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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a retificação do Edital de Homologação de Concurso Público,
publicado no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa
de Rondônia, edição nº 31, de 22/02/2019, referente ao cargo
Analista Legislativo – Administração, em virtude da
segurança concedida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia ao candidato André Luiz Souza
Ferraz, Processo nº 0803133-04-2018.8.22.0000, que culminou
na reclassificação do resultado final do referido cargo, da
seguinte forma:
(...)
II – RESULTADO FINAL – AMPLA CONCORRÊNCIA
(...)
4. ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAÇÃO
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

876033537, Patricia Flores Da Cunha, 69, 1º / 876017909, André
Luiz Souza Ferraz, 64, 2º / 876031909, Lucas Rommel De Souza
Neves, 64, 3º / 876047657, Luis Antonio Rodrigues, 63, 4º /
876028622, Andreza Bonfim Souto, 63, 5º / 876030512, Jean
Marciel Nunes Dos Santos, 62, 6º / 876031156, Cezanne Paul
Lucena Viana, 61, 7º / 876046055, Luan Hortiz Campos, 60, 8º
/ 876007809, Douglas Vieira Da Silva, 60, 9º / 876038931,
Uélerson Oliveira Da Silva, 59, 10º / 876057964, Carlos Alberto
Machado De França, 59, 11º / 876002555, Ânderson De Araújo
Neves, 59, 12º / 876026517, Maria Zenaide De Carvalho, 58,
13º / 876030267, Letícia Abade Araújo Vieira, 58, 14º /
876051701, Joice Vieira De Carvalho, 57, 15º / 876006350,
Yulia Louise Camargo Amorim, 57, 16º / 876030393, Gilmarcos
Carvalho, 57, 17º / 876024263, Ileziane Da Silva Pinto, 57, 18º
/ 876033381, Emiliano De Sousa Marinho Filho, 57, 19º /
876012516, Wesley Silva Rodrigues, 57, 20º / 876045736,
Rafael Estevão Marão Guimarães, 56, 21º / 876021249, Camila
Queiroz Federigi Martins, 56, 22º / 876005230, Felipe Pinheiro
Dos Santos, 56, 23º / 876026609, Renata Feliciano Gonçalves
Manfrinato Da Silva, 56, 24º / 876010031, Daniele Castro
Ferreira, 56, 25º / 876042945, Priscila Monteiro Lopes, 56,
26º / 876006229, Amaris Dos Santos, 55, 27º / 876023541,
Elias Dutra De Oliveira Junior, 55, 28º / 876016848, Tiago Santos
Barreto Thomaz, 55, 29º / 876003174, Heberton Dias, 55, 30º
/ 876056074, Jeferson Leal Maia, 54, 31º / 876050176, Jessica
Iasmin Da Costa Lima, 54, 32º / 876024601, Rayanne Cristina
Oliveira Da Silva Araújo, 54, 33º / 876002786, Eber Marques
De Souza Guimarães, 54, 34º / 876023538, Fernanda Soares
Lana, 54, 35º / 876006625, Gabriel Milhomem Melo Marinho,
53, 36º / 876037503, Robson Cordeiro De Araujo, 53, 37º /
876004448, Creyciane Ferreira Ribeiro, 53, 38º / 876048805,
Igor Ribeiro Lacerda, 53, 39º / 876050278, João Batista De
Sousa Almeida, 53, 40º / 876029410, Tatiana Rosa Pedrosa,
53, 41º / 876034906, Ueile Cabral Prestes, 52, 42º / 876056885,
Joseliene Da Silva Melo, 52, 43º / 876000027, Franklim Soares
Rodrigues, 52, 44º / 876056802, Renato Schaurich Monteiro,
52, 45º / 876053608, Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, 52, 46º
SECRETARIA LEGISLATIVA
Secretaria Legislativa - Hélder Risler de Oliveira
Departamento legislativo - Maria Aparecida Silva N. Lima
Divisão de Publicações e Anais - Róbison Luz da Silva
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/ 876002181, Murilo Gonçalves Almeida, 52, 47º / 876063780,
Leandro Bomfim Silva, 52, 48º / 876041522, Deison Da Silva
Marques, 52, 49º / 876050613, Pedro Ribeiro Dos Santos, 52,
50º / 876032474, Sidney Nogueira Correia Junior, 52, 51º /
876024036, Andre Augusto Nakatani, 52, 52º / 876005616,
Nutiella Teles Moreira, 50, 53º / 876032237, Diogo Soares Da
Silva, 49, 54º / 876029211, Keôma Stéfane Amorim Santos,
47, 55º / 876010401, Selma Condack Dos Santos, 40, 56º /
Porto Velho-RO, 06 de junho de 2019.
Deputado LAERTE GOMES
Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia
Deputado ISMAEL CRISPIN
1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia

TAQUIGRAFIA

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 10ª LEGISLATURA
(Em 28 de maio de 2019)
Presidência dos Srs.
Jair Montes - Deputado
Laerte Gomes - Presidente
Secretariados pelos Srs.
Ismael Crispin - 1º Secretário
Dr. Neidson - 2º Secretário
(Às 15 horas e 27 minutos é aberta a sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adailton Fúria (PSD); Adelino
Follador (DEM); Aélcio da TV (PP); Alex Redano (PRB);
Anderson Pereira (PROS); Cassia Muleta (PODE); Chiquinho
da Emater (PSB); Cirone Deiró (PODE); Edson Martins (MDB);
Eyder Brasil (PSL); Ezequiel Neiva (PTB); 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); Luizinho Goebel (PV); Marcelo
Cruz (PTB); Dr. Neidson (PMN) e Rosangela Donadon (PDT).
DEPUTADOS AUSENTES: Alex Silva (PRB).
O SR. JAIR MONTES (Presidente)– Havendo número legal,
sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 22ª 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.
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O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - Procede à leitura
da ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Em discussão a ata que
acaba de ser lida. Não havendo observações dou-a por
aprovada.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - Procede à leitura
do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 76/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
o afastamento de empregados e servidores públicos para o
exercício de mandato diretivo em Conselhos Profissionais sem
prejuízo da remuneração”.
02 – Mensagem nº 77/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Acrescenta
dispositivo da Lei nº 3.686, de 8 de dezembro de 2015, que
‘Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental do Estado de
Rondônia”.
03 – Mensagem nº 78/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Institui Dia
Estadual de Conscientização da Síndrome de Berdon”.
04 – Mensagem nº 79/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Cria a ‘Lei
Nicolas Naitz’, em memória às crianças e adolescentes
desaparecidos, a ser instituído no dia 22 de cada ano, e dá
outras providências”.
05 – Mensagem nº 80/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei 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”.
06 – Mensagem nº 81/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por superávit Financeiro, até o
valor de R$ 707.000,00, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia
Militar do Estado – FUMRESPOM”.
07 – Mensagem nº 82/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por superávit Financeiro e por
Excesso de Arrecadação, até o valor de R$ 3.446.750,00, em
favor da Unidade Orçamentária: Fundação Rondônia de Amparo
ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO”.
08 – Mensagem nº 83/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por superávit Financeiro, até o
valor de R$ 10.606.287,17, em favor das Unidades
Orçamentárias: Ministério Público - MP, Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia
- FUNDIMPER e cria a Ação 1196 - Construir, Ampliar e Reformar
as Unidades, no Programa 1280 - Programa de Gestão e
Manutenção do Ministério Público de Rondônia”.
09 – Mensagem nº 84/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar Especial por superávit Financeiro,
até o valor de R$ 1.498.764,24, em favor da Unidade
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Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia - IDARON e cria Ação 1113 - Adquirir
Bens Permanentes no Programa 1224 - Programa Estadual de
Defesa Agropecuária”.
10 – Mensagem nº 86/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
o piso salarial do advogado empregado privado no âmbito do
Estado de Rondônia”.
11 – Mensagem nº 88/2019 – Poder Executivo,
encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Institui
o Fundo Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção - FPCC
e dá outras providências”.
12 – Mensagem nº 89/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Dispõe sobre o conflito de
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo
Estadual, os requisitos e restrições a ocupantes de cargo ou
emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, os
impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e
as competências para fiscalização, avaliação e prevenção de
conflitos de interesses”.
13 – Mensagem nº 92/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
valor de R$ 5.560.803,44, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundo Estadual de Saúde – FES”.
14 – Mensagem nº 93/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
valor de R$ 2.585.630,60, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração
Tributária – FUNDAT”.
15 – Mensagem nº 94/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
valor de R$ 2.093.304,00, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundo Estadual de Saúde – FES”.
16 – Mensagem nº 95/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
valor de R$ 1.699.939,70, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado –
FHEMERON”.
17 – Mensagem nº 96/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Altera o inciso XII do artigo
16 e o artigo 17 da Lei nº 2.746, de 18 de maio de 2012, que
“Institui o Sistema Estadual de Cultura - SEC e dispõe sobre
sua composição””.
18 – Mensagem nº 97/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
valor de R$ 29.854.304,57, em favor da Unidade Orçamentária
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos - DER.”
19 – Mensagem nº 98/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
valor de R$ 11.207.991,16, em favor da Unidade Orçamentária:
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC”.
20 – Ofícios nºs 1532 e 1691/2019 – DITELIR,
encaminhando respostas aos Requerimentos nºs 230 e 229/
19, de autoria da Comissão de Transporte e Obras Públicas.
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21 – Ofícios nºs 1510, 1513, 1516, 1487, 1497, 1567,
1536, 1741, 1725, 1764, 1668, 1642, 1826, 1825, 1803, 1816,
1798 e 1786/2019 – DITELIR, encaminhando respostas aos
Requerimentos nºs 253, 253, 238, 207, 231, 239, 240, 232,
287, 275, 276, 068, 272, 274, 277, 273 e 280/19, de autoria do
Senhor Deputado Jair Montes.
22 – Ofício nº 168/2019 – Gabinete da Deputada Federal
Jaqueline Cassol, encaminhando resposta ao Requerimento nº
178/19, de autoria do Deputado Anderson Pereira.
23 – Ofício nº 0083/2019 – Gabinete do Deputado Federal
Mauro Nazif, encaminhando resposta ao Requerimento nº 186/
19, de autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.
24 – Ofício nº 8539/2019 – Policia Civil do Estado,
encaminhando resposta ao Requerimento nº 194/19, de autoria
do Senhor Deputado Anderson Pereira.
25 – Ofício nº 7695/2019 – SEDUC, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 285/19, de autoria do Senhor
Deputado Anderson Pereira.
26 – Ofícios nºs 6336, 7037 e 6711/2019 – SEJUS,
encaminhando respostas aos Requerimentos nºs 181, 281 e
191/19, de autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.
27 – Ofício nº 2973/2019 – SESDEC, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 210/19, de autoria do Senhor
deputado Dr. Neidson.
28 – Ofício nº 30415/2019 – Policia Militar do Estado,
encaminhando resposta ao Requerimento nº 228/19, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Jhony Paixão.
29 – Ofício nº 7367/2019 – SEDUC, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 206/19, de autoria do Senhor
Deputado Jair Montes.
31 – Ofício nº 1831/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 148/19, de autoria do Senhor
Deputado Geraldo da Rondônia.
32 – Ofício nº 1671/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 240/19, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Jhony Paixão.
33 – Ofício nº 1768/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 211/19, de autoria do
Senhor Deputado Anderson Pereira.
34 – Ofício nº 1450/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 086/19, de autoria ao
Senhor Deputado Jean Oliveira.
35 – Ofícios nºs 1464, 1579 e 1553/2019 – DITELIR,
encaminhando resposta a Indicações Parlamentares nºs 046,
223 e 047/19, de autoria da senhora Deputada Cassia Muleta.
36 – Ofícios nºs 1468, 1600 e 1680/2019 – DITELIR,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 028,
215 e 217/19, de autoria do Senhor Deputado Lazinho da
Fetagro.
37 – Ofício nº 1470/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 016/19, de autoria do
Senhor Deputado Ismael Crispin.
38 – Ofícios nºs 1477, 1479 e 1570/2019 – DITELIR,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 011,
007 e 012/19, de autoria do Senhor Deputado Adelino Follador.
39 – Ofícios nºs 1460, 1466 e 1449/2019 – DTELIR,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 031,
050 e 032/19, de autoria do Senhor Deputado Cabo Jhony
Paixão.
40 – Ofícios nºs 1598 e 1550/2019 – DITELIR,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 185
e 164/19, de autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.
41 – Ofício nº 1556/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 106/19, de autoria do
Senhor Deputado Lebrão.
