem surdo? Eu pergunto aos senhores, mesmo
não tendo cadeirante dentro deste plenário, a rampa está aqui.
O surdo necessita desse canal de comunicação, que é o
intérprete.
Hoje trataremos de um tema que, aparentemente, para
nós não possuímos nenhuma deficiência aparente, pode
parecer irrelevante. Entretanto, a população com deficiência,
no País, ultrapassa 30%. Isso é o IBGE que trouxe, Deputado
Dr. Neidson. Quando falamos no Estado de Rondônia, temos
como base os dados do IBGE de 2010, que aponta uma
população de mais de 22 mil pessoas surdas ou com algum
tipo de deficiência auditiva. Bom, essa população, hoje, está
inserida em todos os lugares da sociedade, utilizando os serviços
públicos, privados e consumindo e pagando seus impostos.
No entanto, as políticas públicas de acessibilidade, apesar
de já existir várias leis que obrigam a promoção dessa
acessibilidade, não é possível visualizar a promoção da
comunicação com o surdo, da mesma forma que não
encontramos acessibilidade do ir e vir para o cego. Posso
apontar, por exemplo, um exemplo vivido por nós aqui nesta
Casa, por onde existe, inclusive, um projeto de lei que foi
aprovado em 2018, Deputado Chiquinho, que obriga as Sessões,
em todas as audiências dirigidas pela Casa, ter intérprete de
Libras para promover essa acessibilidade. No entanto, até hoje,
não podemos dispor desse recurso à população surda do nosso
Estado, que vem participar das Sessões e até mesmo assistir
pela internet. Agora, imaginem os senhores e as senhoras aqui
presentes, a dificuldade da pessoa surda ao ser abordada por
um policial militar ou policial civil em qualquer que seja a
situação. Eu comuniquei com os senhores agora a pouco, e o
Deputado Adelino, deputado estadual, falou: “não entendi nada;
cadê o intérprete?”. Da mesma forma, o surdo que está do
outro lado tem essa barreira. Por isso a importância de nós,
nesta Casa, que somos criadores de leis, nós temos que
começar a dar exemplo, Deputado Adelino. Nós temos que
começar por aqui. Tenho relatado diversas situações, inclusive
o próprio intérprete que está aqui conosco, proporcionando a
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comunicação para as pessoas surdas, Professor Wiliam Sestito,
que me relatou várias situações a qual ele foi convocado, em
diligências, em delegacias, a qual o policial militar, Deputado
Chiquinho e Deputado Alex, o policial abordou, levou para a
Delegacia e não foi feita a comunicação. Eu mesmo, na minha
carreira de policial militar, de 14 anos, eu tive a oportunidade
de encontrar um surdo, que nós abordamos, Presidente, e o
surdo era o único que tinha visto o crime. E aí, meu amigo?
Então, essas situações, senhores, acontecem diariamente nos
hospitais públicos, na Polícia Militar, na Polícia Civil, quando o
surdo vai até a concessionária comprar um veículo. Diversas
situações dessas têm acontecido todos os dias. E os senhores
imaginam, não estamos lhes dando nem o direito à
comunicação.
A aprovação do projeto, o qual nós, inclusive parabenizo,
retornou para a CCJ, somente para poder inserir o cuidador,
porque está inserido lá, no curso de formação da Polícia Militar,
do Bombeiro Militar, Polícia Civil, Agente Penitenciário e
Socioeducador, para que nós possamos dar essa segurança e
dar este tratamento especial para as pessoas. E a aprovação
desse projeto proporcionará a todos os policiais militares, bem
como as outras profissões, Bombeiro Civil, Agente Penitenciário,
Socioeducador a possibilidade da comunicação com a
comunidade surda do Estado de Rondônia, facilitando o trabalho
e fomentando a independência da pessoa surda em poder
responder pelos seus atos e atitudes, sem a necessidade de
intérprete para auxiliar esse canal de comunicação.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua seu discurso,
deputado.
O SR. JHONY PAIXÃO – Sim.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua seu discurso.
Seu tempo já foi encerrado.
O SR. JHONY PAIXÃO – Com certeza. Então, senhores, essa
tratativa que vos falo agora, neste momento, não sei se foi até
levado para o Deputado Dr. Neidson. Ontem, foi comemorado
o Dia Nacional do Surdo e hoje, a mesma lei que reconhece a
Língua Brasileira de Sinais, faz aniversário hoje, aqui e deveria
ser lembrada por todos, porque a Libras é sim, hoje, uma das
nossas Línguas brasileiras. Mas, infelizmente, em alguns locais,
inclusive nesta Casa, não conseguimos ainda fazer esse tipo
de atendimento.
Então, inclusive, o Deputado Lazinho já teve solicitação
aqui para tal, e eu peço, neste momento, que nós venhamos
debulhar em cima disso e possamos dar esse canal de
comunicação para o surdo, para que ele possa, sim, realmente
ter voz ativa na sociedade e também na política. Então, agradeço
a oportunidade. É um tema muito bom, é um tema muito
importante a ser abordado. Eu sei que têm alguns projetos de
lei para serem votados, mas é um tema muito bom para ser
debatido, Deputado Chiquinho e Deputado Dr. Neidson, inclusive
o vi fazendo reconhecimento também aos surdos. É uma área
que nós devemos realmente atuar, porque hoje não temos o
intérprete aqui e nem no CPA. Ele é um convidado, graças a
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Deus está aqui hoje, mas em todas as Sessões deveria estar.
Um abraço a toda comunidade surda do fundo coração e
que nós possamos nesses quatro anos realmente proporcionar
a acessibilidade que vocês merecem.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado, encerre o
seu discurso, já está passando o seu tempo.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Primeiro tem que
encerrar, para depois ter Questão de Ordem, senão vai ficar
como pedido de aparte. Deputado, já encerrou?
O SR. JHONY PAIXÃO – Eu gostaria que desse uma atenção
especial de mais uns dois minutos, talvez para os nobres colegas
comentarem, é um assunto muito importante.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Mas é Questão de Ordem,
não temos apartes, deputado. Então, conclua seu discurso, para
eu poder liberar Questão de Ordem aos deputados, senão eu
não vou liberar essa Questão de Ordem.
O SR. JHONY PAIXÃO – O meu discurso já está terminado, o
meu pedido, deputado, é porque esta tribuna, muitas vezes,
foi utilizada por 10 minutos em assuntos que não têm nem
grande relevância como esse. Então, eu acho que hoje deveria
ter uma atenção especial, haja vista que nós temos um dever a
ser cumprido, que é trazer dignidade para essa população.
Meu discurso está terminado e ficam abertas aí as
considerações dos amigos.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Encerrou? Então
encerrado o discurso do nobre Deputado Jhony Paixão. Quem
pediu Questão de Ordem?
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Questão de Ordem ao
Deputado Chiquinho, 30 segundos.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Eu quero parabenizar o
Deputado Jhony, que é um tema muito importante e esta Casa
precisa dar valor a essas pessoas. Nós precisamos aqui,
Deputado Jhony, fazer com que isso aconteça, a Casa precisa
dar exemplo e você trouxe um tema muito importante, eu acho
que todos os deputados aqui são a favor, nós vamos discutir
muito esse projeto que Vossa Excelência colocou e com certeza
nós vamos aprovar e quem vai ganhar é toda comunidade de
Rondônia.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem também.
O SR. DR. NEIDSON - Questão de Ordem.
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O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Questão de Ordem ao
Deputado de Guajará-Mirim, meu amigo e meu parceiro de
voto, Deputado Dr. Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – É só para concluir, que nós falamos a
mesma situação ontem e muitos aqui ficaram iguais a mim na
Sessão Solene, fiquei bobo lá, que eu não sabia o que estavam
falando, mas hoje nós temos aí o intérprete de Libras, que é
da Escola do Legislativo, graças a presidência que nós
cobramos. Espero que em todas as Sessões estejam presentes
e muito obrigado. E vamos cobrar que essas leis, que são leis
federais, leis estaduais sejam aplicadas e cumpridas. O surdo
tem muito dificuldade na acessibilidade em hospitais, em escola,
em órgãos públicos, como foi dito. Parabéns.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Lebrão.
O SR. LEBRÃO – Primeiramente, mais uma vez, eu quero
dizer que Vossa Excelência fica muito bem nesta presidência.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Muito obrigado, meu
guru.
O SR. LEBRÃO – Parabenizar o Deputado Jhony pelo seu
pronunciamento. Eu apresentei um projeto, inclusive colocando
na grade curricular Libras, que foi aprovado nesta Assembleia
Legislativa e que foi vetado pelo Governador. Nós sabíamos do
vício de iniciativa que existia dentro desse projeto, mas serviu
de alerta para que o Governador tomasse as devidas
providências e pudesse, dentro de um determinado tempo,
implantar isso no Estado e também nos municípios, isso é
muito importante.
E também aproveitar esse momento também, Presidente
para registrar a presença aqui do Vice-Presidente da Câmara
Municipal lá de Seringueiras, o Ricardo Stevanelli e hoje VicePresidente também da UCAVER, apoiado pelo Deputado Crispin,
parabéns pela eleição. Deputado Crispin continua forte lá.
Cumprimentar também o Tião Machado que mais uma vez
está aí, agora é o Tião Foicinha, lá de São Francisco, fazendo
um grande trabalho, já tinha registrado a presença dele. E
registrar também a presença do Vereador Tonhão Mão de
Quiabo, goleiro mais frangueiro lá de Nova Brasilândia e São
Francisco do Guaporé; e o ex-prefeito de Costa Marques, que
me colocou nesse caminho da política, o famoso Hélio da
Ceron, fez dois mandatos lá em Costa Marques. É uma
satisfação Hélio receber vocês aqui na Assembleia Legislativa.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deve ter uns 130 anos,
ele lhe colocou na política, deve ter 130 anos, então.
O SR. LEBRÃO – Mais ou menos. Muito obrigado.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Questão de Ordem,
Deputado Adelino Follador.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu queria só parabenizar o
Deputado Jhony Paixão por ter trazido esse tema tão
importante. Esses dias nós demos um curso lá em Ariquemes,
ano passado, de Libras, dois cursos e as pessoas que têm
essa deficiência fizeram um teatro, colocando a dificuldade
que eles têm quando vão ao mercado, quando vão ao posto de
saúde, quando estão doentes, quando eles estão em qualquer
local, nas escolas, mesmo nas escolas e a gente percebeu
quanta dificuldade eles têm. A gente não tem noção do que
eles passam, porque eles têm que se locomover todo momento,
ir ao mercado, fazer compras e as pessoas não sabem se
relacionar com eles. Eles sabem, mas nós que não sabemos.
Então, parabenizar, acho que é um tema de suma importância
que foi discutido nesta Casa várias vezes, espero que o Governo
do Estado mande um projeto para valorizar mais.
Nós podemos fazer indicação, já foi feita, o Deputado
Lebrão fez, eu já fiz no passado, foi vetado, mas o Governo do
Estado tem que se preocupar em treinar mais as pessoas que
trabalham na saúde, trabalham em vários setores aí que podem
auxiliar mais essas pessoas. Parabéns, deputado.

Municipal de Presidente Médici, seja bem-vinda. Senhores
Vereadores Deroz Gomes, Juarez da Silva, da Câmara Municipal
de Seringueiras, sejam bem-vindos a esta Casa. Senhores
Vereadores Adalberto Amaral, Sérgio Leão, Marcos Andrade
(Marcão), Câmara Municipal de Parecis, sejam bem-vindos.
Senhoras Mércia Santos, Daiana Amorim, jornalistas do jornal
Cone Sul Notícias Vilhena, sejam bem-vindos a esta Casa.
Excelentíssimo Senhor Vereador Ricardo Stevanelli,
Presidente da Câmara Municipal de Seringueiras, seja bemvindo. Senhores Vereadores Tião Machado, Antônio Lopes, Alan
Francisco, Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé,
seja bem-vindo. Senhor Marcelo Borges, Diretor Presidente da
Agência de Regulação de Serviços Públicos, Delegado de
Rondônia – AGERO, seja bem-vindo a esta Casa.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Estou recebendo uma puxada de orelha aqui pelo Presidente.
Então, Deputado Jhony, ok?

O SR. LAERTE GOMES – Eu vou pedir autorização para o
Deputado Lebrão, em São Francisco, porque lá quem manda é
ele e se a gente for lá sem autorização dele, a gente leva um
corridão.

O SR. JHONY PAIXÃO – Positivo. Já terminou.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, uma Questão de Ordem
bem rápida.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Questão de Ordem
concedida, 30 segundos.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Que quero aqui...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Peça autorização agora,
deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor Presidente.
Vossa Excelência concede Questão de Ordem?