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42 – Ofício nº 1558/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 093/2019, de autoria do
Senhor Deputado Lebrão.
43 – Ofício nº 1560/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 002/19, de autoria do
Senhor Deputado Cabo Jhony Paixão.
44 – Ofício nº 1676/2019 – DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 270/19, de autoria do
Senhor Deputado Dr. Neidson.
45 – Ofícios nºs 1635 e 1595/2019 – DITELIR,
encaminhando resposta a Indicação Parlamentar nº 117/19,
de autoria do Senhor Deputado Cirone Deiró.
46 – Ofício nº 6367/2019 – SEJUS, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 205/19, de autoria do
Senhor Deputado Anderson Pereira.
47 – Ofícios nºs 3001 e 3002/2019, SESDEC,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 363
e 368/19, de autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.
48 – Ofício nº 3004/2019 – SESDEC, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 338/19, de autoria do
Senhor Deputado Laerte Gomes.
49 – Ofícios nºs 2994, 3024, 3023 e 3022/2019 – SESDEC,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 295,
389, 294 e 381/19, de autoria do Senhor Deputado Jair Montes.
50 – Ofício nº 1370/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando resposta as Indicações Parlamentares nºs 5241
e 5242/18, de autoria do Senhor Deputado Aélcio da TV.
51 – Ofício nº 1482 e 1476/2019 – SEJUCEL,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 155
e 154/19, de autoria do Senhor Deputado Jair Montes.
52 – Ofício nº 31271/2019 – Polícia Militar do Estado,
encaminhando resposta a Indicação Parlamentar nº 369/19,
de autoria do Senhor Deputado Alex Silva.
53 – Ofício nº 31950/2019 – Polícia Militar do Estado,
encaminhando resposta a Indicação Parlamentar nº 228/19,
de autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.
54 – Ofício nº 33215/2019 – Polícia Militar do Estado,
encaminhando resposta a Indicação Parlamentar nº 338/19,
de autoria do Senhor Deputado Laerte Gomes.
55 – Ofício nº 3003/2019 – SESDEC, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 343/19, de autoria do
Senhor Deputado Dr. Neidson.
56 – Ofício nº 1802/2019 – DITELIR, encaminhando
Retificação de Ofício.
57 – Ofício-Circular nº 16/2019 – SEDAM, convidando
para Reunião do Comitê Executiva da Política Estadual de
Governança Climática e Serviços Ambientais – PGSA.
58 – Ofício-Circular nº 23/2019 – SEMA, encaminhando
a programação da Semana do Meio Ambiente – SEMEIA 2019.
59 – Ofício-Circular nº 15/2019 – SEDAM, convidando o
Presidente desta Casa de Leis para participar da Oficina de
Apresentação e Discussão do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos de Rondônia (PERS/RO).
60 – Ofício nº 8515/2019 – SESAU, comunicando o
repasse de recursos financeiros à Fundação Pio XII, referente
ao Termo de Convênio nº 322/PGE-2018.
61 – Ofício nº 059/2019 – Hospital Santa Marcelina,
solicitando Atestado de Funcionamento regular da Casa de
Saúde Santa Marcelina.
62 – Ofício nº 01/2019 – Instituto Rondoniense de Direito
Administrativo, solicitando desta Casa de Lei que seja marcada
Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 6814, de
2017.
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63 – Requerimento do Gabinete da Senhora Deputada
Cássia Muleta, encaminhando justificativa de ausência das
Sessões Ordinárias dos dias 14 e 15 de maio de 2019.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Passamos às Breves
Comunicações. Com a palavra pelo prazo de cinco minutos,
sem apartes, Excelentíssimo e meu guru, Deputado Lebrão.
O SR. LEBRÃO – Cumprimentar aqui o Deputado Jair Montes
que neste momento preside esta Sessão. Faço uma saudação
especial a todos os pares que ocupam assento neste
Parlamento. Fazer uma saudação especial a todo corpo técnico
administrativo da Assembleia Legislativa, todas as pessoas que
acompanham esta Sessão aqui da nossa galeria da Casa, a
imprensa, os internautas que também acompanham esta
Sessão via internet.
Quero dizer aos deputados e deixar registrado o nosso
trabalho através de ações em conjunto, que aconteceram nos
últimos dias, e que foram iniciadas na quarta-feira da semana
retrasada, que foi o último expediente que nós tivemos aqui
na Assembleia Legislativa, dentro de uma reunião pré-agendada
através do COSEMS, hoje presidido pela Vera Lúcia Quadros,
que já foi servidora aqui da Casa com o Rubinho, lá de
Presidente Médici, como Vice-Presidente. E tivemos a presença
maciça da maioria dos nossos Secretários de Saúde do Estado
de Rondônia, discutindo a descentralização da Saúde no Estado
de Rondônia, para a gente acabar com essa demanda
reprimida que infelizmente assola as pessoas que hoje têm
problema de saúde no nosso Estado. Contamos aí com a
presença do Presidente Laerte, com o Deputado Edson Martins,
nosso também Deputado Anderson Pereira, Deputado
Chiquinho da Emater, Deputado Alex Redano, Deputado Dr.
Neidson, que faz parte da Comissão de Saúde, dentro de uma
reunião muita importante que visa melhorar os problemas que
nós temos na área de saúde deste Estado.
Na quinta-feira acompanhei na reunião da CIBE, lá no
município de Nova Mamoré, mais uma reunião muito
importante, com a participação do Secretário de Estado de
Saúde, Fernando Máximo; nosso Prefeito de Nova Mamoré;
vereadores; estavam nos acompanhando os Vereadores
Denísio, Anael, Vereador Toninho Barroso. E aproveitando a
oportunidade, eu entreguei mais uma emenda parlamentar
de nossa autoria juntamente com a nossa equipe, de uma
ambulância semi-UTI, que sem dúvida nenhuma vai ajudar
muito o município de Nova Mamoré para poder realizar o
trabalho que tem que ser feito na área da saúde. Uma reunião
muito produtiva, em que nós tivemos também a oportunidade
de discutir todas as demandas da saúde do Estado de Rondônia
de uma maneira geral, já que nós contávamos naquele
momento com a maioria dos nossos Secretários de Saúde de
todos os municípios. Estiveram presentes representantes lá
de Pimenteiras do Oeste até o município de Guajará-Mirim,
Machadinho d’Oeste, estavam todos eles representando, cada
um, seus respectivos municípios. Foi uma reunião importante
que eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. Hoje, sob
o comando da Vera Lúcia Quadros juntamente com a equipe
do COSEMS e o Rubinho que estão fazendo um grande trabalho
dentro do COSEMS, que é da maior importância para o Estado
de Rondônia.
Também tivemos a oportunidade de participar, na última
sexta-feira, lá no município de Costa Marques, de um Dia de
Campo promovido pela Emater, sob o comando do Jorge, com
a nossa regional juntamente com toda equipe para discutir
hoje os problemas do urucum, Deputado Chiquinho da Emater.
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Vossa Excelência que faz parte da Emater, é patrimônio
da Emater no Estado de Rondônia, e hoje deputado, nós temos
um problema muito grave hoje no preço que é praticado na
venda do urucum e tivemos um investimento muito forte nessa
cultura. E hoje nós estamos tendo grandes problemas, mas
não podemos desistir.
Meu pronunciamento foi nessa linha de raciocínio para
que a gente possa investir cada vez mais. Eu já fui produtor de
café, num momento em que o café não teve preço, eu deixei a
minha lavoura morrer no mato, Deputado Chiquinho, e paguei
um preço muito alto, porque quem segurou ganhou dinheiro
depois e eu já tinha acabado com o café.
Então, eu entendo que hoje nós temos que trabalhar
para melhorar a produção de urucum ainda mais no Estado,
para a gente poder fazer a diversificação de culturas que têm
que ser feitas no Estado de Rondônia, não ficando preso,
Deputado Lazinho, somente numa atividade. Nós precisamos
ampliar ainda muito mais.
Parabenizar Manoel Serra e o Djalma que hoje é o nosso
representante do Banco do Povo lá no Município de São Francisco
do Guaporé, e que hoje ajuda muito na liberação de recursos,
que nós mudamos agora para R$ 30 mil, e isso tem ajudado
muito as pessoas que precisam desse trabalho através do Banco
do Povo. E tem sido muito produtivo as extensões do Banco do
Povo que hoje se expande em todo o Estado de Rondônia.
Também deixar aqui um agradecimento ao Jair
Ramenzoni, que é o nosso Coordenador Regional do Luz para
Todos, que reiniciou o trabalho do Luz para Todos lá no Município
de Costa Marques, está iniciando hoje, muito importante para
a região, para que a gente possa manter o homem no campo
e não deixar que aconteça essa evasão das pessoas indo para
a cidade. A energia é importante para que a gente tenha
condições de melhoramento de vida a todas as pessoas que
hoje vivem na roça.
Parabenizar também o nosso Coordenador Regional de
Ensino de São Francisco. A abertura do JOER, lá em São
Francisco, conto com a presença do Deputado Ismael Crispin,
dando incentivo a todos os alunos da Rede Estadual de Ensino.
Fazer uma saudação e parabenizar também toda a
equipe do DER lá de Costa Marques, tem feito um grande
trabalho, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel
do Guaporé, através do Pablo, sob o comando hoje, como o
nosso regional lá, e tem feito um trabalho muito bom juntamente
com a equipe do DER, dando condições de tráfego a toda a
malha viária do Estado, que hoje é de responsabilidade da
estrutura que foi implantada na regional de São Francisco do
Guaporé.
E, por último parabenizar o Governo do Estado através
do nosso Secretário de Agricultura Evandro Padovani a respeito
da nossa edição da Rondônia Rural Show que teve a presença
maciça da maioria dos deputados estaduais. Muito importante
a apresentação do Estado de Rondônia para o Brasil e também
para o mundo. Nós tivemos várias autoridades de diversos
Países participando dessa Feira importante, que é a maior Feira
da Região Norte em cima de tudo aquilo que representa o
agronegócio em nível de Brasil e, principalmente, em nível de
Rondônia.
Parabenizar mais uma vez toda a equipe do Governo
por esse brilhante trabalho e registrar a presença dos
Parlamentares da Bolívia que enriqueceram nossa Sessão da
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Assembleia Legislativa que são a Excelentíssima Senhora Mirian
Arminda Jiménez Mendonza, deputada estadual; Excelentíssimo
Senhor Hermógenes Aramayo Montero, também deputado
estadual, todos eles do Departamento do Beni; Excelentíssimo
Senhor Carlos Paul Bruckner Barba, deputado estadual da nossa
vizinha cidade lá de Madalena, perto de Costa Marques;
Excelentíssimo Senhor Edward Kurt Bruckner Roca, deputado
estadual, também do Departamento do Beni; Excelentíssimo
Senhor Fanor Amapo Yubanera, deputado estadual, também
presente; Excelentíssimo Senhor Deputado Fruto Ruiz Mama,
Presidente da Comissão das Relações Exteriores do Beni, que
vai fazer parte da nossa reunião no mês de julho dentro da
Frente Parlamentar também do Estado de Rondônia para a
gente fazer essa composição. E registrar também a presença
do Sr. Christian Garcia, Diretor do Departamento de Fronteira,
que no ato representou o Governador Alex Ferrier Abidar que
é o nosso Governador do vizinho Departamento do Beni.
Eu, no meu pronunciamento, fiz uma orientação,
Deputado Jair Montes, já para finalizar, que não adianta somente
a gente apresentar o Estado de Rondônia para o Brasil e para
o mundo se a gente não cuidar da abertura das nossas
fronteiras fazendo o intercâmbio comercial com quem nos
vizinham. E também fazer uma fiscalização através dos nossos
representantes fiscais do Estado de Rondônia sobre a evasão
que nós estamos tendo hoje de produtos de Rondônia que saem
com nota do Mato Grosso e nós perdemos aí, além do Funrural,
nós perdemos o ICMS que é de interesse do Estado de Rondônia.
Então nós temos que verificar as nossas fronteiras para
que a gente não perca recurso e continue arrecadando cada
vez mais.
Era o que eu tinha para esta tarde, senhor Presidente.
Muito obrigado pelo espaço cedido no Pequeno
Expediente.
O SR. LAERTE GOMES – Só uma Questão de Ordem.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao Deputado Laerte.