O SR. LAERTE GOMES – Já pedi, está autorizado, não é chefe?

O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Questão de Ordem
rápida, Presidente da Assembleia Legislativa.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Essa autorização agora,
ela já está dividida com o Deputado Ismael Crispin nesta Casa.
Deputado, nós vamos suspender...

O SR. LAERTE GOMES – É só a visita aqui da Presidente da
Câmara do Município de Presidente Médici, nossa amiga
Vereadora Todinha e do vereador, ex-vereador, ex-presidente
da Câmara de Vereadores por vários mandatos Vereador
Zezinho da Estrela, nossos amigos e parceiros, sejam bemvindos a Casa.
Presidente, só solicitar de Vossa Excelência se puder
fazer, suspender a Sessão e queria convidar os Deputados para
a reunião na sala ao fundo. O Corregedor do Tribunal de Justiça
também está aqui, que vai dar uma palavrinha de 10 minutos
para nós e depois a gente queria debater a pauta da Ordem do
Dia.
O SR. JAIR MONTES (Presidente)- Antes de suspender a
Sessão, Presidente; o Presidente Jair Montes aqui quer
parabenizar a cada pessoa que veio a esta Casa, o Senhor
Vereador Zezinho da Estrela, da Câmara Municipal de Presidente
Médici, seja bem-vindo meu amigo. Excelentíssima Senhora
Vereadora Todinha, Maria Custódio, Presidente da Câmara

O SR. LAERTE GOMES – Só cumprimentar aqui o Vereador
Tonhão, nosso parceiro lá do município de São Francisco; o
nosso Vereador Ricardo Presidente da Câmara, lá do município
de Seringueiras e o Vereador mais velho de São Francisco, só
de mandato, cinco mandatos, Tião.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Neste momento nós
teremos um intervalo, por questões técnicas, daqui a pouco
retornamos.
O SR. LEBRÃO – Só um segundinho, antes de finalizar. O
Deputado Laerte, se ele começar com esse negócio aí, da
próxima vez eu vou colocar o meu burro velho lá na frente do
carro dele, eu vou colocar um jumento que eu tenho lá, para
acabar com isso.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Suspendemos a Sessão
por conveniência técnica, deputados, e todos me acompanhem
a sala de reunião, por favor.
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(Suspende-se esta Sessão às 10h31min e reabre-se às
11h53min)
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a Sessão.
Encerradas as Breves Comunicações, passemos à Ordem do
Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
das proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX
SILVA E LAZINHO DA FETAGRO. Requer que seja encaminhado
Voto de Louvor para homenagear a eminente senhora Lenir
Rodrigues, Deputada Estadual, exercendo mandato na cidade
de Boa Vista, Roraima e à frente da Procuradoria Estadual da
Mulher.
REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS CIRONE DEIRÓ E
LAZINHO DA FETAGRO. Requer realização de Audiência Pública
no dia 26 de maio de 2019, às 09:00 horas, no Auditório desta
Casa Legislativa para discutir sobre os “Avanços desafios da
Cadeia Produtiva do Leite do Estado de Rondônia”.
REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX
SILVA E LAZINHO DA FETAGRO. Requer Voto de Louvor para
homenagear a eminente senhora Eugênia Nogueira do Rêgo
Monteiro Vila, Delegada de Polícia Civil do Estado do Piauí e
titular da Primeira Delegacia Especializada de Feminicídio do
Brasil.
REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX
SILVA E LAZINHO DA FETAGRO. Requer que seja encaminhado
pedido de Voto de Louvo para homenagear a eminente senhora
Janete de Sá, Deputada Estadual, exercendo o mandato na
cidade de Vitória no Estado do Espírito Santo e à frente da
Procuradoria Especial da Mulher.
REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX
SILVA E LAZINHO DA FETAGRO. Requer que seja encaminhado
pedido de Voto de Louvor para homenagear o eminente senhor
Jalser Ranier, deputado estadual e atual Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, e incentivador
do Projeto realizado junto à Procuradoria Especial da Mulher.
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer
ao Poder Executivo, extenso ao Departamento Estadual de
Trânsito, (DETRAN), informações referentes ao Projeto Anjos
do Trânsito que capacita estudantes com toda a parte teórica
para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desenvolvido
pela Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito do DETRAN
em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer
ao Poder Executivo, extenso ao Departamento Estadual de
Trânsito, (DETRAN), do Estado de Rondônia, informações
referentes ao gasto com passagens de concessão de diárias
por indivíduos nomeados em Cargos de Direção Superior (CDS),
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Servidores em Funções Gratificadas e demais Servidores,
correspondentes ao período de janeiro de 2013 a dezembro
de 2018.
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer
ao Poder Executivo extenso a Casa Civil, do Estado de Rondônia,
informações referentes aos gastos com passagens e
concessões de diárias por indivíduos nomeados em Cargos de
Direção Superior (CDS), Servidores em Funções Gratificadas
e demais Servidores, correspondentes ao período de janeiro
de 2013 a dezembro de 2018.
PROJETO DE RESOLUÇÃO DOS DEPUTADOS LAZINHO
DA FETAGRO E ADAILTON FÚRIA. Dispõe sobre a criação, no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
Frente Parlamentar em Defesa do Direito a Aposentadoria
Pública dos Trabalhadores Brasileiros.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao senhor Fernando Manoel M. Prudente.
Lidas as matérias, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar a presença
do Vereador Wendel Nogueira, da Câmara Municipal de Rolim
de Moura; da senhora Fernanda Ferreira, Presidente da
Associação Aprender, do município de Porto Velho; do senhor
Leonardo de Oliveira, Presidente da Associação dos Criadores
do Vale do Paraíso; e do senhor Vereador Iran Matos, da
Câmara Municipal de Nova Mamoré. Vereador Iran, estava
presente aqui. Não sei se está.
Encerrada a leitura das proposições recebidas, as
matérias vão ao Expediente. Solicito ao senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX SILVA E LAZINHO DA
FETAGRO. Requerem que seja encaminhado pedido de Voto
de Louvor para homenagear a eminente senhora Lenir
Rodrigues, Deputado Estadual, exercendo o mandato na cidade
de Boa Vista no Estado de Roraima e à frente da Procuradoria
Especial da Mulher.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do nobre Deputado Dr. Neidson, do PMN,
Deputado Alex Silva, do PRB e Deputado Lazinho da Fetagro.
Para discutir, o Deputado Dr. Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – São quatro Votos de Louvor que nós
estamos encaminhando, devido à Procuradoria Geral da Mulher
que está sendo analisada nesta Casa de Leis, que vai ser
implantada aqui em Rondônia, juntamente com o Chameron,
que é o Centro Humanitário de Atendimento à Mulher do Estado
de Rondônia, pela Assembleia Legislativa e nós tivemos aí, a
dois anos atrás em Roraima e com isso nós vimos a Deputada
Lenir Rodrigues, Presidente da Assembleia que ajudou a
interiorizar o Chame e a procuradoria Geral da Mulher. Temos
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uma Delegada do Piauí também, que foi a que implantou o
botão do pânico, no qual o Deputado Lazinho da Fetagro tem
um projeto a ser aprovado aqui nesta Casa. E temos mais a
Deputada Janete, de Vitória, também, que implantou a
Procuradoria Especial da Mulher. E as Assembleias Legislativas
estão dando atendimento às mulheres vítimas de violência na
própria Casa, juntamente com os demais órgãos do Estado.
Então, é por isso que nós estamos apresentando os Votos
de Louvor e eles vão estar aqui presentes na Audiência Pública,
no dia 09 de maio, às 14 horas, nós pedimos para que todos
possam estar presentes para tratar dos assuntos com relação
ao feminicídio e a violência contra a mulher. Obrigado,
Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não havendo mais
discussão, em votação única o Requerimento dos nobres
deputados. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DOS DEPUTADOS CIRONE DEIRÓ E LAZINHO DA FETAGRO.
Requer Audiência Pública no dia 16 de maio de 2019, às 9:00
horas, no auditório desta Casa, para discutir os “Avanços e
desafios da cadeia produtiva do leite no Estado de Rondônia”.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão...
O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, Questão de Ordem.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Cirone.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, é de suma importância a
realização dessa Audiência para nós entendermos o que está
acontecendo na nossa cadeia de leite, que é uma grande
demanda dos nossos pequenos agricultores do Estado de
Rondônia, que já têm, de um ano para cá, seis laticínios
fechados no Estado, centralizando toda nossa produção em
um único lugar. Então, é nossa preocupação, desta Casa, foi
proposta por mim e pelo Deputado Lazinho, mas todos os
deputados têm essa preocupação porque o pequeno agricultor
depende dessa produção do leite para evitar o êxodo rural.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Requerimento do
Deputado Cirone Deiró, do Podemos, e o Deputado Lazinho da
Fetagro, do PT, que “Requer Audiência Pública no dia 16 de
maio de 2019, às 9:00 horas, no auditório desta Casa, para
discutir os “Avanços e desafios da cadeia produtiva do leite no
Estado de Rondônia”.
Para discutir, Deputado Geraldo da Rondônia.
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O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Quero cumprimentar a
Maria Antônia Coelho, nossa Miss Rondônia Latina-2019. Para
nós é um prazer estar recebendo a miss aqui no nosso plenário.
E cumprimentar também o Almir, do site está aqui. Prazer,
Almir. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Mais uma vez a nossa
Miss Maria Antônia Coelho. Muito obrigado pela sua presença.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Seja bem-vinda a esta
Casa, nossa Miss, aqui à Assembleia Legislativa.
Encerrada a discussão, em votação o Requerimento dos
Deputados Cirone Deiró e Lazinho da Fetagro. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - REQUERIMENTO
DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX SILVA E LAZINHO DA
FETAGRO. Requerem que seja encaminhado pedido de Voto
de Louvor para homenagear a eminente senhora Eugênia
Nogueira do Rêgo Monteiro Villa, Delegada de Polícia Civil do
Estado do Piauí, e titular da Primeira Delegacia Especializada
de Feminicídio do Brasil.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento dos nobres Deputados Dr. Neidson, do PMN, Alex
Silva, do PRB e Lazinho da Fetagro, do PT, que “Requerem que
seja encaminhado pedido de Voto de Louvor para homenagear
a eminente senhora Eugênia Nogueira Rodrigo do Rêgo Monteiro
Vila, Delegada de Polícia Civil do Estado do Piauí e Titular da
Primeira Delegacia Especializada em Feminicídio do Brasil”.
Em discussão o Requerimento dos nobres colegas. Só
para discutir ela dever ser a palestrante aqui da ação que a
Assembleia Legislativa está fazendo, uma das palestrantes,
Deputado Lazinho. Então, muito bem-vindo esse Voto de Louvor.
Ela tem uma história muito forte, um trabalho árduo como
Delegada de Polícia Civil no Estado do Piauí, é Titular da Primeira
Delegacia Especializada em Feminicídio no Brasil, que se faz
de suma relevância e necessidade a presente propositura.
Eu quero parabenizar os autores Deputado Alex Silva,
Presidente da Comissão; Deputado Dr. Neidson e Deputado
Lazinho, que em conjunto estão organizando um grande evento
aqui nesta Casa para chamar a atenção à violência contra a
mulher e ao feminicídio que tem aumentado com números
alarmantes e que vai ser a bandeira principal da Assembleia
Legislativa, o carro chefe da nossa propaganda de mídia. Aqui
se fazia as propagandas, antes destacando o Estado de
Rondônia, importante, mas eu acho que chegou o momento
de nós usarmos aqui a questão institucional, a verba
institucional, a mídia institucional da Assembleia Legislativa para
também fazer um trabalho de conscientização, senhores
deputados, sobre a violência contra a mulher, principalmente o
feminicídio.
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Então eu acho que o pontapé inicial vai ser essa Audiência
Pública que deve ser realizada agora, no próximo mês, liderada
por estes parlamentares que subscreveram este requerimento
e pelas nossas deputadas mulheres.
Para discutir, Deputado Dr. Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – Presidente, eu quero parabenizar V.
Excelência também por ter prontamente atendido o projeto que
nós elaboramos através da Mesa Diretora, também da criação
da Procuradoria Geral da Mulher, Especial da Mulher nesta Casa
de Leis, juntamente com a Chameron, que vai ser um exemplo
também para o Estado de Rondônia de atendimento às
mulheres, de atenção as mulheres vítimas de violência doméstica
e do feminicídio também. E isso nós vamos ter nessa Audiência,
tentarmos já alinhar juntamente com vários Poderes, Poder
Judiciário, Defensoria Pública, Universidades e essas pessoas
que vêm palestrar, a Deputada Janete, de Vitória; Lenir
Rodrigues, de Roraima juntamente com o Presidente de Roraima
e também a Delegada que foi a responsável pela implantação
do Botão do Pânico. Estão trazendo as experiências que eles
têm já na implantação desses projetos nas Assembleias
Legislativas e também no Estado do Piauí, que é o Botão do
Pânico. Inclusive, o Deputado Lazinho, que eu falei já,
apresentou um projeto do Botão do Pânico, que eu acho que
vai ser votado hoje. Eu acho que a Assembleia Legislativa
também pode dar exemplo e posteriormente nós possamos
fazer também um encontro nacional das Procuradorias Especiais
da Mulher aqui no nosso Estado de Rondônia também, para
podermos unir e tentar expandir essa Procuradoria para todos
os 26 Estados e mais o Distrito Federal. Obrigado, Presidente.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Tem custo, mas é muito baixo
em função do resultado do benefício.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Muito baixo. Inclusive,
Deputado Dr. Neidson e Deputado Adelino, a doutora vai trazer
para nós, gostaria que Vossa Excelência explicasse, vai trazer
o aplicativo gratuitamente para o Governo do Estado.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Fazer o teste.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Isso. Nós vamos ter a reunião
anterior com o Governo, já estivemos na Casa Civil, já
marcamos, já estamos organizando essa reunião com o setor
do Governo para apresentar, ao Governo, o aplicativo, tudo
que é feito lá no Piauí com relação a essa política pública.
Que, infelizmente, Rondônia é um Estado onde à violência é
muito grande, levando em consideração o que é apresentado
de denúncia e se a gente conseguisse somar às que não são
apresentadas as denúncias, Pastor Alex, aí é que a problemática
e a violência é muito maior.
Eu quero parabenizar o Pastor, o Deputado Alex, pela
condução dos trabalhos nessa Comissão que é de suma
importância para nós. Ele é o responsável pela Audiência
Pública, ele é o responsável por estar acontecendo e atendendo
as proposições nossas.
Então muito obrigado, Pastor, muito obrigado deputado,
parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência nesta Casa,
principalmente nesse tema.
O SR. ALEX SILVA – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para discutir, senhor
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Pastor Alex, um dos autores do Requerimento.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Para discutir, o
Deputado Lazinho.

O SR. ALEX SILVA – Então, senhor Presidente, aproveitar
aqui e agradecer o empenho, tanto do Deputado Lazinho como
do Deputado Dr. Neidson, e também de Vossa Excelência que
se colocou à disposição no dia que nós estivemos lá com a
Dra. Tânia falando a respeito da Audiência e toda a Casa,
todo o suporte tem sido dado e a atenção devida para esse
caso e para esse tema.
Então, eu queria reforçar aqui o convite a todos os
deputados e também a todos que nos assistem aqui via a página
da Assembleia Legislativa para estarem conosco nessa
Audiência que vai ser no dia 9, às 14:00 horas e os convidados
que os deputados já falaram, o Deputado Lazinho, e se eu não
me engano o aplicativo, Deputado Lazinho, é “Salve Maria”, é
“Salve Maria”, esse aplicativo que foi implantado lá no Piauí e
que no dia, a Delegada e os demais deputados convidados do
Espírito Santo - não é, Deputado Dr. Neidson? -, e aqui do
Estado de Roraima.
Então, parabenizar também o apoio que nós temos
recebido do Presidente Laerte Gomes e conto com a presença
de todos os deputados no dia 9.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Só reafirmando, no dia 9 é a
Audiência, inclusive, nessa Audiência convidar todos os
deputados porque nós vamos fazer o lançamento dos
programas, como o Deputado Dr. Neidson colocou, e também
hoje nós vamos aprovar a lei autorizativa, novamente, do Botão
do Pânico. Agradecer ao Deputado Crispin por ter dado o parecer
favorável nas Comissões e solicitar do próprio Governo, Deputado
Líder Eyder, para que esse projeto, na outra gestão, nós não o
fizemos autorizativo e ele foi vetado e depois a gente manteve
o Veto, porque ele tem um custo. Tentar conversar com o próprio
Governo para que talvez nesse dia da Audiência, o Governo
possa avançar o projeto porque como ele é autorizativo, é uma
indicação. O Governo possa vir apresentar o projeto definitivo
do Botão do Pânico, que é um instrumento de proteção à mulher,
de grande relevância lá no Piauí, diminuíram, e muito, os
ataques às mulheres. Nós vamos poder visualizar tudo isso
aqui na Audiência Pública, mas que o Governo possa trazer...
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Só para registrar a
presença dos Vereadores Sebastião Rodrigues (Pitbull), do Vale
do Anari e Nedir Paz Florêncio, Presidente da Câmara Municipal
do Município de Vale do Anari.
Para discutir ainda o Requerimento, o Deputado Lazinho.
O SR. LAZINHO DA FETGRO - Com relação ao Projeto do Botão
do Pânico a sugestão que a gente faz, é de autoria minha,
mas, que fosse um projeto conjunto da Comissão, coordenada
pelo Deputado Alex, encabeçada por ele, para que ele pudesse
ter mais força dentro do Governo, e se for o caso da própria
Assembleia, de toda a Assembleia.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Essa matéria vai ser
deliberada ainda hoje.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente.
O SR. ALEX SILVA – Senhor Presidente, rapidinho.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Alex.
O SR. ALEX SILVA – O Deputado Edson Martins também, a
Deputada Cassia, o Deputado Anderson também faz parte, o
Deputado Redano fazem parte da Comissão e o Deputado
Crispin, que é o nosso 1º Suplente da Comissão que vai estar
junto conosco também no dia 9.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Deputado
Dr. Neidson para discutir, encerrando as discussões.
O SR. DR. NEIDSON – Esse, o Projeto da Mesa Diretora para
criação, para a mudança no Regimento Interno e Incorporação
na Comissão Especial de Defesa do Direito da Mulher, da
Criança, do Adolescente e do Idoso, eu acho que poderia ser
votado antes da Audiência também para já termos uma...
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Se a matéria tiver...
O SR. DR. NEIDSON – Já foi apresentada, eu acho que está
em tramitação nas Comissões. Tem que dar uma olhada.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vamos votar a matéria.
Encerrada a discussão...
O SR. EYDER BRASIL – Só para discutir...
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Eyder.
O SR. EYDER BRASIL – Só para discutir a solicitação aqui do
Deputado o Pastor Alex Silva, que eu tenho certeza que é de
interesse de todos os 24 deputados, representantes do povo
de Rondônia, se ele não poderia autorizar que fosse feita essa
Indicação por toda esta Casa de Leis, por todos os
representantes do povo rondoniense.
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O SR. ALEX SILVA - Com certeza, deputado. Da minha parte,
autoria coletiva, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerradas as
discussões vamos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX SILVA E LAZINHO DA
FETAGRO. Requerem seja encaminhado pedido de Voto de
Louvor para homenagear a eminente Senhora Janete de Sá,
Deputada Estadual, exercendo o mandato na cidade de Vitória
no Estado do Espírito Santo e à frente da Procuradoria Especial
da Mulher.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Requerimento do
Deputado Dr. Neidson, Deputado Alex Silva e Deputado Lazinho
da Fetagro, que “Requerem seja encaminhado pedido Voto de
Louvor para homenagear a eminente senhora Janete de Sá,
Deputada Estadual, exercendo o mandato na cidade de Vitória
no Estado do Espírito Santo e à frente da Procuradoria Especial
da Mulher”.
Minha amiga, Deputada Janete, uma deputada sempre
presente na UNALE, não é; Deputado Dr. Neidson? É do PMN,
Partido que, às vezes, não ajuda.
Em discussão o Requerimento. Não havendo discussão,
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON, ALEX SILVA E LAZINHO DA
FETAGRO. Requerem seja encaminhado pedido de Voto de
Louvor ao eminente senhor Jalser Renier, Deputado Estadual e
atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima e incentivador do Projeto realizado junto a Procuradoria
Especial da Mulher.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Autoria do Deputado
Dr. Neidson, Deputado Alex Silva, Deputado Lazinho da Fetagro,
“Requerem que seja encaminhado pedido de Voto de Louvor
para homenagear o eminente senhor Jalser Renier, Deputado
Estadual e atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, e incentivador do Projeto realizado junto a
Procuradoria Especial da Mulher”, nosso colega também
Deputado Jalser.
Em discussão o Requerimento dos nobres Deputados,
não havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se estão e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

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

Nº 74

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – VETO TOTAL 018/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 032. Veto Total ao
Projeto de Lei nº 1135/18, de autoria do Poder Executivo que
“Altera o caput do artigo 7º e o Anexo Único da Lei nº 3.846, de
04 de julho de 2016, que ‘Institui o Projeto Ensino Médio com
Mediação Tecnológica no âmbito da Secretaria de Estado da
Educação e dá outras providências’”.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão única e
votação.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Deputado, explica esse negócio
aí. Esse Projeto é do Executivo? O Projeto é do Executivo? Ele
está vetando emenda ou ele está vetando o Projeto? O que é o
Veto?

6 DE MAIO DE 2019

Pág. 1660

desta Casa parecer, somos pela rejeição do Veto, senhor
Presidente, pelas Comissões pertinentes.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em discussão o
parecer do Deputado Adelino Follador, pela rejeição ao Veto.
Em votação o parecer do Deputado Adelino Follador. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.
Aprovado o parecer do Deputado Adelino Follador,
para a derrubada do Veto.
Em votação o Veto Total 018/19 ao Projeto de Lei 1135/
18. O Painel está aberto. Os deputados, para derrubar o Veto,
os deputados votem ‘não’, para manter ‘sim’.
O SR. LEBRÃO – A liderança do MDB pede a votação ‘não’.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu já vou explicar para
Vossa Excelência.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Para derrubar o Veto é ‘sim’ ou ‘não’,
Presidente?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para derrubada do
Veto é ‘não’, de acordo com o Vice-Líder do Governo, que o
Líder é o Deputado Eyder, o Vice-Líder é o Deputado Lebrão.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Lazinho da Fetagro, do PT.

O SR. LEBRÃO – Eu não estou liderando mais nada, Presidente.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Embora Vossa Excelência seja
do PSDB, eu respeito Vossa Excelência.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão única e
votação o Veto Total ao Projeto de Lei 1135/18, de autoria do
Poder Executivo, que “Altera o caput do artigo 7º e o Anexo
Único da Lei nº 3.846, de 04 de julho de 2016, que ‘Institui o
Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências’”.
Veto Total 018/19.
Esse foi um Projeto que veio para esta Casa ainda do
Governo passado, e que nós aprovamos aqui depois de uma
reunião com todos os servidores, e o Governo atual vetou o
Projeto.
Então, em discussão a matéria. Não havendo discussão,
em votação o Veto. Já está com parecer? Está sem parecer.
Solicito ao Deputado Adelino Follador que conceda parecer à
referida matéria.
O relator vai dar o voto dele lá, aí Vossa Excelência vai...
O SR. ADELINO FOLLADOR – Esse Projeto de suma
importância, onde todas as pessoas envolvidas nesse Projeto
trabalharam muito para chegar até nesta Casa, esse Projeto.
Na época, esse Projeto estava aqui nesta Casa, e a equipe do
Estado todo esteve aqui pedindo apoio, e foi votado, mas, o
governo, logo em seguida, tinha mandado um ofício para retirar,
mas nós já tínhamos votado ele.
Então, mas ele é da época do Daniel, mas com apoio de
toda a categoria e eu gostaria de pedir, o nosso voto é pela
rejeição do Veto. E gostaríamos de pedir apoio a todo o pessoal