O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem só para ressaltar
aqui a importância do que falou o Deputado Lebrão. Nós, já,
juntamente com a Frente Parlamentar Brasil/Bolívia, que na
verdade a Frente Parlamentar é Rondônia/Estado do Beni, que
é o nosso foco principal, presidida pelo nobre Deputado Lebrão,
já acertamos uma viagem à cidade de Trindad, Capital do
Estado do Beni, com a Frente Parlamentar. Vamos convidar os
representantes da Bancada Federal porque como o Deputado
Lebrão falou, nós temos que avançar em Brasília, as nossas
aduaneiras, órgãos federais têm que ser instalados nas cidades
de fronteira, como Costa Marques e também, Deputado Lebrão,
o Governador confirmou presença. Nós vamos só ajustar
agenda, vão conosco também alguns representantes das
entidades representativas do setor produtivo de Rondônia
também querem ir, porque nós temos que de fato transpor
isso, transpor. Nós precisamos fazer acontecer.
O SR. LEBRÃO – Sem dúvida.
O SR. LAERTE GOMES - Eu acho que a Frente Brasil/Bolívia,
através da Assembleia Legislativa, nós temos essa missão
agora; de pegar, ir lá, levar a bancada, se precisar ir à Brasília
nós vamos. O que precisar fazer, tem que ser feito, nós vamos
fazer para fazer isso acontecer. Isso é maravilhoso para relação
Brasil/Bolívia, maravilhoso para relação aqui para o Estado do
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Beni, mas é muito melhor para Rondônia. É o melhor parceiro
comercial que Rondônia pode buscar agora a curto e médio
prazo. Então, eu acho que a gente tem que avançar nisso com
urgência.
Então, nós precisamos marcar a data dessa viagem e,
com certeza, os parlamentares da Frente Brasil/Bolívia, o
Governador, todos estaremos lá para, de vez, avançar nesse
tema que é importantíssimo para a geração de emprego e renda
do nosso Estado de Rondônia.

esta Casa. E, juntamente com o Deputado Presidente Laerte
Gomes, cumprimentar o Senhor Manoel Cuiabano, que é um
grande defensor. Parabéns Senhor Manoel, deixa os seus
afazeres para estar aqui presente na Casa de Leis, onde o
povo tem voz, para solicitar pelos nossos produtores de leite.

O SR. LEBRÃO – Eu quero agradecer, Deputado Laerte, Vossa
Excelência que hoje preside a Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, todos os deputados que já nos acompanharam, o
Deputado Aélcio já esteve com a gente lá, no Beni, numa grande
Audiência Pública que fizemos juntamente com as autoridades
bolivianas. Isso tem que sair do papel. Não dá mais para
continuar, desde 2011 nós estamos trabalhando nesse processo
e esse projeto não é do Deputado Lebrão, esse projeto é da
população do Estado de Rondônia e nós estamos juntos aí
trabalhando para que a gente possa fazer com que aconteça
essa interligação que é da maior importância, como disse o
Deputado Laerte, para gente poder ter oportunidade de importar
e exportar produtos, tanto do Brasil para Bolívia, como também
da Bolívia para o Brasil e nós sabemos da importância desse
projeto. Um abraço, obrigado.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Está suspensa a Sessão.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Eu quero aqui
cumprimentar o senhor Wilson Caetano Coelho, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira; o senhor
Antônio Marcos Cavalcante, Vereador da Câmara Municipal de
Governador Jorge Teixeira. Neste momento nós vamos
suspender.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, Questão
de Ordem. Só cumprimentar aqui o nosso amigo Katatal. Volta
Katatal.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Para onde? Nós vamos
suspender a Sessão e convido todos os deputados.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Volta Ezequiel também.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Que nós, nos façamos
presentes aqui na Sala de Reunião para definirmos a pauta e
logo em seguida retornaremos para abertura da nossa Sessão.
O SR. LAERTE GOMES – Só cumprimentar, Senhor Presidente,
o nosso amigo produtor rural, um dos defensores do leite de
Rondônia, um dos que mais grita, se esgoela por causa desse
absurdo que é o preço do leite, esse mês foi mais uma vergonha,
o meu amigo Manoel Cuiabano, que está aí, a Dona Luzia, sua
esposa. Já estiveram lá na Presidência hoje e ele vai estar
presente amanhã na Comissão de Agricultura, porque a gente
precisa fazer alguma coisa. O preço Deputados, esse mês de
R$ 0,85, R$ 0,90 de novo; um pagando um real sem nota, eu
vou falar daqui a pouco sobre isso. A gente precisa ir para
cima disso. Mas, registrar a presença aqui, uma alegria tê-lo
aqui.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Vamos lá deputados.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Só por Questão de Ordem, Presidente.
Cumprimentar aí também o Rudnei, de Rolim de Moura.
Obrigado aí pela presença, Rudnei, seja bem-vindo a

O SR. LAERTE GOMES – Convidar só os deputados para gente
ir para uma reunião aqui para definir a Ordem do Dia aqui na
Sala de Reuniões.

(Suspende-se esta Sessão às 16 horas e 08 minutos e
reabre-se às 17 horas e 11 minutos)
O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Declaro reaberta a
Sessão. Com a palavra, pelo prazo de até cinco minutos, sem
apartes, o Deputado Eyder Brasil.
O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde, Presidente Jair Montes,
na pessoa de quem eu saúdo todos os nobres pares que se
fazem presente hoje nesta Sessão do dia 28 de maio. Para
mim é uma felicidade mais uma vez estar aqui, agradeço a
Deus por isso, dar-nos a oportunidade de estar aqui
representando o povo de Rondônia.
Eu queria aqui só fazer um registro Presidente, da
inauguração do nosso escritório regional na cidade de
Ariquemes, onde vai atender todo o Vale do Jamari, no último
domingo, dia 26. A gente está pautando num mandato que
possa realmente ser voltado para todo o povo de Rondônia.
Com isso, planejamos a abertura de três escritórios
regionais, os quais, um nós já fizemos a inauguração em
Pimenta Bueno, onde vai atender a Zona da Mata e o Cone
Sul.
Nesse último domingo, dia 25 fizemos a inauguração
na cidade de Ariquemes onde vai atender todo o Vale do Jamari
e no dia 16 de junho faremos a inauguração na cidade de JiParaná, onde vai atender a região central do Estado de
Rondônia. Com isso, buscamos cobrir todo o Estado de
Rondônia a fim de realmente ouvirmos a população
rondoniense, trazermos a demanda para capital, onde as
coisas possam ser resolvidas, onde os problemas devem ser
sanados. Agradeço a todos os pares, a todos os amigos que
estiveram presentes no domingo dia 26, sobretudo, aos
representantes dos meus amigos deputados ali daquela região,
do Vice-Prefeito daquela cidade, Lucas Follador, que teve a
vontade de estar conosco participando, mesmo com todos os
seus afazeres particulares, esteve lá nos prestigiando.
Agradeço a Deus a oportunidade.
Muito obrigado a todos, Presidente.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Eyder Brasil. Concedo a palavra pelo prazo de até cinco minutos
ao Deputado Presidente desta Casa, Laerte Gomes.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e
senhores deputados, aos amigos aqui que estão nas galerias,
aos nossos internautas.
Eu vou ser bem breve aqui, senhor Presidente, para
trazer só dois temas. Primeiro parabenizar, parabenizar o
Governo do Estado, pela realização da Rondônia Rural Show,
na nossa cidade de Ji-Paraná. Verdadeiramente, a Feira foi
um sucesso, talvez o maior desde a sua fundação, do seu
início.
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A 8ª Rondônia Rural Show foi um sucesso de negócios,
um sucesso de público e a gente espera que seja
verdadeiramente um sucesso de resultados.
Então, eu queria aqui parabenizar ao Governador Marcos
Rocha, que esteve lá os quatros dias do evento, parabenizar
ao Secretário Estadual de Agricultura, o Padovani e toda a sua
equipe, e a todas as Secretarias que estiveram lá presentes
naquela Feira. Também da mesma forma os servidores que lá
trabalharam, os expositores, as agroindústrias, a todos que
fizeram, aos bancos de fomento, a todos que fizeram a Rondônia
Rural Show, ser o sucesso que foi.
Também aqui aos deputados estaduais que estiveram
presentes quase na sua totalidade, no Município de Ji-Paraná,
para a nossa Sessão Itinerante, que foi realizada na última
quinta-feira. Um sucesso a nossa Sessão, público lotou,
estiveram lá para ver o trabalho do seu parlamentar, e a gente
fica feliz com tudo isso. Tivemos várias reuniões com várias
entidades representativas juntamente com o Governador,
conversamos muito com o Governador Marcos Rocha, eu acho
que foi muito importante esse convívio nos últimos dias e eu
não tenho dúvida que as coisas cada vez mais vão avançar.
Mas também, a gente vendo aquela Rondônia Rural
Show, aquele potencial todo, e depois, Deputado Lebrão, de
uma semana, aliás, depois de três dias, Vossa Excelência pega
as notas dos produtores de leite, que o laticínio paga, o produtor
tem que estar revoltado.
Hoje, eu recebi no meu gabinete o Manuel Cuiabano, a
sua esposa, e eles me mostrando isso, laticínios pagando R$
0,85 o litro de leite, outro pagando R$ 0,90, a Italac, pagou um
pouquinho mais, mas diz que faz dois meses que não mandam
nota fiscal para o produtor, manda só um papel branco que
não é nota fiscal, um romaneio, e é desse jeito que vai a nossa
cadeia produtiva do leite. Por isso que nos últimos anos caiu
em 20% a 25%, e se não tiver uma intervenção do Estado, se
não for feita alguma coisa, vai diminuir é muito mais.
Eu conversei com o Governador Marcos Rocha, nós
vamos montar uma comissão aqui junto com a Comissão de
Agricultura, Deputado Lazinho, e vamos até a Araputanga.
O Governador disse que vai junto, alguns produtores
também da mesma forma, vamos até Araputanga, no Mato
Grosso, visitar a COOPNOROESTE, uma das maiores
Cooperativas de Indústria Lacta do Brasil, com certeza a maior
da região norte do Brasil.
Para buscar aquele modelo que eu entendo, e falava
hoje, Deputado Lazinho, falava na Audiência, falava e para o
nosso companheiro lá de Buritis, o Manoel Cuiabano, que esteve
nos visitando na Presidência da Assembleia. É o único caminho
que eu vejo para nós sairmos das mãos dessas indústrias, é o
único. Enquanto as indústrias têm 90%, 95%, de isenção de
impostos, o produtor não tem nenhum centavo, não tem nenhum
subsídio, não tem nenhum incentivo. Muito pelo contrário, tem
Deputado Lazinho, isso aqui, é vender um litro de leite a R$
0,85, R$ 0,90, que não cobre nem o custo o custo de produção.
Então, nós precisamos verdadeiramente tomar decisões,
precisamos agir. O leite é um dos principais produtos em
Rondônia, que aquece o comércio, Deputado Chiquinho,
principalmente das pequenas e médias cidades de Rondônia,
e a gente já está sentindo com essa atitude dessas indústrias
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de leite, a gente já está sentindo o desemprego cada vez mais
aumentar no Estado de Rondônia.
Então, eu quero deixar aqui registrado isso para que
esta Casa está ao lado dos produtores, o que tiver que ser
feito, nós vamos fazer. O Governador Marcos Rocha me disse
pessoalmente que também está da mesma forma ao lado dos
nossos produtores, e o que tiver que fazer, nós unidos, nós
vamos fazer para poder avançar nessa questão do leite. Não
podemos mais aceitar isso, um cartel de laticínios liderado pelo
Grupo Italac, que está acabando com os maiores produtos,
uma das maiores riquezas que nós temos no Estado de
Rondônia, que é o leite, Deputado Lazinho. Vossa Excelência e
o Deputado Cirone, que promoveram aquela grande Audiência
Pública, que trabalharam, não pode ficar só naquela Audiência.
E Vossas Excelências têm todo apoio desta Casa para
fazer o que tiver que ser feito, para brigar com quem nós
tivermos que brigar, mas nós precisamos enfrentar, encarar
de verdade esse cartel de laticínios e essa situação que está
fazendo os nossos produtores desanimarem de produzir. Hoje
não cobre o custo deles, não cobre o custo. E você vai ao
supermercado, cada vez o leite está mais caro, os produtos
lácteos estão mais caros. Essa conta não bate. Essa conta não
fecha. Os incentivos não são repassados, os incentivos fiscais
destas indústrias estão servindo para majorar seus lucros, para
os donos de laticínios andarem de avião para cima e para baixo.