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Inclusive, pelo que eu
vi hoje, a Prefeitura de São Francisco.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Presidente, o Deputado
Lebrão, hoje, está revoltado. Hoje, depois do que falaram de
São Francisco do Guaporé, ele perdeu a paciência, não só
com São Francisco, mas falou da 429.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O painel está aberto.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Aélcio da TV
- Deputado Alex Redano
- Deputado Alex Silva
- Deputado Anderson Pereira
- Deputada Cassia Muleta
- Deputado Chiquinho da Emater
- Deputado Cirone Deiró
- Deputado Dr. Neidson
- Deputado Edson Martins
- Deputado Eyder Brasil
- Deputado Ezequiel Neiva
- Deputado Geraldo da Rondônia
- Deputado Ismael Crispin
- Deputado Jair Montes
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Jhony Paixão
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Legislativo nº 009/2019; Projeto de Lei 020/2019; Projeto de
Lei 021/2019; Projeto de Lei 015/19 e Projeto de Lei 024/2019.
Está encerrada esta Sessão e convoco Sessão
Extraordinária para em seguida apreciarmos as matérias já
citadas.
(Encerra-se esta Sessão às 12 horas e 37 minutos)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Por 16 votos contrários
e nenhum a favor, está rejeitado o Veto governamental.
Vai ao Expediente a matéria.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR DA MESA DIRETORA. Acrescenta o Parágrafo
4º, artigo 2º, extingue Departamento Médico e altera o Anexo
I e Anexo VII da Lei Complementar nº 967, de 10 de janeiro de
2018, que “Estabelece a Estrutura Organizacional Administrativa
e o Quadro Gerencial e de Assessoramento da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia”.
Encerrada a Ordem do Dia, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos ao Grande Expediente. Não há oradores
inscritos.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, senhor Presidente?
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Concedida a Questão
de Ordem ao Deputado Lebrão.
O SR. LEBRÃO – Eu gostaria que inserisse na Ordem do Dia a
Mensagem 28, dentro de um acordo que foi feito com o
Deputado Jean Oliveira, através de Emenda Coletiva que está
sendo redigida pelo Dr. Rafael e o Dr. Helder ainda nesta Sessão.
Para que a gente pudesse liberar a finalização da discussão...
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vamos avançar e...
O SR. LEBRÃO – Eu acredito que está chegando aí agora, na
mão do Dr. Helder.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Passamos ao Grande
Expediente. Não havendo inscritos no Grande Expediente,
encerrado o Grande Expediente. Passamos às Comunicações
de Lideranças. O Deputado Eyder Brasil está inscrito. O
deputado não está no plenário. Encerradas as Comunicações
de Lideranças, passamos às Comunicações Parlamentares. Não
há oradores inscritos. Encerradas as Comunicações
Parlamentares.
Nada mais havendo a tratar e, antes de encerrar a
presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em
seguida, a fim de apreciarmos as seguintes matérias: Projeto
de Resolução nº 003/2019; Projeto de Resolução nº 013/2019;
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2019; Projeto de Decreto

ATA DA 12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 10ª LEGISLATURA
(Em 24 de abril de 2019)
Presidência do Sr.
Laerte Gomes - Presidente
Secretariado pelo Sr.
Ismael Crispim - 1º Secretário
Dr. Neidson - 2º Secretário
(Às 12 horas e trinta e nove minutos, é aberta a sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM); Aélcio da
TV (PP); Alex Redano (PRB); Alex Silva (PRB); Cassia Muleta
(PODE); Chiquinho da Emater (PSB); Cirone Deiró (PODE); Dr.
Neidson (PMN); Eyder Brasil (PSL); Ismael Crispim (PSB); Jair
Montes (PTC); Jhony Paixão (PRB); Lebrão (MDB); Geraldo da
Rondônia (PSC); Laerte Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro
(PT); Marcelo Cruz (PTB); e Rosangela Donadon (PDT).
DEPUTADOS AUSENTES: Adailton Fúria (PSD ); Anderson
Pereira (PROS); Edson Martins (MDB); Ezequiel Neiva (PTB);
Jean Oliveira (MDB); e Luizinho Goebel (PV).
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Havendo número
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
Rondoniense, declaro aberta a 12ª Sessão Extraordinária
Legislativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Peço a dispensa
da leitura da Ata, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior e determino a
sua publicação no Diário Oficial.
Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
015/2019 DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Cria a “Lei
Nicolas Naitz” em memória às crianças e adolescentes
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desaparecidos a ser comemorado todo dia 22 de maio de cada
ano, e dá outras providências.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em primeira discussão
e votação o Projeto de Lei nº015/19, que “Cria a “Lei Nicolas
Naitz” em memória às crianças e adolescentes desaparecidos
a ser comemorado todo dia 22 de maio de cada ano, e dá
outras providências”.
Um deputado da Comissão de Saúde. O Deputado Fúria
está? Um deputado que faz parte da Comissão de Saúde,
Deputado Dr. Neidson para dar o parecer pela Comissão de
Saúde.
O SR. DR. NEIDSON – Bem, Presidente, já somos conhecedores
deste Projeto de Lei, no qual foi acrescentado uma emenda, no
qual não ‘se comemora’, foi mudado para colocarmos como
“Dia Alusivo às Pessoas e Crianças Desaparecidas”.
Então, somos de parecer favorável com emenda ao
Projeto de Lei 015/19 de autoria do Deputado Geraldo da
Rondônia, que “Cria a “Lei Nicolas Naitz” em memória às crianças
e adolescentes desaparecidos a ser comemorado todo o dia 22
de maio de cada ano, e dá outras providências”. Como Dia
Alusivo, que é a emenda.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do relator Deputado Dr. Neidson. Não havendo discussão, em
votação o parecer do nobre Deputado Dr. Neidson. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.
Aprovado.
Em votação o projeto de Lei 015/19 de autoria do
Deputado Geraldo da Rondônia. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1°Secretário) – PROJETO DE LEI
021/19 DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe sobre o
uso de Dispositivo de Segurança Protetiva – DSP (botão do
pânico) para mulheres vítimas de violência doméstica em todo
Estado de Rondônia.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Matéria do Deputado
Lazinho da Fetagro, Projeto de Lei 021/19. Para relatar a
referida matéria, Deputado das Finanças de Orçamento tem
que ser.
Deputado Chiquinho da Emater, com o apoio do Deputado
Ismael Crispin, que era o relator pela Comissão de Segurança.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Já conheço o Projeto e sou
de parecer favorável ao projeto que está em questão.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Deputado Chiquinho da Emater. Para discutir, Deputado
Ismael Crispin.
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O SR. ISMAEL CRISPIN – Colaborar com relator pelas
Comissões pertinentes, o Deputado Chiquinho da Emater,
informando que o Projeto não tem nem um impacto financeiro,
então tranquiliza o Estado com relação a isso. Também não
obriga, é um projeto autorizativo, mas parabenizar ao Deputado
Lazinho pela propositura. É um Projeto que em outros Estados
da federação já tem dado certo. É uma medida protetiva que
tem dado resultado onde tem sido implantado.
Então, Deputado Lazinho, parabéns pela propositura, e
acho que só tem a somar. É muito importante ressaltar que o
projeto é autorizativo, mas que a Assembleia faça uma gestão
e que o Governo do Estado acate a proposta. Nós precisamos
fazer essa defesa.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Deputado Chiquinho da Emater, pela
Comissão de Segurança Pública e Finanças. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.
Aprovado o parecer favorável do Deputado
Chiquinho da Emater.
Em primeira votação o Projeto de Lei 021/19, do
Deputado Lazinho da Fetagro, que “Dispõe sobre o uso de
dispositivo de Segurança Protetiva – DSP (botão do pânico)
para mulheres vítimas de violência doméstica em todo Estado
de Rondônia”.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
Antes de o Secretário ler a próxima matéria. Queria
deixar aqui o meu repúdio ao que está acontecendo hoje em
Ji-Paraná esses dias na região Central, senhores deputados.
O descaso que a Energisa tem tido com a população de JiParaná. Faltando energia constantemente nos bairros, sem
explicação, a falta de energia. A estrutura que eu achei que
uma empresa privada iria melhorar a estrutura para dar
assistência, que antigamente, na época da Ceron, eram
camionetas, veículos equipados, agora são carros velhos, mas
que estão dando assistência à rede elétrica, principalmente
no Município de Ji-Paraná.
Então, eu queria deixar aqui uma cobrança aos diretores
da Energisa, que tenham responsabilidade com a população
de Rondônia, principalmente nesse caso específico que estou
falando de Ji-Paraná, até porque, hoje nós temos umas das
energias mais caras do Brasil, é uma concessionária privada
que detém essa concessão. E, espero que as agências
reguladoras, também, da mesma forma que aprovaram o
aumento de energia, que eles tenham a consciência e a
capacidade de multar, fiscalizar e punir essa empresa por esse
descaso de Energisa em Ji-Paraná.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Presidente.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - E, ontem aqui, nós
aprovamos 06 cargos da Caerd... Já vou dar Questão de Ordem,
senhores deputados. Aprovamos 06 cargos para a Caerd,
aqueles cargos comissionados, que no passado tanto criticaram,
e ontem foram aprovados 06 cargos, e hoje Ji-Paraná, também,
da mesma forma está sem água. Um caos em Ji-Paraná,
faltando água à população que já paga caro e não tem o
serviço.Só para deixar registrado.
Deputado Lebrão, Questão de Ordem.
O SR. LEBRÃO – Parabenizar e somar com Vossa Excelência
essa crítica em cima da Energisa. Esse problema é geral no
Estado de Rondônia, de uma maneira uniforme, quando cai
uma chave no setor rural, lamentavelmente eles não têm hora
para poder fazer a religação, não têm compromisso. E o que é
pior, Deputado Laerte, é que o contrato da privatização da
Energisa com a Eletrobras, o que acontece ali? Eles podem ser
fiscalizados, mas não podem ser autuados, isso que é o pior.
Então nós vamos pagar um preço muito alto por essa
privatização.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Verdade, Deputado
Lebrão. Deputado Chiquinho.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só queria, Deputado
Presidente, lhe parabenizar pela sua fala em favor do nosso
povo de Ji-Paraná. Mas esteve hoje na comissão, a Energisa
esteve lá na Comissão de Agricultura hoje, pela manhã, onde
ela apresentou toda sua..., onde vai fazer os linhões pelo Estado
de Rondônia e a estrutura. E lá nós reclamamos, o Prefeito
Charles também, o Vale do Paraíso também está faltando
energia diretamente; Urupá, estava lá o Prefeito e outros
Prefeitos estavam lá presentes, que foi reclamação geral de
toda região, de todo Estado de Rondônia, a falta de energia,
que não pode estar faltando sempre, e isso é muito ruim para
os municípios.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho. Deputado Cirone.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero parabenizar, senhor Presidente,
pela sua atitude, de cobrar pelo povo de Rondônia, mas, ao
mesmo tempo, eu quero, nós convocamos aqui aEnergisa,
aCeronpara estar aqui hoje na Comissão de Agricultura, a qual
nos apresentaram alguns investimentos que a Energisa fará
no Estado de Rondônia e falamos para ele que esta Casa vai
acompanhar de perto esses investimentos. Compraram
camionetes, contrataram várias empresas para fazer essa
extensão, Presidente, e nós vamos estar atentos a isso, que
esses investimentos realmente sejam feitos e sejam investidos
com empresas aqui do nosso Estado. Parabéns pela sua atitude
de estar defendendo o povo de Rondônia.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Deputado Jair Montes.
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O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu até entendo a sua
atribuição como Presidente, que é muito corrida, às vezes está
atendendo as autoridades e tocando a parte administrativa
desta Casa no 13º andar, às vezes não acompanha as
Comissões que acontecem por falta de tempo mesmo, mas é
importante o senhor ter um assessor seu acompanhando. Hoje
eu estive no Plenário 2, onde estava a Energisa e ali nós
tocamos nesse assunto das questões dos investimentos do
Estado e também do comprometimento, por que as empresas
que estão aqui, nós também somos responsáveis em fiscalizálas, por mais que seja do Governo Federal, nós temos que
fiscalizar porque está no nosso Estado. E na questão da Caerd
ontem, dos seis cargos, eu relatei esses seis cargos ontem
porque entendi que a Caerd não tem mais nenhum cargo em
comissão. Eu não sei se o senhor estava na Sessão ontem,
mas eu vi que não tinha nenhum cargo em comissão, então
esses seis cargos são cargos jurídicos para poder trabalhar
junto, que a Caerd não para, a Caerd é uma empresa que está
falida, infelizmente devendo mais de R$ 1 bilhão de impostos,
mas, ruim com ela, pior sem ela. Então, Presidente eram essas
as minhas declarações, para que o senhor pudesse ficar.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Obrigado, Deputado
Jair. Sobre Vossa Excelência citar a presidência, eu acompanhei,
eu fiquei sabendo da reunião, logicamente, parabéns a
Comissão. Como eu não faço parte da Comissão, então eu só
tenho aqui no plenário para expressar o sentimento do povo
de Rondônia com o descaso que a Energisa tem com essa
população. E, principalmente, senhores deputados, para
aumentar a energia foi rápido, agora para dar energia, fornecer
energia, mesmo cara da forma que está, para dar infraestrutura
para ele se manter é demorado. É ao contrário, não é? Deveria
ser antes prestar um serviço de qualidade à população, para
depois discutir aumento de energia. Aqui em Rondônia é ao
contrário, aqui sobe energia 27%, 28% para depois se
estruturar com o dinheiro do contribuinte, que paga a conta,
para poder prestar um serviço de qualidade.
Espero realmente, Deputado Jair, a sua preocupação é
válida, que realmente o que se disse na Comissão seja
cumprido. Deputado Dr. Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – Presidente, só também fazer uma
colocação com relação ao Distrito de Surpresa, que é bem
distante do município de Guajará-Mirim, o acesso é por água e
também a falta de energia lá e a deficiência na energia já vem
se alastrando há quase um mês. Nós já entramos em contato,
mas até agora ainda é precária. Também o Distrito de
Jacinopólis ficou mais ou menos 4 a 5 dias sem energia. Eu
estava em Buritis, me ligaram de Jacinopólis, porque a rádio
de Buritis pega em Jacinopólis, e a gente entrou em contato
também, e parece que melhorou agora. E também as tensões
baixas que nós temos aí na Linha 20 e na Linha 28, que é o
Distrito de Palmeiras e Nova Dimensão.
Então acompanho o seu voto de repúdio e queria pedir
para incluir na pauta também, Presidente, o Projeto de

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

Nº 74

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

Resolução 015/19, que é da Mesa Diretora, que “Acrescenta e
altera dispositivos ao Regimento Interno da Assembleia
Legislativa”, criando a Procuradoria Especial da Mulher e o
CHAMERON, sem criar nenhum cargo na Assembleia Legislativa,
somente vão trabalhar pessoas voluntárias.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Defiro o pleito de Vossa
Excelência. Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
020/19 DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Institui Dia
Estadual de Conscientização da Síndrome de Berdon.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Matéria de autoria do
Deputado Chiquinho da Emater, Projeto de Lei 020/19, que
“Institui o Dia Estadual de Conscientização da Síndrome de
Berdon”. A Matéria está com parecer das Comissões. Parecer
favorável pelas Comissões pertinentes.
Em discussão o referido Projeto de Lei. Não havendo
discussão, em votação. Em primeiradiscussão e votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 009/19 DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Concede o Título Honorífico de Cidadã do Estado de Rondônia,
a Senhora Odete Maria Silveira Alves.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Projeto de autoria do
Deputado Laerte Gomes, Projeto de Decreto Legislativo 009/
19, “Concede o Título Honorífico de Cidadã do Estado de
Rondônia, a Senhora Odete Maria Silveira Alves”.
Só para explicar aos senhores deputados, a Dona Odete,
ela e o seu marido também que vai receber o Título, o senhor
Arlindo, eles fazem administração àgestão da Creche Cantinho
do Céu em Ji-Paraná. Um trabalho maravilhoso, um trabalho
magnífico, há mais de 30, 40 anos, bancando, na maioria das
vezes, da própria renda deles, são mais de 300 crianças que
têm o ensino de qualidade. O ano passado nós colocamos
recurso para reformar aquela creche, um trabalho fantástico,
então, no nosso entendimento, mais que merecido, uma pessoa
já de quase 80 anos.
Deputado Chiquinho, para discutir a matéria.
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Encerrada a discussão, em votação. Em discussão única
o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/19, de autoria do
Deputado Laerte Gomes. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 008/19 DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Concede o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia,
ao Senhor Arlindo Alves.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – É Projeto de matéria
de Deputado Laerte Gomes, Projeto de Decreto Legislativo 008/
19,”Concede o Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia, ao Senhor Arlindo Alves”, que vem a ser o esposo
da Dona Odete, que os dois fazem esse trabalho.
O Projeto está com o parecer favorável das Comissões
permanentes.Em votação única o Projeto de Decreto Legislativo
nº 008/19. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 013/19 DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Dispõe
sobre a criação, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, da Frente Parlamentar de Melhorias da Aviação
Regional, notadamente da Região Norte.
O Sr. LAERTE GOMES (Presidente) – Matéria do nobre
Deputado CironeDeiró. Projeto de Resolução 013/19, que
“Dispõe sobre a criação no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, da Frente Parlamentar de Melhorias
da Aviação Regional, notadamente da Região Norte”.
Para discutir, em discussão única, quer discutir a
matéria, oDeputado Cirone.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Laerte, eu conheço
a creche e realmente é uma creche que dá orgulho a todos nós
de Rondônia. E só quero parabenizar Vossa Excelência por ter
se lembrado deles para receber esse Título pela Assembleia
Legislativa.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente,é de grande relevância
essa matéria, essa criação dessa Frente Parlamentar, visto
que o Estado de Rondônia fala tanto em desenvolvimento e o
interior, quando quer vir para a capital, tem que primeiro ir
para o Mato Grosso para voltar para Porto Velho. Se você
estiver em Vilhena, você tem que ir para Cuiabá para vir a
Porto Velho.
Então, é de suma importância que esta Casa acampe essa
briga junto com as federações, junto com o Governo do Estado
para a gente achar uma solução para que esse transporte de
aeronaves consiga vir do interior para capital. Obrigado,
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para discutir ainda
a matéria, nós já deliberamos, o Deputado Adelino.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu queria aproveitar este
momento, Presidente, eu vou propor na próxima terça-feira, a
criação de uma Frente Parlamentar pela 319. O Ministro, agora,
mês de maio, e o Ministro do Transporte e o Ministro do Meio
Ambiente deve vir, passar pela 319 daqui até Manaus. E nós,
eu acho que a Assembleia Legislativa teremos que fazer uma
Frente Parlamentar aqui em favor da 319, que eu tenho certeza,
Deputado Eyder Brasil, que vai desenvolver muito Rondônia.
Porque em Manaus são 4.000 pessoas que, praticamente,
produzem muito pouco para alimentação. E aqui nós,
principalmente, a agricultura vai ser um passo muito
importante. O Presidente da República, se ele, do jeito que eu
vi hoje uma entrevista do Ministro, o Deputado Marcos Rogério
também está batalhando em cima disso, eu tenho certeza que
vai ser uma força muito grande. E a Assembleia, gostaríamos
de convidar mais companheiros para participar dessa Frente
que acho muito importante para Rondônia e Amazônia e para
Manaus também. Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Só para concluir ao
debate, parabenizar o Deputado Cirone pelo Projeto. Nós temos
uma crise regional gravíssima, a crise da aviação civil no Brasil.
São várias rotas que estão sendo canceladas, paradas, inclusive
em Rondônia. Nós, Deputado Lebrão, no exercício passado,
Deputado Adelino, nós demos aqui o incentivo da isenção fiscal
ao querosene de aviação para as empresas que fazem os voos
regionais. Tem que fazer três aeroportos, no caso, se não me
falha a memória, Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Mas
nós temos que nos preocupar agora com as empresas de
grande porte, como a Gol e a TAM que estão cancelando voos
para Porto Velho. Porque elas só fazem Porto Velho e não têm
esse incentivo do querosene. Inclusive, as agências, as agências
de viagens estão programando uma visita a Casa, à Assembleia
para trazer esse pleito, porque quanto menos voos tem mais
cara vai ser a passagem, que hoje está absurda a passagem
de Rondônia, caríssima.
Então, é preciso ser discutido isso, realmente, com muita
profundidade.
O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, Questão de Ordem?
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pois não,deputado.
O SR. MARCELO CRUZ – Deputado Cirone, eu estive em contato
com o Brener, da Gol, e ele é um dos responsáveis. Inclusive,
São Paulo teve reunião com esse que é responsável pela Gol.
E o Estado de São Paulo deu alguns incentivos para essas
empresas, e eles aumentaram de algumas... Como é que se
fala? Linhas, não é? Destinos. E depois eu vou passar o telefone
para Vossa Excelência, para Vossa Excelência entrar em contato
que ele está muito interessado de vir a Rondônia, a Porto Velho,
para discutir esse assunto juntamente com a Assembleia e
com Governo do Estado.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Marcelo. Deputado Chiquinho.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – A Gol esteve aqui o ano
passado, numa reunião no Governo do Estado, colocando que
ia aumentar os voos para cá. Ontem mesmo saiu no Jornal
Nacional, Deputado Laerte, que a Avianca quebrou, não é?
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - É verdade, é grave.
Mas é isso, Deputado Marcelo, essa inserção do ICMS do
querosene que eles estão discutidos.
Encerrada discussão, em votação o Projeto de Resolução
013/19 de autoria do Deputado Cirone. Os deputados favoráveis
permaneçam como encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai aoExpediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 003/19 DA MESA DIRETORA. Altera dispositivos
do Regimento Interno.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Projeto de Resolução
003/19, da Mesa Diretora que “Altera dispositivos do Regimento
Interno”.Está com os pareceres favoráveis.
Em discussão única e votação o Projeto de Resolução
003/19. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente. Com o voto a
favor do Deputado Lazinho.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI 024/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
28. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit Financeiro, até o montante de R$ 12.728.039,08, em
favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Matéria está sob o
pedido de vista. O Deputado Jean liberou com a inclusão de
uma emenda parlamentar. O autor da emenda... Quem é o
autor da emenda?
O SR. LEBRÃO – É coletiva.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A emenda coletiva,
Projeto do Executivo/Mensagem 28, Projeto de Lei 024/19.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit Financeiro, até o montante de R$ 12.728.039,08, em
favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.
Para relatar a referida matéria, o nobre Deputado
Marcelo Cruz. Lá da tribuna, onde é o local adequando, parabéns
Deputado Marcelo.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – As passagens só aumentando,
aumentando, aumentando, e falindo. Eu não estou entendendo!
Cada viagem aqui R$ 400,00 e o outro viaja com R$ 3 mil.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – É verdade.Para dar
parecer o voto do Deputado Marcelo Cruz.
O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de Ordem.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem,
Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
nobre Deputado Geraldo da Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Vossa Excelências acham que a
economia fomos nós que estragamos?Há 13 anos aí...