Então nós precisamos agir e eu queria deixar registrado
isso aqui nesta Sessão, hoje, senhor Presidente.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado Chiquinho, eu
já te dou a Questão de Ordem. Só para complementar aqui,
Presidente Laerte. Parabéns pelo seu discurso. Inclusive, nós
fizemos aqui um projeto suspendendo por sete meses a questão
de incentivo fiscal para que nos possamos, depois, saber como
é que está sendo realizado, quem ganhou estes incentivos,
quem virá para Rondônia também, porque este incentivo é
justamente para isso. Porque o Governo do Mato Grosso,
Deputado Lazinho, como Presidente da Confederação Nacional
lá da Indústria do Mato Grosso, ele está revendo todos os
incentivos fiscais de todas as indústrias lá no Mato Grosso.
Porque todo mundo tem que dar uma parcela, agora,
de contribuição. Senão o Estado vai falir.
E parabenizar também, Deputado Laerte, pela belíssima
Sessão que tivemos ali em Ji-Paraná, pela recepção de Vossa
Excelência ali com cada deputado. Sentimos ali que aquele
boato de que a Assembleia é contra o Governo Executivo,
Executivo é contra a Assembleia, isso não existe. Nós queremos
transparência naquilo que votamos, naquilo que nós estamos
exercendo no nosso mandato fiscalizar. Então parabéns a cada
deputado aqui. Eu estou muito feliz porque a gente vê que
existe uma harmonia, agora depende muito de o Executivo
avançar cada vez mais.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu só queria parabenizar o
Deputado Laerte, que ele tratou o assunto que eu acho que é o
mais importante deste Estado que é a cadeia do leite. Nós não
podemos deixar que o leite venha sofrer essas ações que estão
aí hoje, o preço do leite a R$ 0,85. Isso é um absurdo, fazendo
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com que o produtor rural se desestimule cada vez mais e com
isso saia da atividade. Com isso, nós vamos prejudicar muito o
nosso Estado, o nosso município e não podemos deixar essa
cadeia enfraquecer, temos é que fortalecer. Temos, Deputado
Lazinho, que ajudar a questão e manejo de pastagens, na
questão das Cooperativas para fortalecer com grão, na questão
da genética, fazendo inseminação. Vamos aprovar hoje a
questão aí das usinas de nitrogênio, temos é que fortalecer a
cadeia e não prejudicar essa cadeia que é tão importante para
o Estado de Rondônia. Obrigado.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Geraldo da Rondônia, pelo prazo de cinco minutos,
sem apartes.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Em nome do Deputado Jair
Montes eu cumprimento as demais autoridades que compõem
a Mesa; cumprimento a todos no Plenário. Quero cumprimentar
os nossos servidores.
Na última semana tivemos a Assembleia Itinerante em
Ji-Paraná, a qual eu quero parabenizar os idealizadores, os
organizadores e também o nosso Presidente Laerte Gomes. E
agradecer ao Presidente pela receptividade, Presidente, e dizer
a Vossa Excelência que fiquei muito feliz, muita gente. O
prestígio que Vossa Excelência tem ali naquela cidade é
incalculável. Fiquei muito feliz de poder ver a grandeza, o
número de pessoas que puderam participar ali.
Teve uma coisa que me chamou a atenção, a presença
do nosso Governador. A humildade de ele estar ali conosco.
Nos anos anteriores eu não me lembro de outros gestores
do Executivo participando ali. E o Governador humildemente
chegou, participou, sentou com a gente, resolveu algumas
situações. Então ficam aqui os meus parabéns ao Governador.
Na oportunidade eu visitei também o estande do Banco
do Povo. Conversei com o Presidente, com os diretores, e teve
uma questão que me deixou muito preocupado. Ele expôs para
mim o que foi feito, realmente, uma alteração de valor para
empréstimo, para o pequeno agricultor, com uma posição muito
viável. Tudo o que se trata de investimento do pequeno e médio,
em minha opinião, é muito importante. Eu sempre que posso,
nesta tribuna, seja por onde ando, por onde passo, na Comissão
de Indústria e Comércio. Não que eu tenha nada contra o grande
industrial, o grande fazendeiro, o grande pecuarista, mas eu
sempre fico com o pé atrás. Não posso deixar de mencionar
aqui depois dessa Lava Jato aí, nunca mais para eles vai ser a
mesma coisa. Para eles quem? Os grandes, os grandes. Você
pega aí a situação JBS, R$ 12 bilhões em 10 dias, ser aprovado.
Então, tem uma maracutaia muito grande. E o pequeno
quando ele precisa de R$ 10 mil tem que esperar um ano. O
que a JBS fez com esses R$ 12 bilhões, Deputado Anderson?
Ninguém sabe até hoje. Só sei dizer que não está na cadeia
ainda. Como a gente tem observado também, tem uns casos
da JBS, da Lava Jato, no nosso Estado também, no nosso Estado,
eu sei de situações que grandes empresários, com 30, 40 dias
pede lá R$ 10 milhões, R$ 15 milhões, R$ 20 milhões do Banco
Basa, não pensou duas vezes já tem ali uma equipe, uma
assessoria toda prontinha dentro do Banco. Não precisa nem
pedir duas vezes, só dá um sinalzinho, o dinheiro já está,
Deputado Lazinho, na mão. E, aí aumentou para R$ 30 mil,
voltando à questão aqui do Banco do Povo, para o pequeno
pecuarista, o pequeno investidor.
Mas teve uma situação aqui que me chamou mais a
atenção ainda. Aumentou o valor, Deputado Lazinho, diminuiu
a quantidade de pessoas favorecidas, por quê? O recurso que
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é R$ 14 milhões, o Estado ainda não fez o aporte para aumentar,
se aumentou de R$ 10 mil para R$ 30 mil, então deu 200%.
Tem que aumentar também de R$ 14 milhões para
quase R$ 40 milhões, é mais dinheiro circulando no Estado. É
mais dinheiro na mão do pequeno agricultor, pequeno
agropecuarista, pequeno lavrador.
E outra coisa, o ano passado, quando nós estávamos
participando da inauguração com o nosso Ex-Governador
Confúcio Moura, hoje então Senador, em Monte Negro, eu me
recordo muito bem que na hora que foi passar um cheque
para uma senhora, ela toda feliz, perguntou para o Dr. Confúcio:
“Doutor e se essa vaca morrer?”. Eu brinquei com ela, foi
uma brincadeira, não foi de mau gosto, mas foi uma
preocupação, eu falei: “a gente precisa de pagar um seguro
para a senhora”.
Olha a preocupação dessa senhora, ela ia comprar duas
vaquinhas de leite. E, ainda estava discutindo ali quantos litros
de leite ia dar. Olha a honestidade dessa senhora. Eu defendo
também, na hora que o Banco do Povo for repassar esse
recurso, que já pague o seguro para essa pessoa. Diferente
de muitos grandes que pegam o dinheiro e dão o calote, pegam
o dinheiro e vão embora, dinheiro que é dos pequenos, dinheiro
que muitas das vezes é de quem realmente quer trabalhar.
Precisamos, Deputado Luizinho, rever essa questão.
O Sr. Luizinho Goebel – Um aparte. Uma Questão de Ordem.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Fica à vontade.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Não tem aparte nesse
Expediente. Depois pede Questão de Ordem, quando ele
terminar. Obrigado.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Precisamos rever esse
levantamento. O Banco do Povo é uma instituição que foi criada
para beneficiar, para fazer um elo entre o Estado e o pequeno
agricultor, o pequeno investidor. Eu vejo uma fonte de geração
de emprego e de renda, divisa imensa, sempre que eu posso
estou visitando o Banco do Povo. Mas tem coisa ali que precisa
ser levantada. Como, por exemplo, taxas, taxas, valores, daqui
a pouco o meu companheiro Deputado Luizinho vai falar sobre
essa questão.
Mudando um pouco de assunto. Eu estava
acompanhando pelas redes sociais através da mídia, também,
um vídeo até interessante, Deputado Anderson, no Rio de
Janeiro ia entrando uma viatura para dentro do morro e uma
daquelas pessoas gritou, não me recordo bem o apelido. Mas
parece que foi: “Fio, o Fio”. De imediato a viatura freou, ele
falou: “você está entrando no lugar errado, não é por aí que
passa”. Ele todo amedrontado, o policial, voltou, deu marcha
à ré, falou: “por onde que eu passo então para eu sair daqui?”.
Eu fiquei assustado, é o mundo do crime tomando conta. E aí
o Estado tem que ter a responsabilidade de investir na
segurança pública e não cumpre com a sua obrigação. Ah,
mas é lá no Rio de Janeiro, não! Rondônia também tem isso,
tem bairros aqui em Porto Velho, dependendo do horário, o
nosso policial talvez não possa entrar. Não é medo do policial,
é porque o comando tomou conta, falta investimento do
Governo, falta investimento, falta mais policiamento, está
ganhando uma merrequinha o policial, para colocar sua vida
em risco.
Eu achei um absurdo essa questão. Comecei a analisar
e o nosso Estado, será que não está acontecendo isso também?
Claro que está. Ariquemes tem bairro também perigoso, que
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a Polícia tinha que ir lá, a Polícia tem o direito de entrar onde
ela quiser. Mas quem falou que não entra? Não entra. Esse
vídeo ficou bem claro que não entra. O policial não tem culpa,
não estou falando aqui que o policial é medroso ou que ele é
isso ou que ele é cúmplice. Não! O Estado é que não.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua eu discurso,
deputado.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – O Estado não cumpre com
a sua obrigação de investir na segurança pública, onde o nosso
cidadão fica à mercê. Muito obrigado.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Obrigado, deputado.
Deputado Luizinho, Questão de Ordem.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Atentamente ouvi o discurso do
nobre Deputado Geraldo da Rondônia, achei importante, que
eu entendo que nós temos que fomentar a economia do nosso
Estado incentivando, principalmente os pequenos e médios que
são a grande maioria. E o Deputado Geraldo falou que o valor
investido pelo Governo do Estado no Banco do Povo hoje é o
mesmo que era anteriormente, a mudar a forma de se aplicar
o recurso, de financiar os contribuintes.
Então, se contribuía, o financiamento máximo que tinha,
eram R$ 10 mil, hoje são R$ 30 mil. Então, quer dizer, diminuiu
a abrangência de financiamentos à população de Rondônia.
Por outro lado, também diminuiu o serviço da prestadora,
que nesse caso é a CREDIT e vem outra preocupação: o custo
para você fazer uma quantidade menor de financiamento,
naturalmente, ela também é menor, porque você vai usar menos
pessoas, menos tempo e isso a gente tem que rever também.
E uma das coisas que eu tenho me preocupado e,
inclusive, eu vou pedir umas informações, é que pelo valor
hoje que o Governo do Estado tem disponível, que eu não sei o
valor, estou pegando as palavras aqui do Deputado Geraldo
que são R$ 14 milhões, diz que o Governo está pagando para
que essa instituição administre esse recurso é altíssimo diante
do recurso. Então, outra questão que nós temos que verificar
também, porque daqui a pouco nós estamos ali colocando um
terceirizado para fazer uma gestão em cima de R$ 14 milhões
somente, Deputado Laerte, que é a informação que o Deputado
Geraldo me passou, e o custo para isso é altíssimo.
Então, é outra questão que nós devemos até pedir
informação ao Governo, vou ver se eu verifico isso, para que a
gente saiba quanto é que está custando em média por cada
financiamento feito pelo Banco do Povo através do Governo do
Estado para o nosso contribuinte. Então, só isso. Obrigado.
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O que o Banco do Povo precisa é de um aporte maior,
porque é um Banco rápido, a burocracia é pequena e que atende
de verdade, esse atende de verdade o pequeno produtor.
Então, nós podemos financiar a irrigação para a
cafeicultura, melhoramento genético do gado leiteiro, com juros
subsidiados pelo Banco do Povo. Podemos usar o dinheiro dos
Fundos, do Pró-Leite ou do Funcafé para fazer esse aporte.
Com a palavra, Deputado Chiquinho, um minuto para
Questão de Ordem.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Realmente eu só quero
fortalecer, Deputado Laerte o que o senhor falou e o Deputado
Luizinho, mas realmente já fizemos isso no Governo anterior.
Passamos R$ 4 milhões do Fundo Pró-Leite para comprar
matrizes leiteiras, genética de alta qualidade, em torno de R$
4 mil reais, tanto para o Banco do Povo de Ariquemes, que são
dois Bancos, também o Banco do Povo aqui de Porto Velho.
E também para financiar feijão, semente de feijão,
semente de melancia. Então, esse recurso é muito importante,
porque R$ 10 mil, o senhor compraria duas novilhas. Então
passou para R$ 30 mil para poder atender o produtor rural e
juro zero.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Financia uma irrigação
de café, poço artesiano.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – De café, cacau.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Verdade, Deputado
Chiquinho.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Foi para isso.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Dr. Neidson, por cinco minutos.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Um aparte, deputado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Trinta segundos.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Eu quero parabenizar o
pessoal do Banco do Povo, é um pessoal sério, eu conheço,
muito competente e o sistema é um sistema bem louvável. Eu
já estive pesquisando, conversando com pessoas que
dependeram daquele recurso ali para estar montando o seu
pequeno negócio, não só o agricultor como, por exemplo, o
juro lá parece que é 1,5%, quem paga em dia, no final das 36
parcelas, recebe a metade do juro de volta. Excelente. Então,
é coerente. Quero parabenizar o pessoal. Temos que incentivar
mais, incentivar e valorizar esse setor.

(Às 17 horas e 35 minutos o senhor Jair Montes passa
a presidência ao senhor Laerte Gomes)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Deputado
Adelino, um minuto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Luizinho. Com a palavra o Deputado Neidson, por cinco minutos.
Só concluindo o raciocínio do Deputado Luizinho, eu até
conversei essa questão dos R$ 30 mil do Banco do Povo, foi
até uma iniciativa da Assembleia que solicitou na época,
Deputado Luizinho, porque nós estávamos pensando nos
produtores rurais. O cidadão com um alqueire de café vai lá
para fazer irrigação, é importante. Agora, já que nós temos
tantos Fundos, Pró-Leite, Funcafé, por que não usar uma parte
desse dinheiro do Fundo para fazer um aporte ao Banco do
Povo para financiar o produtor rural? Que depois paga, o
pequeno paga, o pequeno paga 99.99%, Deputado Chiquinho.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu ouvi o Deputado Luizinho
falando aqui que existe uma empresa terceirizada, essas
assessorias, esses puxadinhos, isso que mata o Estado. Nós
precisamos acabar com isso, Deputado Luizinho. Nós temos o
Governo para repassar direto ao Banco do Povo, acabar com
isso. Esses atravessadores, em tudo o atravessador é para
sugar, Deputado Lebrão. É só assessoria e essa assessoria
nesses escândalos em nível nacional a gente vê nas delações,
todo o momento, que é uma maneira de você extorquir dinheiro
público.
Então deixo aqui, eu gostaria até, eu vou fazer um
Requerimento para que a gente investigue isso para evitar.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Luizinho e
Deputado Adelino faça o pedido formalmente, se há alguma
assessoria dando assessoramento ao Banco do Povo.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, é isso, já deixar
documentado aqui para a gente fazer e se é pago, quanto está
sendo pago para isso, para evitar isso.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Dr. Neidson
com a palavra, por 5 minutos, sem direito a apartes.
O SR. DR. NEIDSON – Quero falar aqui hoje, Presidente sobre
um recurso de R$ 22.800.000, 00, que nós trabalhamos com
esta Casa de Leis desde 2015, já no primeiro mandato e hoje
eu dei o parecer favorável pela Comissão de Finanças, com
relação a recursos esses para 5 municípios. Temos Pimenta
Bueno, temos Costa Marques, Cacoal, Guajará-Mirim e Nova
Mamoré.
E hoje vamos votar o Projeto nº 051/19 que é a
Mensagem 46, no qual vai liberar um recurso de
aproximadamente R$ 1.600.000,00, para iniciarmos uma etapa
de construção de pontes em vários municípios. Dentre eles,
Pimenta Bueno, temos o Lote 1 que vai ser o rio Araçá, Arumã,
Palmeiras e Limão; e o Lote 3, rio Melgacinho. Já em Nova
Mamoré, nós temos as pontes dos rios Ribeirão e Periquitinho
e Periquitão; e em Guajará-Mirim nós temos as pontes no rio
Salomão e no rio Bananeira.
Então, é uma parte dos recursos que nós já estivemos
também em Brasília este ano ainda, no Ministério da Integração,
que faz parte do Ministério da Integração. Na época, a Deputada
Marinha Raupp foi uma das que esteve trabalhando para que
esse recurso pudesse ter sido liberado e agora estive juntamente
com o Deputado Léo Moraes, no mês passado, vendo essa
situação. E hoje nós já temos esse Projeto que vai auxiliar os 5
municípios.
E agora, voltando à saúde dos nossos municípios, nós
tivemos hoje a reunião pela Comissão de Saúde com relação à
Audiência Pública que realizamos há um mês, na qual vimos
melhorias nas unidades estaduais e nas unidades municipais
de saúde aqui no Município de Porto Velho devido à reclamação
de vários acompanhantes, vários pais, várias mães de crianças,
principalmente, que não estavam tendo atendimento no Hospital
Cosme e Damião. Fui in loco verificar, o Deputado Adailton Fúria
foi in loco verificar também o Hospital João Paulo II, eu fui ao
Cosme e Damião e nós realizamos esta Audiência Pública,
devido que a maior parte dos pacientes que iam ao Cosme e
Damião e ao João Paulo II são provenientes do Município de
Porto velho e a maior parte era para ser atendida nas Unidades
Básicas de Saúde. E nós nos unimos, fizemos esta Audiência
Pública e, graças a Deus, através da união de todos os entes,
Governo Estadual e Governo Municipal, nós estamos tendo
respostas.
Hoje, o João Paulo II não precisa mais que os pacientes
sejam encaminhados diretamente da Unidade de Saúde, de
saúde ao João Paulo II para ser atendido no João Paulo II e ser
encaminhado, por exemplo, ao Oftalmologista. Então,
diretamente da Unidade de Saúde Municipal já pode ir
diretamente ao Oftalmologista sendo regulado também.
Otorrino, a mesma coisa. Então eu acredito que está
havendo melhoras.
A parte Pediátrica, o Cosme e Damião disse que ainda
não teve tanta, não sentiu ainda diferença, mas está caminhando
ainda para dar as melhorias. Nós vamos ter uma reunião agora
no próximo mês, pedi para que a Assembleia Legislativa possa
ser convidada também, juntamente com a Sesau e a Semusa
para tratarmos ainda desse assunto. Mas, graças a Deus, através
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dessa Comissão nós conseguimos dar uma melhoria no
atendimento, principalmente, da atenção básica e a melhoria
do atendimento nos hospitais também que faz parte de urgência
e emergência.
E nós temos um hospital sendo construído GuajaráMirim, um hospital eu acho que já tem mais de 10 anos essa
obra e nós conversamos aí, eu vou perguntando do Estado:
“Como é que anda a obra? Apresentaram medições?”. Pergunto
ao rapaz da empresa, “apresentaram medições?”. Ele disse:
“não, eu tenho 2 medições para receber”. E eu liguei na frente
dele para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica falou: “não
recebi nenhuma medição até o momento”. Então, nós
convidamos já, através da Comissão de Saúde, tenho todas
as informações e para que se faça presente a Caixa Econômica,
a Secretaria Estadual de Saúde e a Empresa para que possa
fazer os esclarecimentos e esse hospital possa deixar de ser
um elefante branco e possa dar o atendimento a nossa
população.
Já tenho a lista dos equipamentos também que foram
adquiridos pelo Estado, se dizia, na gestão anterior, que a lista
tinha tomógrafo, tinha eletrocardiograma, tinha
ultrassonografia, mas, na verdade, a lista de equipamentos
que temos aí, são só mobílias e alguns estetoscópios,
esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão. Então faltam
muitos equipamentos para que seja dado, primeiramente,
concluída a obra e depois dar o início aos atendimentos.
Então, a gente vai tratar desse assunto já na próxima
semana. A gente já vem cobrando do Estado desde o mandato
anterior, mas agora a gente vai cobrar da empresa também
que fez um compromisso no final do ano anterior com o Tribunal
de Justiça também, para que possamos dar continuidade ao
trabalho. Seria isso Presidente, passou dois segundos.
O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao Deputado Jair Montes. O próximo orador já pode
se dirigir à tribuna, Deputado Adelino Follador.
O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Presidente, quero
parabenizar aqui o Deputado Dr. Neidson. Nós somos sócios
em Guajará e Nova Mamoré, na região, não é, deputado?
Deputado Dr. Neidson é médico, que ele teve 3.000 mil votos,
eu tive 1.500, então tive a metade lá, então está bom. E
parabenizar porque, na Comissão de Saúde hoje, Deputado
Dr. Neidson, o senhor que é médico, a gente teve muita
reclamação, eu tenho certeza que hoje os deputados ouvem é
a questão da regulação.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
deputado.
O SR. JAIR MONTES – Calma, o senhor nem está me ouvindo
falar. Nós estamos com um sério problema...
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – É para concluir, a
regulação, eu estou ouvindo Vossa Excelência.
O SR. JAIR MONTES – A gente tem ouvido muita reclamação
da questão da regulação, não está a contento, não está bem.
E parabenizar também, Deputado Dr. Neidson, um pedido
meu e também coloquei como seu também, o Coronel Meireles
deixou para nós um maquinário lá em Nova Mamoré, na linha,
10ª linha, hoje o Luiz Cláudio esteve lá...
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência é de
Guajará-Mirim? Não.
O SR. JAIR MONTES – Na 10ª, na 9ª, na 7ª, na 8ª, estão
fazendo tudo, está limpando e encascalhando.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência é de
Guajará-Mirim?
O SR. AÉLCIO DA TV – É o pai.
O SR. JAIR MONTES – Eu sou o pai, ele é o avô de Guajará.
Então, em meu nome e no seu, eu pedi para o Secretário
Luiz Cláudio aqui de Porto Velho, agradecer ao DER pela parceria
com o Município de Porto Velho. Então, aquelas linhas vicinais,
que são de Porto Velho e Nova Mamoré, estão sendo todas
limpas e encascalhadas. Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Adelino Follador, de Ariquemes.
O SR. DR. NEIDSON – Só concluir uma coisinha Presidente,
rapidamente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Trinta segundos.
O SR. DR. NEIDSON – Nós fizemos aqui uma indicação coletiva
também, pedindo a prorrogação do concurso da Sesau, no
qual têm várias pessoas que estão assumindo e estão pedindo
prorrogação de 30 e mais 30 dias e não estão lotando esses
funcionários. Então, agradecer aqui a parcerias de todos os
deputados que estão presentes hoje, que assinaram pedindo
a prorrogação por mais dois anos desse concurso.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Adelino Follador, por cinco minutos, sem direito a
apartes.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Boa tarde, senhor Presidente,
Deputado Laerte Gomes; boa tarde todos os colegas deputados
aqui presentes, pessoal aqui na galeria nos assistindo, para
nós é um prazer estar hoje mais uma vez aqui na Assembleia
Legislativa defendendo os interesses do Estado de Rondônia.
Hoje nós tivemos na Comissão de Redação e Justiça
vários assuntos, vários projetos importantes foram aprovados.
Mas eu gostaria aqui de destacar também dois
Requerimentos que nós aprovamos lá na Comissão de Redação
e Justiça. Um é requerendo ao Governo do Estado que informe
quantos Fundos o Estado tem. Nós temos os dados do ano
passado, no final do mandato nós pedimos e também vários
Fundos ainda não tinham sido implantados. Então, nós, como
estávamos no final de mandato, nós deixamos para este
mandato, começo deste mandato tratar desse assunto muito
importante. Que a gente sabe que quando cria um Fundo, acaba
tirando o recurso da educação e principalmente dos municípios.
Então, nós temos que fazer uma avaliação de todos os
Fundos que nós temos, que são muitos, e depois que nós
tivermos a posição, com saldo de cada Fundo, que a gente
consiga analisar, chamar o Governo do Estado junto, para
discutir e ver aqueles Fundos que não foram implantados, e se
achar que não tem necessidade, extinguir eles para nem
começar a cobrar. E aqueles que têm, fazer uma avaliação
para ver o que é importante manter.
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Eu quero também, outro Requerimento que foi feito a
respeito dos R$ 156 milhões. Aquela emenda da Bancada
Federal do ano passado que foi feita, a compra de maquinários,
a compra de tratores e pedindo a cópia do contrato que foi
feita a licitação. Porque nós temos muitas prefeituras hoje que
estão com dificuldades, até de montar um processo dos tratores
novos e a bomba injetora já tem que ser recuperada. Têm
muitos com problemas de bomba injetora e a empresa fala
que já passou, já venceu a garantia, que era um ano e ela
ficou no pátio mais de um ano, automaticamente quando
funcionaram as bombas injetoras, deram problemas. Como é
que a prefeitura vai justificar uma despesa de um trator novo,
um trator que nunca funcionou e montar um processo para
consertar? Outra coisa, foi comprada a grade não comporta
com o trator, a grade, muitas vezes, o trator de 75 kva e não
consegue tocar a grade que foi comprada, foi entregue acoplada
com as Associações.