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Além da passagem área
ser um absurdo, o tratamento para Rondônia é diferenciado.
Quem pega os outros trechos de Brasília para o Rio de Janeiro,
para São Paulo, o tratamento é um; quando pega o trecho
para Rondônia, é uma discriminação que não tem tamanho.
Até a televisão, eu não tenho nada contra televisão, não preciso
de televisão em avião para eu viajar, eu já tenho que agradecer
muito por estar podendo voar, de repente... Agora você imagina,
meu colega Deputado Jhony Paixão, ter que desligar a televisão
para economizar ali a energia do avião. Isso o pessoal fala, é o
‘baco, baco’ ali, a comidinha ali, não vem também não, você
tem que comprar. Então, passagem cara com tratamento
diferenciado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Larga de viver do passado,
deputado. Vamos tocar para frente o barco. Este Brasil cresceu
7% ao ano, foi só no Governo Lula. Este Brasil colocou 42
milhões de brasileiros para comer, foi só no Governo Lula, que
está preso. Este Governo, este Governo...
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Deputado, a Dilma, esses
dias, estava andando de primeira classe. A Dilma, esses dias
estava viajando de primeira classe.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exato.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - A Dilma estava viajando
de primeira classe, e nós?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para conclusão.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - É um absurdo!
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Lazinho.
O SR. JAIR MONTES – É por isso que eu tenho o meu avião,
graças a Deus, não preciso de avião comercial.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Só socializar com... O Deputado
Jair é sem-educação para caramba, não é?
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Mas nós vamos educar
ele.
O SR. JAIR MONTES – Eu sou petista agora, virei PT.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O PT tem educação, ele espera
a vez dele. Deputado Adelino, qual é a diferença? A concentração
de renda, ela acaba diminuindo a quantidade de pessoa
envolvida nela.
O SR. ADELINO FOLLADOR – O avião está sempre lotado, eu
nuca viajei com avião vazio, está sempre lotado.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente, ela está sempre
lotada porque diminuíram os voos, tirou horário de voos daqui
do Estado. Antes não, antes andava lotado, o pobre andava de
avião, Deputado Adelino Eu pagava trezentos reais, agora, o
preço é mil.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Esse Governo está preso
porque... Esse Presidente está preso justamente porque a elite
brasileira não concorda em ver um nordestino governando
este País.
O CHIQUINHO DA EMATER – É verdade, e verdade.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não concorda em ver pobre
em faculdade.
O CHIQUINHO DA EMATER – É verdade.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Nordestino comendo três
vezes por dia e tomando água direto. Não concorda em ver o
pobre fazendo faculdade. Essa é a diferença.
Agora, não. Agora nós estamos vivendo com um
Governo agora, Presidente, nós estamos vivendo com um
Governo agora que é mágico.O Presidente da República é
mágico. Ele faz... Sabe o que o mágico faz? O mágico engana
você. Coloca você para ver uma coisa que ele quer que você
veja, e te ‘ferra’ lá na frente. É assim que este Presidente está
aí.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Este Presidente...
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Vamos, gente. Se nós...
O nobre deputado vai cansar...
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Em três meses não conserta o
que ele fez em...
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O problema do Governo dele
é só tirar direitos.
O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, deixa eu dar o meu
parecer.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Esse debate ideológico
aqui, o nobre deputado vai cansar...
O SR. MARCELO CRUZ – Muito obrigado, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Para relatar a matéria,
o nobre Deputado Marcelo Cruz.
O SR. MARCELO CRUZ – Esta Mensagem é a Mensagem nº28
de 22 de março de 2019, onde o Governo do Estado pede um
valor para dar cobertura orçamentária no valor de
R$12.728.000,00. Este Projeto eu pedi vista lá na Comissão de
Justiça e depois foi liberado e o Deputado Jean pegou e foi
analisar esse projeto. E, conversando com vários deputados, e
agora como Membro da Comissão de Finanças, eu vou dar o
meu parecer, mas só que nós vamos suprimir.
O Governo do Estado pediu, para todos entender, ele
pediu vários contratos aqui para fazer essa cobertura, como a
reforma e ampliação da Escola Luís Carlos; a costumização de
software do Estado;apoio ao Gerenciamento do Pidise; reforma
e ampliação Centro de Operações; reforma e ampliação do
grupo e bombeiros; construção do Hospital de Seringueiras;
construção da UNISP; construção da NUCRIM.
E a gente conversando com vários deputados, inclusive
o Deputado Lebrão ajudou muito nesta discussão, a gente vai
suprimir e vamos liberar através de uma Emenda Coletiva os
contratos de nº172/PGE/2016, que é a construção do Hospital
de Seringueiras; o contrato nº348/PGM, que é a construção da
NUCRIM. É isso, não é meu deputado?E eu venho aqui registrar
com Substitutivo.
Só quero deixar registrado aqui, senhor Presidente, para
que quando o Estado, o Governador e seu Secretário mandar
algum projeto, para ele não mandar uma quantidade como
essa, Deputado Lazinho, R$ 12 milhões. Porque a gente vai e
aí a gente se confunde. E aí, depois a gente pede vista e muitos
ficam chateados com a gente porque está demorando o
processo. E aí eu recebi várias ligações, pessoas indo ao meu
gabinete, mas só que mandaram um tanto de projetos desses,
que a gente nem conhece. Então, o Deputado Lebrão esclareceu
para a gente todos estes projetos. Mas o meu pedido é que
quando for mandar esses projetos, que são valores tão altos,
inclusive o Deputado Aélcio da TV disse, “Deputado Marcelo,
Vossa Excelência vai acostumar ainda que vai vir projeto com
R$50 milhões, R$ 60 milhões”, e eu fiquei meio assustado.
Então, neste início agora, para a gente que está
começando, não tem tanta experiência, que sejam enviados
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projetos para esta Casa, fragmentado e bem explicadinho.
Porque a gente lê um projeto como este aqui e a gente quase
não entende, está certo?
Fica aqui o meu registro e eu peço o voto dos nobres
deputados para que a gente realmente libere o Hospital de
Seringueiras e a construção da NUCRIM que é muito importante,
Deputado Adelino Follador.
O SR. CIRONE DEIRÓ – O Deputado Marcelo não tem
experiência, imagine eu? Parabéns, Deputado Marcelo, pela
relatoria.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir o parecer
do nobre Deputado Marcelo Cruz.
O SR. LEBRÃO – Para discutir, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, o Deputado
Lebrão.
O SR. LEBRÃO – Somente para agradecer aos deputados que
tiveram a sensibilidade, o Deputado Jean Oliveira, Deputado
Marcelo Cruz. Dizer que a construção desse hospital foi uma
luta muito grande para que inserisse ele no Pidise, Deputado
Chiquinho, foram várias viagens.
Eu quero deixar um registro de agradecimento ao exprefeito Armando, lá de Seringueiras, que lutou muito para
que a gente conseguisse esse recurso e agradecer ao
Governador Confúcio Moura, que inseriu ele no Pidise. E é um
dos últimos projetos a ser finalizado, que está dentro desse
recurso que é muito importante, que já estava correndo risco
inclusive de perder esse recurso. Inclusive a NUCRIM, lá de
Ariquemes, que já está praticamente construída, só falta o
assentamento de três portas, e o restante do recurso, a notícia
que falam, é que, lamentavelmente, não foi empenhado no
final do ano e atrasou essas obras. Mas têm outras obras
importantes que estão inseridas também dentro deste projeto.
Possivelmente voltará para a Assembleia Legislativa. Então,
fica aqui o nosso registro de agradecimento a todos os
deputados.
O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de Ordem, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, Deputado
Adelino Follador.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, com certeza,
reconhecer aqui que o Deputado Jean que abriu mão da outra
vista para poder votar, que nós conhecemos lá a construção do
NUCRIM lá em Ariquemes. E eu gostaria de deixar aqui
registrado que o Governo mande fazer uma vistoria. Está quase
pronto, mas está... Eu fui lá esses dias, está chovendo muito
dentro, tem que rever estas coisinhas, detalhes, antes de
receber este prédio. Mas com certeza é muito importante
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terminar porque senão o prédio fica deteriorando, os noiados
ficam, começam a bagunçar lá e nós precisamos, com certeza,
concluir. Então, parabenizar, um projeto muito importante.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, o
Deputado Crispin.
O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, fazer um
agradecimento aqui ao Deputado Jean Oliveira e ao Deputado
Marcelo, o trabalho, também, incansável do Deputado Lebrão,
em especial, pelo fato do projeto envolver a construção do
hospital lá no nosso município de Seringueiras. Mas só para
contribuir com o Deputado Marcelo Cruz, quando ele fala de
pedido de vista, e tem gente que fica nervosa, aquela coisa
toda, e nós precisamos, Deputado Marcelo, eu, Vossa
Excelência, em especial nós que estamos chegando para o
parlamento do Estado, de uma coisa nós precisamos nos
assegurar, das nossas prerrogativas. E nós precisamos, de fato,
ser respeitados. Não é um pedido de vista que você faz em um
projeto que te faz inimigo, de repente, do par ou daquele que
encaminhou o projeto. Não é um parecer contrário, de repente,
na discussão do mérito, que te faz adversário, inimigo de quem
encaminhou o projeto. Nada disso! Nós precisamos utilizar aqui
as nossas prerrogativas e quem encaminha o projeto, quem
defende a ideia tem que respeitar o nosso posicionamento.
Parabéns, muito obrigado pela parceria.
O SR. JAIR MONTES – Para discutir o projeto.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Jair Montes.
O SR. JAIR MONTES – Agora é minha vez, Deputado Cirone.
Espera um pouquinho aí. Deputado Presidente Laerte, eu quero
aqui parabenizar o nobre Deputado Marcelo Cruz, parabenizar
o nobre Deputado Jean Oliveira, que não pôde ficar na Sessão,
que foi tratar um problema familiar, mas deixou aqui o Deputado
Marcelo Cruz nessa questão de vista. Em especial também, ao
nobre Deputado, o meu guru, Deputado Lebrão. A gente sabe
que esse projeto era de R$ 12 milhões, tinham algumas
pegadinhas nele e acabou se resumindo a R$ 3, R$ 4 milhões.
Então, a gente economizou R$ 8 milhões. Claro que o dinheiro
está lá e vamos saber posteriormente onde será empregado.
Então, esse é o papel do parlamento, Deputado Aélcio
da TV, o meu maratonista. É o papel de fiscalizar. O nosso
maior papel nesta Casa não é criar leis não, é fiscalizar. É saber
onde são aplicados os recursos do dinheiro público. O cidadão
precisa receber os seus impostos. O cidadão precisa saber onde
são empregados, Deputado Aélcio. Eu tenho certeza que esta
Casa está de parabéns por isso, não é certo, Deputado Marcelo?
Estamos juntos. Então, onde está sendo aplicado esse recurso.
Parabéns, Deputado Marcelo; parabéns, Deputado Jean;
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parabéns, meu guru, Deputado Lebrão. Estamos juntos,
deputados.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Cirone, para
discutir a matéria.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero aqui parabenizar o Deputado
Jean Oliveira pela sua atitude; Deputado Marcelo, que é um
deputado incansável nas suas prerrogativas. E eu quero fazer
coro aqui, junto ao Deputado Marcelo, que o governo, na hora
que mandar essas matérias, que mande discriminada, mande
pontuadas essas mensagens para que o parlamento possa
entender o que eles estão pedindo e a gente votar com
consciência. Não votar sob pressão, não votar pela urgência.
Às vezes têm coisas com urgência e colocam aí, jabutis
no meio, que esse termo ‘jabutis’ agora está aí famoso no
Congresso Nacional, que a gente possa votar realmente
consciente. E quero parabenizar o Deputado Lebrão, que tem
defendido o término desse hospital, em Seringueiras, e o nosso
Deputado Ismael Crispin, que é da 429 também, tem defendido.
-E ao mesmo tempo o Deputado Adelino Follador, tem
defendido o término da construção lá em Ariquemes. Parabéns.
O SR. EYDER BRASIL – Para discussão, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discussão,
Deputado Eyder.
O SR. EYDER BRASIL – Quero aqui agradecer a sensibilidade
dos deputados das Comissões pertinentes, que enxergaram a
necessidade da continuação das obras do hospital de
Seringueiras. E ressaltar aqui o comprometimento de todos
os deputados desta Casa de Leis, auxiliando o Governo do
Estado de Rondônia naquilo que é necessário para que o Estado
continue crescendo.
As informações necessárias para o representante da
Casa Civil, que está aqui acompanhando, meu amigo Max,
que é o assessor legislativo da Casa Civil, levará todas essas
informações e orientações para a Casa Civil, para que, voltando
para esta Casa, os processos venham da melhor forma possível,
especificados, discriminados, expor um pacote de processos.
Se for um pacote de contratos, que venham fragmentados e
assim, que esses deputados possam fazer a devida análise
necessária para que seja realmente aprovado, mas aprovado
com clareza e com responsabilidade. Obrigado, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerradas as
discussões, vamos à votação do parecer. Encerrada a
discussão, vamos ao parecer do Projeto de Lei 024/2019, com
emenda substitutiva do nobre Deputado Marcelo Cruz. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.
Aprovado o Parecer.
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Só para ressaltar aqui a atitude do Deputado Jean
Oliveira, que estava com pedido de vista dentro do prazo
regimental, abriu mão do pedido de vista dentro desse
consenso, acordo que foi criado para que seja atendido o
Hospital Municipal do Município de Seringueiras. Parabenizar
aqui o Deputado Lebrão que lutou muito pela matéria, com o
apoio do Deputado Crispin, com o apoio do Deputado Laerte,
da 429, também de Ariquemes, a NUCRIM, o Deputado Adelino
hoje cobrou, o Deputado Alex, o Deputado Geraldo. Então,
ressaltar isso.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, só para
aqui alguns que ficaram sem analisar, é só que o governo mande
individualizados. É só tirar daqui, porque isso aqui é recurso
do Pidise, específico, mas que mande para esta Casa separado,
projeto por projeto, para que a gente consiga analisar. É muito
mais fácil, e muito mais rápido que esta Casa vai aprovar.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Aprovado o parecer,
vamos à primeira votação do Projeto de Lei 024/19 com Emenda
Substitutiva. Os Deputados favoráveis permaneçam como estão
e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Questão de Ordem ao
Deputado Lebrão.
O SR. LEBRÃO - Mais uma vez fazer um registro do Vereador
Alan, lá do município de Seringueiras, que se encontra presente,
e o Serginho lá de Costa Marques, mais precisamente de São
Domingos, lá de Costa Marques. Estamos honrados com a
presença dos senhores aqui hoje.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar também a
presença do nosso Vereador aqui da Capital Luan da TV, filho
do nosso grande Deputado Aélcio da TV, que faz presente, e
também do nosso Prefeito do município de Itapuã, o Moisés
estava aqui, não sei se está aqui ainda, Moisés Cavalheiro,
passou aqui, está aí? O Moisés está lá, um abraço.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, Questão de
Ordem.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Chiquinho da Emater.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Tem a Comissão, a Comissão
do Meio Ambiente, como eu sou novo aqui, eu não sei se... É
para acontecer agora às 13:00 horas.
O SR. DR. NEIDSON – Só após.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Não pode ter Sessão
quando há Sessão Plenária. Aí suspende e a Sessão é
prorrogada para depois.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 015/19 DA MESA DIRETORA. Acrescenta e altera
dispositivos ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Projeto de Resolução
015/19 de autoria da Mesa Diretora que “Acrescenta e altera
dispositivos ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa”,
sem parecer.
Solicito ao nobre Deputado Jair Montes para dar parecer
na referida matéria.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário)- Enquanto ele vai à
tribuna dar o parecer no projeto, esse projeto é o da
Procuradoria Especial da Mulher que vai ficar vinculado à
Comissão Permanente de Direitos e Defesa da Criança, do
Adolescente, da Mulher e do Idoso, na qual estão incluídas as
duas deputadas também, Deputada Cassia Muleta e Deputada
Rosângela Donadon.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parecer do nobre
Deputado Jair Montes.
O SR. JAIR MONTES – Presidente, esse projeto, deixar bem
claro está sendo criada a Procuradoria Especial da Mulher
especialmente para a prevenção e enfrentamento à violência
contra a mulher, objetivando promover a ruptura de situações
de violência e a construção da cidadania por meio de ações
globais e de atendimento interdisciplinares, psicológico,
assistência social, jurídico, orientação e informação à mulher
vítima de violência.
Eu quero parabenizar aqui por essa atitude e como
relator eu quero dar o meu voto favorável, parecer favorável
para que seja aprovado nesta Casa.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - O parecer do Deputado
Jair Montes é favorável. Em discussão o parecer do nobre
Deputado Jair Montes pela CCJ e Comissões pertinentes. Não
havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado
Em discussão e votação única o Projeto de Resolução
015/19. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e
os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 010/19 DA MESA DIRETORA. Acrescenta o
Parágrafo 4º ao artigo 2º, extingue Departamento Médico e
altera o Anexo I e Anexo VII da Lei Complementar nº 967, de
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10 de janeiro 2018, que “Estabelece a Estrutura Organizacional
Administrativa e Quadro Gerencial e de Assessoramento da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia”.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Matéria de autoria da
Mesa Diretora, Projeto de Lei Complementar 010/19, está sem
parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador para dar parecer
pelas Comissões pertinentes.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei Complementar
010/19 de autoria da Mesa Diretora, que “Acrescenta o Parágrafo
4º ao artigo 2º, extingue Departamento Médico e altera o Anexo
I e Anexo VII da Lei Complementar nº 967, de 10 de janeiro
2018, que “Estabelece a Estrutura Organizacional Administrativa
e Quadro Gerencial e de Assessoramento da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia””.
Senhor Presidente, somos de parecer favorável pelas
Comissões pertinentes.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O voto do relator é de
parecer favorável, não há impacto financeiro nenhum no Projeto.
Não havendo discussão, em votação.
Aprovado.
Não havendo discussão no referido Projeto, em votação
o Projeto de Lei Complementar 010/19.
O painel está aberto para votação.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Aélcio da TV
- Deputado Alex Redano
- Deputado Alex Silva
- Deputado Anderson Pereira
- Deputada Cassia Muleta
- Deputado Chiquinho da Emater
- Deputado CironeDeiró
- Deputado Dr. Neidson
- Deputado Edson Martins
- Deputado Eyder Brasil
- Deputado Ezequiel Neiva
- Deputado Geraldo da Rondônia
- Deputado Ismael Crispin
- Deputado Jair Montes
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Jhony Paixão
- Deputado Laerte Gomes
- Deputado Lazinho da Fetagro
- Deputado Lebrão
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelo Cruz
- Deputada Rosângela Donadon
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A matéria aprovada, Projeto de Lei Complementar 010/
19, por 16 votos favoráveis, nenhum contra. Vai à segunda
votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – REQUERIMENTO DE
DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer à Mesa nos termos do § único do art. 199 do Regimento
Interno, seja dispensado interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação do Projeto de Lei 020/19,
Projeto de Lei 015/19, Projeto de Lei 021/19, Projeto de Lei
024/19 e Lei Complementar 010/19.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do nobre Deputado Dr. Neidson. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão os contrários se manifestem.
Aprovado.
Encerrada a Ordem do Dia. E nada mais havendo a
tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a
presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em
seguida, a fim de apreciarmos as seguintes matérias: Projeto
de Lei Complementar 010/19, Projeto de Lei 024/19, Projeto
de Lei 021/19, Projeto de Lei 015/19, Projeto de Lei 020/19.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 26 minutos)