Então, temos várias reclamações, nós precisamos ter o
processo de licitação para acompanhar esse, para ver se foi
entregue dentro das características, se foi erro de quem licitou
na época, abriu o processo. Então, gostaríamos de aguardar
uma cópia dessa licitação. Também, todas as prefeituras que
foram contempladas, as Associações, onde estão; quantos
maquinários foram comprados, quantos tratores foram
comprados para que a gente consiga dar explicação para a
população.
Tratando também da questão de saúde, nós sabemos
hoje que tem a regulação no Estado. E a regulação não está
funcionando bem. Precisa melhorar a regulação por quê? Esses
dias, tem gente esperando seis meses, oito meses numa fila
para uma consulta de alta complexidade, e aí a gente vê.
Chegou uma denúncia que um médico que praticamente
no Estado, tem um, dois médicos naquela especialidade, estava
sentado lá esperando e durante o dia, vieram só dois pacientes,
na parte da manhã, não veio nenhum. Então, isso é
preocupante, porque demora seis meses para conseguir uma
consulta e depois, às vezes, a pessoa não vem.
Então, que seja melhorado o contato do paciente com a
regulação. Se a pessoa já foi atendida ou não quer mais, que
seja ligado, que seja substituído o paciente. Então, nós
precisamos ter essa melhora para não perder um profissional
de alta capacidade, difícil no Estado, muitas vezes fica lá ocioso,
e muita gente esperando essa consulta. Então, nós precisamos
melhorar essa regulação, esse contado com os municípios e o
Estado, para melhorar. Então, a saúde, eu sei que é muito
difícil.
E outra coisa, por que trazer todo mundo para Porto
Velho? Eu já defendi isso na administração passada. Eu quero
dizer ao Governador Marcos Rocha, aqui estão os deputados,
por que não licitar por regiões, por números de habitantes, as
consultas de alta complexidade, para atender em Ariquemes,
atender Ji-Paraná, atender em Rolim de Moura? As empresas
que tiverem interesse, abrir a licitação para que não precise
vir para Porto Velho, Deputado Luizinho. Têm muitos
procedimentos que podem ser feitos lá em Vilhena, podem ser
feitos lá na região, em Ariquemes.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para conclusão,
deputado.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Por que trazer todos para Porto
Velho? Então, eu gostaria, Deputado Laerte, que o Governo do
Estado, o Secretário de Saúde analise isso. É só dividir
proporcionalmente o número de habitantes de cada região e
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abrir aquelas consultas, dividir essas consultas, proporcional
no Estado todo. Por que trazer para Porto Velho? Custa muito
mais caro o transporte, muitas vezes, do que a consulta. E o
sofrimento das pessoas agrava mais ainda a doença e depois
fica muito mais caro para ele resolver esse problema da
doença.
Então, deixar essa sugestão para o Secretário de Saúde,
já falei pessoalmente, e ao Governo do Estado, para que faça
uma licitação e facilite também a vida desses pacientes que é
muito sofrida. Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Adelino. Próximo orador inscrito está no Grande Expediente,
mas, nós vamos colocá-lo no Pequeno Expediente, com uma
tolerância, Deputado Cirone Deiró, para nós avançarmos nas
matérias na pauta da Ordem do Dia, que têm muitas matérias
para serem apreciadas.
Deputado Adelino, já está sendo feito um trabalho junto
com os Secretários Municipais. O Deputado Lebrão participou
e também o Deputado Luizinho, eu acho que o Deputado
Chiquinho participou, do Estado licitar preços SUS dos exames,
em qualquer cidade que haja prestador de serviço. Ora, se o
preço de Porto Velho, de São Francisco é o mesmo, ou de
Alvorada ou de Médici ou de Ji-Paraná, para que vir a Porto
Velho? Então, com certeza o Conselho de Secretário, COSEMS,
já está com essa pauta para levar até o Estado.
Com a palavra por cinco minutos, com tolerância de três
minutos, o Deputado Cirone, que abriu mão de falar no Grande
Expediente, para falar nas Breves Comunicações.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero cumprimentar nosso Presidente
Deputado Laerte Gomes, em seu nome cumprimentar os nossos
deputados aqui presentes; cumprimentar a nossa Deputada
Cassia Muleta; quero cumprimentar as pessoas aqui na plateia;
seu Manoel Cuiabano, que representa aí o Movimento SOS Leite,
que se disponibiliza deixar os seus afazeres para brigar por
uma causa justa. Quero cumprimentar toda a imprensa.
E dizer, Presidente, que tivemos a grande honra de
participar da 8ª Rondônia Rural Show. Um evento promovido
pelo Governo de Rondônia, e quero parabenizar aqui o nosso
Governador Coronel Marcos Rocha, pelo excelente evento ali
na Cidade de Ji-Paraná. Cumprimentar também e parabenizar
o Secretário de Agricultura Padovani e toda a equipe do Governo,
que se sediou, ali em Ji-Paraná. Foi uma semana, o Governo
mudou toda sede governamental ali para Ji-Paraná, atendendo
as demandas do Estado de Rondônia.
Eu quero salientar que foi feito mais de R$ 700 milhões
em negócios nessa grande Feira no Município de Ji-Paraná,
fomentando assim a economia do Estado. Trazendo aos nossos
produtores rurais a oportunidade de conhecer novas
tecnologias, trazendo a oportunidade aos pequenos produtores
e agricultura familiar a oportunidade de conhecer equipamentos
novos, participar de palestras, oficinas e workshops, trazendo
assim mais informações para ele usar na sua agricultura.
Da mesma forma, eu quero cumprimentar aqui o nosso
amigo, colega Deputado Jhony Paixão, que nos recebeu naquela
cidade, nosso Presidente Deputado Laerte Gomes, que ainda
nos ofereceu um jantar. Muito obrigado, Presidente, pela sua
sensibilidade de nos receber, nós parlamentares ali na sua cidade
de Ji-Paraná. Quero aproveitar a oportunidade e sugerir ao
Governo do Estado que para o ano que vem possamos melhorar
o acesso àquele Parque, onde no momento de pico, ali, as
pessoas tinham muita dificuldade de entrar e sair. Então,
precisamos fazer alguns investimentos, e o que precisar desta
Casa de Leis, tenho certeza que todos os 24 deputados são a
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favor de uma nova estruturação, principalmente no acesso
daquele Parque e até mesmo dentro, separando um pouco
mais aquelas ruas, dando um pouquinho mais de espaço, para
as pessoas irem e virem.
Quero aproveitar a oportunidade da Rondônia Rural
Show, que foi na semana passada, e reforçar o pedido do
nosso Presidente, reforçar o pedido desta Casa de Leis, o nosso
pedido, que o Governo do Estado de Rondônia faça REFAZ.
O REFAZ Rural que o Presidente sempre pedido, e o
REFAZ Ambiental. Nós temos muitos produtores rurais, muitas
pessoas que precisam fazer o seu financiamento e por uma
multa, por consequência de não fazer o pagamento de alguns
impostos, e esses devido aos altos juros está impagável. Que
o Governo fez aí REFAZ aí para o empresariado, para o
comércio, que faça para o produtor rural, que faça o REFAZ aí
da Sedam.
E do Idaron também deve ter algumas coisas de multas
que possa contemplar os nossos produtores rurais em todo
Estado de Rondônia. Então é o nosso desejo como Presidente
da Comissão de Agricultura, é o desejo da Comissão, é o desejo
do Presidente desta Casa e de todos os 24 deputados, que
possamos atender nossos produtores rurais.
Presidente, Vossa Excelência falou do assunto e eu vou
voltar a repetir. Nós fizemos aqui uma grande Audiência em
relação ao leite, proposta por mim e pelo Deputado Lazinho
da Fetagro, onde tivemos 700 produtores rurais aqui nesta
Casa.
E a grande demanda nossa é a pouca valorização do
nosso produtor rural, os preços cada dia menores. Enquanto
o leite está custando R$ 4,00 nas prateleiras dos pequenos
mercados, nosso produtor rural recebe R$ 0,90 por litro de
leite. Vale muito menos do que uma garrafinha de água de
500 ml.
Então, eu quero falar aqui para o senhor Manoel, para
todos os produtores rurais do Estado de Rondônia, nós desta
Casa não vamos nos furtar do nosso dever de estar junto ao
Governo, de estar junto às autoridades competentes, de estar
conversando com os laticínios, vendo aquilo que esta Casa
pode fazer na conversação e no diálogo, para que vocês sejam
valorizados. E se não for valorizado no diálogo, nós teremos,
nós deputados, que tomar uma atitude, Deputado Anderson,
para que o nosso produto Rural, aquele que de mão calejada,
que levanta às 4 horas da manhã, traz sustento para este
Estado, possa ser valorizado.
Então, vocês podem contar conosco, com a Comissão
de Agricultura e com esses 24 deputados, que nós estamos
imbuídos na defesa de vocês e, para tanto, nosso Presidente
sugeriu uma visita no município de Araputanga para nós
visitarmos uma Cooperativa, a Cooperativa que tem um
funcionamento espetacular. E possamos ali trazer ideias para
fomentar o nosso produtor de leite aqui no Estado de Rondônia.
Então, alguns produtores vão nos acompanhar nessa
missão, o Presidente da Casa convidou o Governador para
estar junto conosco para que possamos fortalecer a cadeia
leiteira aqui do Estado de Rondônia.
Eu, junto com alguns amigos, fiz também Audiência da
Inclusão Escolar. Nós aqui que no Estado de Rondônia falamos
tanto em inclusão, nós temos aqui defensores da educação, e
nós só temos isso, muitas vezes, só em leis. Às vezes nós
temos a lei de inclusão, mas ao mesmo tempo nós não temos
a inserção das pessoas na Lei de Inclusão.
Então fizemos esta Audiência, trouxemos aqui Judiciário,
o Ministério Público, Professores, destinatários dessas leis que
são as pessoas que precisam usá-las e o Estado não dá essas
condições de usar. Agradecemos aqui a presença do Secretário
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de Educação do Estado, Professor Suamy que ouviu todas as
demandas atentamente. Esperamos agora, que nós tenhamos
um resultado na prática. A SEAS mandou um representante e
hoje eu já vi nos jornais que a SEAS já se pronunciou quanto a
volta do CAES, que vai contratar mais profissional. Então SEAS,
parabéns. Quando nós temos que elogiar, que parabenizar, nós
sabemos fazer e fazemos com maestria. Mas quando é
necessário cobrar nós cobramos, também.
Então eu quero aqui agradecer o Professor Suamy por
estar presente, mas que tenhamos ação de contratar esses
mediadores, de contratar esses cuidadores e, além de contratar,
qualificá-los para que eles possam acompanhar esses alunos
e fazer com que realmente sejam alfabetizados e tenha
qualidade de vida de atendimento no ensino escolar.
Presidente, nós temos muitas matérias para votar, em
respeito ao pedido do senhor, eu vou encerrar. Só quero
complementar dizendo que os empresários de Rondônia,
através do nosso Presidente, através do Adelino Follador nosso
Deputado, através de nós que acompanhamos esse pleito, uma
vitória, o Governo sentou à mesa junto conosco para debater o
MV das concessionárias e das autopeças do Estado de Rondônia.
O Governo queria uma alíquota, entramos em
negociação, ficaram divididos 50% para os empresários, 50%
para o Governo, mas foi uma grande vitória e um avanço para
a classe empresarial do Estado de Rondônia.
Então, fica aqui nossos agradecimentos, que possamos
avançar neste Estado e que possamos ter realmente um Estado
pujante, um Estado que as pessoas tenham qualidade de vida.
Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cirone. Com a palavra o Deputado Eyder Brasil. Não está no
plenário. É porque estava inscrito no Grande Expediente.
Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente. Encerrado o Grande Expediente,
passaremos às Comunicações de Lideranças. Não havendo
oradores inscritos, encerrada as Comunicações de Liderança.
Já estão encerradas as inscrições.
Questão de Ordem ao Deputado Adelino Follador, depois
ao Deputado Lazinho da Fetagro.
O SR. ADELINO FOLLADOR - O Deputado Cirone falou de
uma..., Presidente e parabenizar também a sua atuação, que
nós pedimos a intermediação, aliás, os empresários pediram,
todas a entidades, que a gente intermediasse esse assunto,
que era muito grave, a questão de arrecadação, a questão do
impacto do aumento do imposto neste momento, de todas
autopeças, de todas as concessionárias. Que isso, quem iria
pagar seria a população. Então, nós conseguimos trazer eles
para cá, com sua anuência, senhor Presidente e Deputado
Cirone também, e nós conseguimos intermediar e, graças a
Deus, hoje fechamos um acordo na Sefin, com todas as
entidades e ficou bem para todo mundo. Ficou bom para o
Governo, bom também para as entidades. E, parabenizar o
Deputado Laerte e nós também contribuímos desde o começo,
através do Adélio que ele solicitou e nós promovemos essa
reunião e, com certeza, é um marco importante. A Assembleia
Legislativa intermediou um assunto preocupante, que era muito
preocupante com todas as entidades e, também, preocupante
para o Governo, que também tinha que fazer essa mudança.
Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Adelino. Foi muito importante essa Mesa de Negociação, com
os deputados que participaram dela, Deputado Cirone,
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Deputado Ismael Crispin, todos os deputados que participaram
dessa Mesa de Negociação.
Questão de Ordem concedida ao Deputado Lazinho da
Fetagro, que as inscrições já estão encerradas. Mas Vossa
Excelência...
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, senhor Presidente.
Muito rapidinho. Eu estou vendo muitos elogios. Eu cumprimento
aqui a Mesa, cumprimento a todos os deputados, deputadas;
o público presente em nome de senhor Manoel que está aqui
nos visitando; os nossos companheiros de trabalho. Com
relação, diretamente, rápido.
Com relação à questão da cadeia produtiva do leite que
nós fizemos aquela Audiência junto com o Deputado Cirone e
agora têm os desdobramentos desta Audiência. Eu sou bastante
franco, Deputado Cirone, e Vossa Excelência é Presidente da
nossa Comissão e, com certeza, terá disponibilidade com outros
membros de sentar com os laticínios. Eu não sento mais com
laticínios. Porque nós convidamos à Audiência Pública e eles
tinham que ter responsabilidade de estarem aqui. Não vou
sentar com Italac não, que é formador de cartel neste Estado
e ainda recebe incentivo fiscal. Então de minha parte, eu me
eximo de poder discutir com empresas que querem acabar
com o Estado de Rondônia, como estão acabando com o Estado
de Rondônia. Portanto, eu solicito que esta Casa encaminhe
imediatamente ao Governo do Estado a retirada do incentivo
fiscal como foi discutido e pontuado na nossa Audiência.
Também que esta Casa exija para que as empresas que
recebam incentivo fiscal cumpram as determinações. E, no caso
do leite, uma delas é o contrato antecipado e o preço do leite
a ser antecipado, que eles não cumprem a lei. Não vou ficar
fazendo discurso com relação ao leite porque a minha vida
inteira foi em cima disso.
Eu quero aqui, também, alertar com relação à grande
Feira e parabenizar o Governo por ela. Mas eu quero dizer que
esta Feira, em termos de orçamento, tem mais orçamento do
que tem agricultura no nosso Estado. E, aí tem que ser realista
aqui. Fazer festa bonita, eu acho muito lindo o Governador
discursar, inclusive o Governador disse que está fazendo tapaburaco de estrada com solo-cimento, eu não sei se barranco
dá solo-cimento. Rondônia é um Estado muito rico porque o
barranco de Rondônia está dando solo-cimento para tampar
buraco de asfalto. E, aí eu não fico aqui com esse engodo,
porque não dá para acreditar. Agora, o que nós precisamos
saber, também, na questão do orçamento é: como é que estão
as mudas de cacau, Deputado Adelino? Como é que estão as
mudas de café para a entrega? Como é que está o calcário
para ser entregue ao produtor? Como é que está o incentivo
do Governo para o setor produtivo de leite? Eu acho que é isso
que tem que ser discutido.
O orçamento do Estado tem que ser para incentivo no
setor produtivo, para as estradas que esse produtor não tem
condições de trafegar. E aí eu volto a cobrar do DER. Está na
hora de começar a trabalhar. Está na hora de botar o boi na
estrada, botar máquina na estrada, consertar máquina, porque
tem maquinário quebrado para tudo quanto é lado e nós não
vamos ter estrada a continuar dessa forma. Muito obrigado,
senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Lazinho. Talvez, Deputado Lazinho, tirar os incentivos fiscais e
pegar esse recurso e botar na agricultura vai transformar
Rondônia.
O SR. MARCELO CRUZ – Questão de Ordem, senhor
Presidente?
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O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de Ordem, senhor
Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Com a palavra,
Questão de Ordem, Deputado Dr. Neidson.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário que proceda à leitura das proposições recebidas.
Eu já passo a Questão de Ordem, só começar aqui a gente já
passa.

O SR. DR. NEIDSON – Só registrar a presença aqui dos
Vereadores lá de Guajará-Mirim, Raimundo Barroso e
Adanildson Sicsu, estão se fazendo presentes aí.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1°Secretário) – Procede à leitura
das proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON - Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópias ao Departamento
de Estradas e Rodagens Transportes (DER/RO), pedido de
recuperação, para atender, as Linhas 21,23 e 25 do Pic Sidney
Girão e a Linha 8ª Taquara, ambas pertencentes aos Municípios
de Nova Mamoré e Porto Velho-RO.
INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia através do Departamento de
Estradas e Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja feita a recuperação e manutenção da Linha 64
Norte, no município de Alvorada do Oeste.
INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia através do Departamento de
Estradas e Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja feita a recuperação da Linha 40, no município de
Candeias do Jamari.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Questão de Ordem
para o Deputado Marcelo Cruz.
O SR. MARCELO CRUZ – Quero deixar registrado aqui,
Presidente, a presença do nosso ex-deputado e atual vereador
de Porto Velho, Zequinha Araújo, que desenvolve um grande
trabalho no município de Porto Velho. Bem-vindo, eterno
Deputado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Seja bem-vindo
Deputado Zequinha, é uma honra tê-lo aqui no nosso plenário
como um ex-deputado desta Casa, o Vereador é uma pessoa
que tem espaço aqui sempre.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Questão de Ordem ao
Deputado Adelino Follador.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Cumprimentar também o
Zequinha, fomos colegas aqui e o ex-deputado Jesuíno que
também estava aqui agora a pouco, cumprimentar dois colegas
que participaram conosco aqui nesta Casa. Eu queria, em
rápidas palavras, parabenizar o Deputado Lazinho por citar a
questão do Italac e com certeza eu acho que não adianta sentar
com o Italac antes de suspender, aí eu tenho certeza, depois a
gente senta com eles, ou cortar pelo menos uma parte desse
subsídio que tem, que é muito e eles não estão fazendo nada
para contribuir com o preço do leite.
Então, Deputado Lazinho, o senhor está com toda razão.
Conte conosco nesse apoio e eu acho que não adianta marcar
para eles virem aqui não, que eles desrespeitaram esta Casa
por várias vezes já, eu concordo com o senhor. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Questão de Ordem,
Deputado Jair Montes.
O SR. JAIR MONTES - Eu só quero aqui parabenizar a vinda
do nosso nobre e ex-deputado e Vereador Zequinha. Saudades
de você, meu irmão. Só não estou com saudade da Câmara,
aqui é muito bom. Mas, parabéns, você foi um ótimo amigo lá
na Câmara de Vereadores e tenho certeza que quando passou
na Assembleia fez seu nome aqui. Parabéns, Zequinha.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Continuação da leitura
das proposições recebidas.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Dá
prosseguimento à apresentação das matérias.
INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia através do Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja feita a recuperação e manutenção da Linha 48,
no Município de Alvorada do Oeste.
INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia através do Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja feita a recuperação da Linha 45, no Município
de Candeias do Jamari e sua possível estadualização.
INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia através do Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja feita a recuperação asfáltica da RO 458, que
liga a BR-364 ao Distrito de Triunfo.
INDICAÇÃO EPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao Governo
do Estado de Rondônia através do Departamento de Estradas,
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, para que
seja feita a recuperação da Linha Urupá, no município de
Candeias do Jamari e sua possível estadualização.
INDICAÇÃO DEPUTADO ALEX REDANO - Indica ao Poder
Executivo Estadual junto ao Departamento de Estrada e
Rodagem – DER, a necessidade da recuperação da Linha 02
no distrito de Três Coqueiros, no município de Nova Mamoré.
INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON - Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópias ao Departamento
de Estradas de Rodagens e Transportes (DER/RO) a
possibilidade de realizar a abertura da estrada que liga ao
Distrito de São Carlos ao Lago Cuniã, no município de Porto
Velho-RO.
INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado c/c ao Secretário de
Saúde do Estado, da necessidade de ser implantada uma
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), no Complexo
Hospitalar Regional de Cacoal.
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INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON - Indica ao Poder
Executivo, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens e Transportes (DER/RO), pedido de recuperação,
bem como a possibilidade em ceder maquinários para atender
toda comunidade pertencente ao Assentamento Rancho Alegre
na Linha 55-B, LP 35 e LP 40, da Vila Nova Samuel e Linha
Urupá, no município de Candeias do Jamari- RO.
INDICAÇÃO DEPUTADO JHONY PAIXÃO - Indica ao Poder
Executivo que interceda junto ao Comando da Polícia Militar, a
necessidade de aumento do quadro de Policiais Militares
efetivos, no município de Cabixi.
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES - Requer à
Mesa Diretora a convocação para o dia 29/05/2019 (quartafeira) às 9h30min, no Plenário desta Casa de Leis, do Diretor
Geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia –
DETRAN, para prestar esclarecimentos quanto ao não
cumprimento da Lei nº 4.462, de 22 de março de 2019, que
proíbe a apreensão e remoção de veículos em função do atraso
do pagamento o IPVA.
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES - Requer à
Mesa Diretora a convocação para o dia 29/05/2019 (quartafeira) às 9:30h no Plenário desta Casa de Leis do Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia para prestar
esclarecimentos quanto o não cumprimento da Lei 4.462, de
22 de março de 2019, que proíbe a apreensão e remoção de
veículos em função do atraso do pagamento do IPVA.
REQUERIMENTO DEPUTADO LAERTE GOMES - Requer à Mesa
Diretora a convocação para o dia 29/05/2019 (quarta-feira),
às 09h30, no Plenário desta Casa de Leis, do Comandante do
Batalhão de Policiamento de Trânsito – BPTRAN da Polícia Militar
do Estado de Rondônia, para prestar esclarecimentos quanto
o não cumprimento da Lei nº 4.462, de 22 de março de 2019,
que proíbe a apreensão e remoção de veículos em função do
atraso do pagamento do IPVA.
REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - Requer
à Mesa Diretora, o cancelamento da Sessão Solene de entrega
de Voto de Louvor para homenagear aos fundadores e Diretores
do Grupo de Teatro Êxodo, que seria realizada no dia 13 de
junho de 2019, às 15:00 horas, no Plenário desta Casa de
Leis.
REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - Requer
à Mesa Diretora, o cancelamento da Sessão Solene de entrega
de Voto de Louvor para homenagear os Policiais Militares e
Delegados de Rondônia que se capacitaram no 1º Curso de
Negociador Policial em Ocorrências de Altíssima Complexidade,
com o objetivo de atuarem em situações de crise e de extrema
dificuldade, que seria realizada no dia 07 de junho de 2019, às
09:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis.
REQUERIMENTO DE AUTORIA COLETIVO - Requer a criação
de Comissão Temporária Especial, para averiguar possíveis
recursos financeiros e incentivos que a Frigoari – Frigorífico
Ariquemes S/A, recebeu do Poder Público Estadual.
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA Requer Voto de Louvor aos servidores públicos Agentes
Penitenciários em reconhecimento à prontidão profissional ao
evitarem fuga em massa de apenados no presídio Edvan
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Mariano Rosendo – Urso Panda, no dia 23/01/2019 em Porto
Velho – RO.
REQUERIMENTO DEPUTADO EYDER BRASIL - Requer a
realização de Audiência Pública no dia 24 de junho de 2019, às
09h00, no Auditório da ALE/RO, para discutir acerca da
legislação estadual relativa ao Terceiro Setor no âmbito do
Estado de Rondônia.
REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - Requer
a realização de Sessão Solene, para o dia 10 de junho de
2019, às 15:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para
homenagear os fundadores e diretores do Grupo de Teatro
Êxodo, que atua há mais de 30 anos em Porto Velho com o
Espetáculo Teatral “O Homem de Nazaré”.