- não votou
- sim
- sim
- sim
- sim
- não votou
- sim
- sim
- não votou
- sim
- não votou
- sim
- não votou
- sim
- sim
- sim
- não votou
- não votou
- sim
- sim
- sim
- não votou
- sim
- sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a votação.

ATA DA 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 10ª LEGISLATIVA
(Em 24 de abril de 2019)
Presidência do Sr.
Laerte Gomes - Presidente
Secretariado pelo Sr.
Dr. Neidson - 2º Secretário
(Às 13 horas e vinte e sete minutos é aberta a sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM); Aélcio da
TV (PP); Alex Redano (PRB); Alex Silva (PRB); Cassia Muleta
(PODE); Chiquinho da Emater (PSB); Cirone Deiró (PODE); Dr.
Neidson (PMN); Eyder Brasil (PSL); Ismael Crispim (PSB); Jair
Montes (PTC); Jhony Paixão (PRB); Lebrão (MDB); Geraldo da
Rondônia (PSC); Laerte Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro
(PT); Marcelo Cruz (PTB); e Rosangela Donadon (PDT).
DEPUTADOS AUSENTES: Adailton Fúria (PSD ); Anderson
Pereira (PROS); Edson Martins (MDB); Ezequiel Neiva (PTB);
Jean Oliveira (MDB); e Luizinho Goebel (PV).
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 13ª
Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da
10ª Legislatura.
Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Peço dispensa da
leitura da Ata, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário da Assembleia Legislativa.
Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Em segunda discussão
e votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 010/19 DA MESA
DIRETORA. Acrescenta O § 4º ao artigo 2º, extingue
Departamento Médico e altera o Anexo I e Anexo VII da Lei
Complementar nº 967, de 10 de janeiro de 2018, que
“Estabelece a Estrutura Organizacional Administrativa e Quadro
Gerencial de Assessoramento da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia”.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar 010/19.
O painel está aberto.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Aélcio da TV
- Deputado Alex Redano
- Deputado Alex Silva
- Deputado Anderson Pereira
- Deputada Cassia Muleta
- Deputado Chiquinho da Emater
- Deputado Cirone Deiró
- Deputado Dr. Neidson
- Deputado Edson Martins
- Deputado Eyder Brasil
- Deputado Ezequiel Neiva
- Deputado Geraldo da Rondônia
- Deputado Ismael Crispin
- Deputado Jair Montes
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Jhony Paixão
- Deputado Laerte Gomes
- Deputado Lazinho da Fetagro
- Deputado Lebrão
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelo Cruz
- Deputada Rosângela Donadon

- não votou
- sim
- sim
- sim
- sim
- não votou
- sim
- sim
- sim
- sim
- não votou
- sim
- não votou
- sim
- sim
- sim
- não votou
- não votou
- sim
- sim
- sim
- não votou
- sim
- sim
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com 17 votos
favoráveis, registrando o voto do Deputado Jair Montes, e
nenhum contrário,o Projeto de Lei Complementar 010/19.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Em segunda discussão
e votação PROJETO DE LEI 015/19 DO DEPUTADO GERALDO DA
RONDÔNIA. Cria a “Lei Nicolas Naitz” em memória às crianças
e adolescentes desaparecidos a ser comemorado todo dia 22
de maio de cada ano, e dá outras providências.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei 015/19, de autoria do Deputado
Geraldo da Rondônia. Os deputados favoráveis permaneçam
estão e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 021/
19 DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe sobre o uso
de Dispositivo de Segurança Protetiva – DSP (botão do pânico)
para mulheres vítimas de violência doméstica em todo Estado
de Rondônia.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei 021/19, de autoria do Deputado
Lazinho da Fetagro. Os deputados favoráveis permaneçam
estão e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 020/
19 DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Institui o Dia
Estadual de Conscientização da Síndrome de Berdon.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei 020/19, de autoria do Deputado
Chiquinho da Emater. Não havendo discussão, em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam estão e os contrários se
manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 024/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 28. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit Financeiro,
até o montante de R$ 12.728.039,08, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPOG.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei 024/19, com Emenda Substitutiva.
Não havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
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Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Não há mais matérias,
senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não havendo mais
matérias e nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco
Sessão Ordinária para o dia 30 de abril, no horário regimental,
às 15 horas.
Está encerrada a Sessão.
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Diante do exposto, a apresentação deste requerimento
de informação tem por objetivo a obtenção de posicionamento
formal da pasta questionada, acerca das obras paralisadas de
construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim, bem como
a retomada da obra para sua conclusão, instalação de
equipamentos, mobiliários, contratação de profissionais de
saúde e sua disponibilização à população.
Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação do presente requerimento.
Plenário das Deliberações,16 de abril de 2019
Dep. Jair Montes– PTC.
Presidente da Comissão de Habitação e assuntos Municipais.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 31 minutos)

ASSESSORIA D
A MESA
DA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 10ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO JAIR MONTES – PTC -Requer,
ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado de Saúde
(SESAU), do Estado de Rondônia, informações em relação ao
posicionamento formal da pasta acerca das obras do Hospital
e Emergência (HEURO) em Porto Velho.
O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja oficiado ao Poder Executivo, Extenso à
Secretaria de Estado de Saúde (SESAU), do Estado de Rondônia,
nos termos do Art. 29 XVIII c/c § 3° Art. 46 § único da
Constituição Estadual e Regimento Interno do Art. 179, inciso
III na íntegra, requerimento de informações acerca das obras
Hospital de Urgência e Emergência (HEURO) em porto Velho.
JUSTIFICATIVA

REQUERIMENTO DEPUTADO JAIR MONTES – PTC - Requer
ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado de Saúde
(SESAU), do Estado de Rondônia, informações em relação ao
posicionamento formal da pasta acerca das obras do Hospital
Regional de Guajará-Mirim.
O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja oficiado ao Poder Executivo, extenso à
Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), do Estado de Rondônia,
nos termos do Art. 29 XVIII c/c § 3° Art. 46 § único da
Constituição Estadual e Regimento Interno do Art. 179, inciso
III na íntegra, requerimento de informações acerca das obras
do Hospital Regional de Guajará-Mirim.
JUSTIFICATIVA
Nobres Parlamentares,
As obras do novo Hospital Regional de Guajará-Mirim/
RO, que começaram a ser construído em maio de 2013 pelo
Governo passado da “Cooperação” da “nova Rondônia”, parece
que ainda não tem data para ser inaugurado. Muito menos
para começar a funcionar.
Desse modo, o atraso da obra vem causando transtorno
à população dos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré
com relação ao atendimento médico de média e alta
complexidades. Tais pacientes precisam ser transferidos de
ambulância para serem atendidas nos hospitais da capital.

Nobres Parlamentares,
As obras do Hospital de Urgência e Emergência
(HEURO) em Porto Velho – RO, que começaram em dezembro
de 2013, com previsão de término em um ano e meio, como
prometido pelo Governo passado da “Cooperação” da “Nova
Rondônia”, estendeu o prazo até o ano de 2016 e até a data
de hoje não foi concluída como prometido.
Por sua vez, o HEURO projetado com área total de
17.370,73 metros quadrados, equipado com heliponto, leitos
de UTI e Hemodinâmica, fábrica de gases medicinais e ar
comprimido, equipado com salas de cirúrgicas, células de Luz
solar, sistema de captação e tratamento de água da chuva,
raio-x e móvel, tomógrafo, e ofertando serviço de vinte tipos
de especialidade médica em alta complexidade, ficaram apenas
nas fundações e na esperança da população de Porto Velho
que padece com atendimento precários nas demais Unidades
de saúde com instalações ultrapassadas, inadequadas e
insalubres.
Diante do exposto, a apresentação deste requerimento
de informação tem por objetivo a obtenção de posicionamento
formal da Pasta questionada, acerca das obras paralisadas de
construção do Hospital de Urgência e Emergência (HEURO)
em Porto Velho – RO, bem como a retomada da obra para sua
conclusão, instalação de equipamentos, mobiliários,
contratação de profissionais da saúde e sua inteira
disponibilização à população.
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Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação do presente requerimento.

locomoverem no Prédio da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, e dá outras providências.

Plenário das Deliberações, 16 de abril de 2019
Dep. Jair Montes– PTC
Presidente da Comissão de Habitação e assuntos municipais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES – PTC Requer ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária (SEAGRI), do
Estado de Rondônia, informações sobre os custos para
realização da Rondônia Rural Show.
O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja oficiado ao Poder Executivo, extenso à
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização
Fundiária (SEAGRI), do Estado de Rondônia, nos termos do
Art. 29 XVIII c/c § 3° Art. 46 § único da Constituição Estadual e
Regimento Interno do Art. 179, inciso III na íntegra,
requerimento de informações sobre os custos para realização
da Rondônia Rural Show.
JUSTIFICATIVA
Nobres Parlamentares,
A 8ª edição deste ano da Rondônia Rural Show,
acontecerá de 22 a 25 de maio próximo, por sua vez, é
caracterizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuário
e Regulamentação Fundiária (SEAGRI), como uma grande feira
de oportunidades dos negócios voltados ao agronegócios do
Estado de Rondônia, realizada anualmente pelo Governo
Estadual e SEAGRI, no município de Ji-Paraná.
Ressaltamos que existem possíveis custos para
realização do evento como locação de tendas, stands, e
contêiner para abrigar as instalações públicas e financeiras,
locação de gerador de energia, instalações elétricas,
propaganda e marketing, hospedagem, passagens aéreas,
locação de veículos e aeronaves, projeto de postais eletrônicos,
gastos com combustíveis, disponibilização de servidores públicos
e diárias, bem como formalização de processos licitatórios para
realização do evento. Desse modo, a presente propositura tem
por finalidade a instrumentalização da atividade fiscalizatória
da Assembleia Legislativa sobre os custos de realização da
Rondônia Rural Show.
Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação do presente requerimento.
Plenário das Deliberações, 16 de abril de 2019
Dep. Jair Montes - PTC
Presidente da Comissão de Habitação e assuntos municipais.
PROJETO DE RESOLUÇÃO DA DEPUTADA CASSIA MULETA
– PODE - Ementa: Torna obrigatório o oferecimento de cadeiras
de rodas motorizadas para deficientes físicos e idosos se

Art. 1°. Fica a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, obrigada a fornecer cadeiras de rodas motorizadas
para deficientes físicos e idosos para que possam se locomover
na área interna do prédio da ALE-RO.
Art. 2º. A utilização de cadeira de rodas a que se
refere a Art. 1° desta resolução será restrita à área da ALE, à
qual compete manter o equipamento em prefeitas condições
de uso.
Art. 3°. A Assembleia legislativa afixará em suas
dependências, interna e externa, em local de fácil visibilidade,
indicativo de ponto de retirada das cadeiras e, divulgará através
dos meios de comunicação oficiais a oferta deste serviço.
Art. 4°. Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Nobres Colegas Parlamentares,
O direito à acessibilidade já é tema recorrente em
nossa legislação pátria, não sendo aqui nenhuma novidade o
dever do Estado e de suas instituições, resguardarem tal direito.
Neste sentido, para além daquilo já incorporado por nossa Carta
Maior e, de modo pedagógico, a lei10.098, de 19 de dezembro
de 2000, estabelece os padrões gerais de acessibilidade às
pessoas com deficiência. Ou seja, mais que um dever ético, a
necessidade de se construir prédios acessíveis e, assim
garantir a igualdade de acesso é uma obrigação legal e
constitucional.
E neste contexto, a inovação introduzida pelo artigo
12-A, através da lei n°. 13.146, de 2015, ao tratar da
acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo traz um
exemplo a ser adotado também pelas repartições públicas.
Vejamos:
“Art. 12-A os centros comerciais e os
estabelecimentos congêneres devem oferecer
carros e
cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.
Assim, não falamos apenas de integrar, palavra que
tem por significado adaptar-se acomodar-se, incorporar-se.
Implicando uma necessidade de adequação de um grupo posto
como”diferente” a um contexto de “normalidade”. Ao
defendermos essa igualdade de acesso igualdade de acesso,
falamos de inclusão, a qual remete à necessidade de uma ação
por parte da sociedade um garantir o envolvimento de um grupo
historicamente segredado pela falta de condições adequadas.
Permitindo-lhe fazer parte e ter acesso integral ao
exercício de seus direitos numa sociedade à qual já pertence.
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E, diante de toda essa exposição, é que propomos a
presente proposta de resolução, com o objetivo de ampliar
ainda mais o acesso das pessoas com limitação em sua
capacidade de locomoção. Para que, ao oportunizar a facilidade
representada por uma cadeira de rodas, possamos ser pioneiros
e exemplos de verdadeira “Casa do Povo”.
Assim, certa do grande alcance social da presente
proposição, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação
da mesma. Contando desde já com a sensibilidade de Vossas
Excelências para garantirmos a igualdade e o direito de nossa
população a esta nobre Casa de Leis.
Plenário das Deliberações, 16 de abril de 2019
Dep. Cássia Muleta – PODE
2ª vice Presidente
PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO –
PT - Dispõe sobre o dia Estadual e Início da colheita do cacau e
Semana do Cacauicultura no calendário oficial do Estado de
Rondônia e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONÔNIA
decreta:
Art.1°. Fica instituído a partir desta Lei o dia 13 de
abril como o dia Estadual do Cacau e dia do início da colheita
do Cacau, no Calendário oficial do Estado de Rondônia.
Artigo 2°. Na semana que recai o dia 13 de abril tem
início a semana do cacauicultor se estendendo até o dia 20 de
abril, com o objetivo de dar subsídios para o produtor do cacau
com apresentação de técnicas e melhorias na produção.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JUSTIFICATIVA
Excelsior Parlamentares, Enquanto o dia internacional do
Cacau é comemorado no primeiro domingo do mês de junho, o
dia nacional é em 26 de março. Com a intenção de promover
um debate em torno da qualidade da produção e do produtor
do cacau em nosso Estado, está proposta está dividida em três
momentos importantes para nossa realidade: o dia Estadual, o
dia que tem início a colheita e o início da semana, todos os
eventos recaindo no dia 13 de abril: os dois primeiros voltados
para o fruto; o terceiro, a semana do cacauicultor, voltado para
o produtor. Importante que se trata de instituir uma data que
dará início, no âmbito estadual, à apresentação de técnicas
necessárias que visam o aumento da produção sem perder a
qualidade do fruto. Nosso Estado tem se destacado nessa
produção ocupando o terceiro lugar, atrás apenas da Bahia e
do Pará. Em 2017, segundo O Instituto Brasileiro de Geografia
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e Estatística (IBGE) tivemos 18 mil toneladas colhidas, em uma
área plantada se 11,5 hectares, o que fez com que a CEPLAC
desse maior atenção às nossas produções buscando
implementar o projeto de revitalização da cacauicultura,
justamente para impulsionar ainda mais essa produção dentro
do Estado. Destarte acreditamos que instituir o dia do Cacau
no âmbito do Estado de Rondônia bem como dar destaque
dentro do calendário oficial do início da colheita será de grande
importância para essa cultura que se encontra presente em
todos os municípios do Estado, uns maior proporção. Segundo
nossos próprios produtores o nosso cacau tem qualidade e se
buscarmos as parcerias adequadas, a produção poderá
melhorar contribuindo com o crescimento do cacau e do
cacauicultor dentro do Estado. Sendo estas as nossas
justificativas, contamos com o apoio deste Parlamento.
Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2019
Dep. Lazinho da FETAGRO– PT-RO.
REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - PROS
- Requer ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do
Rondônia – DETRAN, senhor Neil Aldrin Faria Gonzaga,
informações sobre as aplicações dos recursos arrecadados
através das taxas dos serviços disponibilizados pelo DETRANRO.
O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
art. 146, inciso VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, Requer
informações ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito
de Rondônia – DETRAN, senhor Neil Aldrin Faria Gonzaga, sobre
as aplicações dos recursos arrecadados através das taxas dos
serviços disponibilizados pelo DETRAN – RO, tendo em vista
que possui a média de valores mais alta entre os Estados da
região Norte. Requer assim, que sejam apresentados os
seguintes relatórios:
a.
Relatório mensal de Receitas referente às taxas
nos últimos 02 (dois) anos de arrecadação pelo
órgão.
b. Relatório com detalhamento da aplicação dos
recursos arrecadados através das taxas instituídas
pela Resolução n°. 005/2018/GAB/CRE-DOE N°.
138 de 11 de dezembro de 2018.
JUSTIFICATIVA
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
O Departamento Estadual de trânsito de Rondônia –
DETRAN é um dos órgãos que possui uma das maiores
arrecadações do Estado. São inúmeras as taxas a pagar que
o contribuinte tem que fazer anualmente, para não correr o
risco de levar multas e ter o veículo apreendido.
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Em uma análise dos valores das principais taxas de
serviços prestados pelo Departamento de Trânsito da Região
Norte, temos que as taxas cobradas pelo DETRAN de Rondônia,
se destacam pelo exorbitante valor cobrado.
A exemplo, segue quadro comparativo dos valores de
taxas de transferências de Propriedade (DUT, HOM e VIST) em
diferentes Estados da região Norte:

ESTADO
Rondônia
Acre
Amazonas
Amapá
Pará
Roraima
Tocantins

COMPARATIVO DE VALORES
SERVIÇO
Transferência de propriedade
Transferência de Propriedade
Transferência de propriedade
Transferência de Propriedade
Transferência de Propriedade
Transferência de propriedade
Transferência de Propriedade

VALOR R$
294,74
100,79
42,95
39,27
207,70
95,91
98,00

Isto posto, a população Rondoniense necessita dos
benefícios da atuação do DETRAN, proporcionando programas
de educação do trânsito e informações sobre os investimentos
que estão sendo realizados no Estado de Rondônia.
Desde modo, conhecedor da diligente postura do Exmo.
Diretor frente ao Departamento Estadual de Trânsito de
Rondônia – DETRAN, que solicitamos informações sobre as
aplicações dos recursos arrecadados através das taxas dos
serviços disponibilizados pelo órgão.
Desta forma, peço o apoio dos nobres Pares para a
aprovação do Requerimento.
Plenário das Deliberações, 08 de abril de 2019
Dep. Anderson Pereira - PROS.
REQUERIMENTO DOS DEPUTADO ANDERSON PEREIRA –
PROS e JAIR MONTES – PTC - Requer realização de audiência
pública com o objetivo de discutir sobre segurança nas escolas
públicas municipais e estaduais no Estado de Rondônia e o
retorno dos vigilantes para garantir maior segurança à
comunidade escolar e à preservação do patrimônio público.
Sr. Presidente
Requeiro, termos regimentais, a realização de
Audiência Pública, em data a ser definida, com o objetivo de
discutir sobre segurança nas escolas públicas municipais e
estaduais no Estado de Rondônia e o retorno dos vigilantes
para garantir maior segurança à comunidade escolar e à
preservação do patrimônio público.
Para participar das discussões, solicito que sejam
convidados os representantes do Sindicatos dos Vigilantes;
Associações de Vigilantes; Comissão de Vigilantes; Secretário
Estadual de Educação; Secretário Estadual de Segurança,

6 DE MAIO DE 2019

Pág. 1675

Defesa e Cidadania; Secretário Municipal de Educação;
Promotoria de Educação; Conselho Estadual de Educação;
Conselho Municipal de Educação; Grêmios Estudantis; Sindicato
dos Professores Estaduais e Municipais; Associação dos
Professores; Tribunal de Contas; Associação de Pais e
Professores das escolas estaduais e municipais; Comandante
da Polícia Militar, podendo ser indicados novos convidados
posteriormente.
JUSTIFICATIVA
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
O Requerimento ora apresentados visa à solicitação
de designação de audiência pública para discutir a segurança
nas escolas públicas, bem como, a exposição da importância
da presença dos vigilantes nas escolas municipais e estaduais
para a garantia da segurança dos estudantes.
Neste contexto, vale dizer que após a retirada dos
vigilantes das escolas públicas o índice de violência aumentou
abruptamente, o que demanda a urgência de providências a
garantir a proteção e a segurança das escolas e, principalmente,
dos estudantes e do corpo docente das instituições.
Esta Casa de Leis já recebeu inúmeras queixas dos
pais de alunos quanto à insegurança ao deixar seus filhos nas
escolas, posto que declaram a audácia dos criminosos e a
inexistência de profissionais capacitados a garantir a segurança
dos estudantes. De modo que é imprescindível a realização de
audiência pública para que seja debatido, entre a população e
o Poder Público, a melhor solução para a garantia de segurança
nos ambientes escolares.
Ademais, a segurança escolar deve garantir a
preservação do patrimônio humano e material de cada
instituição por meio da prevenção e atuação no caso de
necessidade. Salientando que os vigilantes desempenhavam a
atividade de controle de acesso de indivíduos às dependências
da escola, evitando a entrada de pessoas desconhecidas e
possuem experiência para lidar com situações de emergências,
dentre outros.
Deste modo, justifica-se a indispensabilidade da
realização de audiência pública com o objetivo de fomentar a
discussão inerente à segurança nas escolas públicas e o retorno
dos vigilantes.
Diante da conjuntura que se apresenta e da necessidade
de debater sobre o assunto em busca de soluções práticas e
legislativas, que se pede o apoio e o voto de Vossas Excelências
para aprovação desse Requerimento.
Plenário das Deliberações, 09 de abril de 2019.
Dep. Anderson Pereira – PROS
Dep. Jair Montes – PTC
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