REQUERIMENTO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA Requer à Mesa Diretora, que seja cancelada a Sessão Solene
aprovada para o dia 03 de junho deste presente ano, às 15:00
horas, para entrega de Medalhas de Honra ao Mérito.
REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - Requer
a realização de Sessão Solene, para o dia 24 de junho de 2019
(segunda-feira), às 15:00 horas, no Plenário desta Casa de
Leis, a fim de homenagear os Policiais Militares e Delegados
de Rondônia que se capacitaram no 1º Curso de Negociador
Policial em Ocorrências de Altíssima Complexidade, com o
objetivo de atuarem em situações de crise e de extrema
dificuldade.
Lidas as matérias, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Lidas as proposições
recebidas, solicito ao senhor Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer à Mesa Diretora a
convocação para o dia 29/05/2019 (quarta-feira), às 09h30,
no Plenário desta Casa de Leis, do Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN,
para prestar esclarecimentos quanto o não cumprimento da
Lei nº 4.462, de 22 de março de 2019, que proíbe a apreensão
e remoção de veículos em função do atraso do pagamento do
IPVA.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Requerimento do
Deputado Laerte Gomes, que convoca o Diretor do DETRAN
para prestar esclarecimentos quanto ao cumprimento da Lei
nº 4.462. Essa Lei é uma Lei que foi aprovada aqui nesta
Assembleia Legislativa onde veda a apreensão de veículos com
IPVA atrasado e a Lei está em vigência porque o Governador
vetou, mas a Assembleia derrubou o Veto. Não há nenhuma
decisão judicial cancelando a Lei, então o DETRAN e a Polícia
Militar têm que se submeter às Leis aprovadas, uma Lei não se
sobrepõe ao CONTRAN.
O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, eu conversei com o
Advogado em relação a isso, que a gente vê na rede social,
Deputado Jhony, muita gente reclamando dessas apreensões.
O que ele me explicou, Deputado Anderson, foi o
seguinte, que estão fazendo apreensão não por falta de
pagamento do IPVA, Vossa Excelência me corrija se eu estiver
errado Presidente, mas por falta de licenciamento, porque se
ele não paga o IPVA, ele não consegue renovar o documento
dele.
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Então, às apreensões são por causa do documento
atrasado, não por falta do pagamento do IPVA. Foi isso que o
Advogado me explicou, eu não sei se procede, mas eu acho
que foi bem explicativa essa questão. O Deputado Jhony é Policial
Militar, deve saber dessa.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Mas vão ter que vir
aqui explicar e respeitar as Leis que esta Casa propõe porque
o que os policiais das blitz do Detran estão dizendo, é que as
Leis da Assembleia não têm valor nenhum. Então, o Diretor vai
ter que explicar e se for licenciamento, nós vamos desvincular
o licenciamento do IPVA.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão.
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E senhor Presidente, só reforçando a reunião da
Fecomércio, do Ranieri, para próxima quarta-feira, às 08:00
horas da manhã, para eles apresentarem todo o trabalho feito
pelo Sistema S e fora amanhã, na outra quarta-feira.
E agradecer ao Presidente Laerte por essa consciência,
essa abertura de agenda para os deputados poderem atender
esses pleitos. O nosso muito obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Alex. As proposições, as matérias a serem apreciadas, senhor
Secretário.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, não deveria
também convocar o diretor da BPTRAN, o Comandante da PM...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Adelino,
bem rapidamente para nós avançarmos aqui.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Já estão aqui, tem
três. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.
Aprovado.
Próxima matéria.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero aqui endossar esse
convite, para nós é um prazer, dizer que é uma grande festa,
o Viva Ariquemes, já tem uma tradição e com certeza a
presença dos deputados lá vai reforçar, hoje o Pastor André e
o Pastor Nélis fazem um grande trabalho na Assembleia de
Deus.
Parabenizar pelos que eles já fizeram antes e vão fazer
um maior ainda este ano.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Só Questão de Ordem.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Anderson Pereira.
O SR. ANDERSON PEREIRA – Quero agradecer o convite do
Deputado Alex Redano, para a 16ª Viva Ariquemes, do dia 18 a
23 julho. Agradeço o convite, nós vamos fazer esforço para
estar lá prestigiando esse grande evento religioso na cidade de
Ariquemes.
O SR. MARCELO CRUZ – Senhor Presidente, Questão de Ordem.
Aproveitando o ensejo, aproveitando a fala do Deputado
Anderson, esse convite aqui vai do dia 18, é isso Deputado
Anderson, que o senhor falou, não é? Eu quero deixar também
aqui o convite para todos os deputados, que no dia 18 de junho
a gente vai ter o Dia do Evangélico. É um feriado estadual e a
gente vai ter uma festividade aqui do lado do CPA, a gente vai
ter 03 atrações e eu quero já deixar o convite, estende a todos,
a todos os deputados e vai ter um local especial para cada um
dos deputados, a gente está trazendo o cantor Fernandinho
que é uma atração nacional. A gente vai trazer o Davi Sacer e
o Cleiton Queiroz e vamos também ter a participação do nosso
Governador, que a gente, a organização fez o convite, para ele
ministrar, trazer a palavra no dia da festividade. Então, todos
estão convidados também.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – As matérias a serem
apreciadas, senhor Secretário.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
COLETIVO. Requer a criação de Comissão Temporária Especial
para averiguar possíveis recursos financeiros e incentivos que
a Frigoari – Frigorífico Ariquemes S/A, recebeu do Poder
Público Estadual.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em votação o
Requerimento de autoria Coletiva. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer à Mesa Diretora, a
convocação para o dia 29/05/2019(quarta-feira) às 9h30, no
Plenário desta Casa de Leis, do Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de Rondônia para prestar esclarecimentos
quanto o não cumprimento da Lei nº 4.462, de 22 de março
de 2019, que proíbe a apreensão e remoção de veículos em
função do atraso do pagamento do IPVA.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Alex Redano.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em votação o
Requerimento de autoria do nobre Deputado Laerte Gomes.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado, senhor Presidente. Só
reforçar o convite, eu falei que me deram essa missão honrosa
para entregar para os demais deputados o convite do Viva
Ariquemes. É um evento realizado pela Assembleia de Deus e
o convite feito pelo Pastor Nélis e o Pastor André. Eu só não
trouxe, Presidente, dois convites que eles fizeram questão de
entregar pessoalmente que é para o Deputado Adelino Follador
e o Deputado Geraldo da Rondônia. Então, será feito aí pelo
próprio Pastor Presidente que quer entregar.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer à Mesa Diretora, a
convocação para o dia 29/05/2019(quarta-feira) às 9h30, no
Plenário desta Casa de Leis, do Comandante do Batalhão de
Policiamento de Trânsito – BPTRAN da Polícia Militar do Estado
de Rondônia para prestar esclarecimentos quanto o não
cumprimento da Lei nº 4.462, de 22 de março de 2019, que
proíbe a apreensão e remoção de veículos em função do atraso
do pagamento do IPVA.

O SR. ALEX REDANO – Questão de Ordem, senhor Presidente.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Anderson,
agora está votando a convocação que Vossa Excelência colocou,
de autoria do Deputado Laerte Gomes.
Em votação o Requerimento de autoria do nobre
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) - REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer à Mesa Diretora,
o cancelamento da Sessão Solene de entrega de Voto de Louvor
para homenagear aos fundadores e Diretores do Grupo de
Teatro Êxodo, que seria realizada no dia 13 de junho de 2019,
às 15:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em votação o
Requerimento de autoria do Deputado Anderson Pereira. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer à Mesa Diretora,
o cancelamento da Sessão Solene de entrega de Voto de Louvor
para homenagear os Policiais Militares e Delegados de Rondônia
que se capacitaram no 1º Curso de Negociador Policial em
Ocorrências de Altíssima Complexidade, com o objetivo de
atuarem em situações de crise e de extrema dificuldade, que
seria realizada no dia 07 de junho de 2019, às 09:00 horas, no
Plenário desta Casa de Leis.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em votação o
Requerimento de autoria do Deputado Anderson Pereira. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer a realização de
Sessão Solene, para o dia 24 de junho de 2019 (segundafeira), às 15:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, a fim de
homenagear os Policiais Militares e Delegados de Rondônia
que se capacitaram no 1º Curso de Negociador Policial em
Ocorrências de Altíssima Complexidade, com o objetivo de
atuarem em situações de crise e de extrema dificuldade.
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O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer a realização de
Sessão Solene, para o dia 10 de junho de 2019, às 15:00
horas, no Plenário desta Casa de Leis, para homenagear aos
fundadores e diretores do Grupo de Teatro Êxodo, que atua há
mais de 30 anos em Porto Velho com o Espetáculo Teatral “O
Homem de Nazaré”.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Essa é para fazer, não
é para anular, não é? Então, está bom.
Em votação o Requerimento do Deputado Anderson
Pereira. Os deputados favoráveis permaneçam estão e os
contrários se manifestem.
Deputado Jhony, é contrário ou a favor? Aprovado. O
Deputado Jhony aprovou também. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer a realização de Audiência
Pública no dia 24 de junho de 2019, às 09 horas, no auditório
da ALE/RO para discutir acerca da legislação estadual relativa
ao Terceiro Setor no âmbito do Estado de Rondônia.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em votação o
Requerimento do Deputado Eyder Brasil. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer Voto de Louvor
aos servidores públicos Agentes Penitenciários em
reconhecimento à prontidão profissional ao evitarem fuga em
massa de apenados no Presídio Edvan Mariano Rosendo – Urso
Panda, no dia 23/01/2019 em Porto Velho-RO.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em votação o
Requerimento do Deputado Anderson Pereira. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 019/19 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.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Agradecer aqui a
Deputada Rosângela Donadon, nossa 1ª Vice-Presidente.
Em votação o Requerimento do Deputado Anderson
Pereira. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão única e
votação Projeto de Resolução 019/19. Não havendo discussão,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão
e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Requer à Mesa
Diretora, que seja cancelada a Sessão Solene aprovada para
o dia 03 de junho deste presente ano, às 15:00 horas, para
entrega de Medalhas de Honra ao Mérito.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
038/19 DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Determina a todos
os “pet shops”, clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo
especializados em animais a colocar cartaz que facilite e
incentive a adoção de animais e dá outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em votação o Requeri
mento do Deputado Geraldo da Rondônia. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em primeira discussão
e votação o Projeto de Lei 038/19. Não havendo discussão, em
votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem. Deputado Geraldo, é a favor ou
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contra? A favor. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à
segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
051/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 46. Autoriza o Poder
Executivo a abri crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 1.661.225,23, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Especial do Corpo de Bombeiros
Militar – FUNESBOM.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
53/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 48. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
até o valor de R$ 6.431.063,28, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está com os
pareceres pelas Comissões pertinentes, pela aprovação. Tendo
o Deputado Dr. Neidson, foi relator das Finanças e Economia e
Orçamento e na CCJ o Deputado Jair Montes, todos dois com
parecer favorável.
O SR. DR. NEIDSON – Só em discussão o Projeto Presidente,
já está em discussão, não?
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em primeira discussão
e votação Projeto de Lei 051/19. Para discutir, Deputado Dr.
Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – Esse Projeto aí é um recurso desde
2014, como eu já falei na tribuna, que vai quase um milhão e
setecentos reais vai para a construção de algumas pontes. Nós
temos em Pimenta Bueno, no primeiro lote são os rios: Araçá,
Tarumã, Palmeiras e Limão, e o lote três é o rio Melgacinho.
Em Nova Mamoré, temos as pontes do rio Ribeirão, Periquitinho
e Periquitão; Periquitinho e Periquitão. E em Guajará-Mirim,
temos as pontes dos rio Salomão e Bananeiras.
Então, já é uma das formas aí que nós estamos
trabalhando desde o mandato anterior. O Presidente também
da Assembleia, nos deu total apoio na época que fomos resgatar
os vinte dois milhões e oitocentos mil reais, que iríamos perder
através do Ministério da Integração. A Deputada Marinha Raupp
foi uma das que também trabalhou bastante para que esse
Projeto seja efetivado. E hoje o Deputado Léo Moraes, já
estivemos em Brasília, para que esse Projeto, esse recurso
seja repassado. Está sendo repassado em parcelas, mas temos
aí três municípios que serão beneficiados agora com essa
parcela.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Dr. Neidson, pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência faz
em apoio à população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e
Pimenta Bueno.
Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto
de Lei nº 051/19. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Essa matéria falta o
parecer da Comissão de Finanças, está com Substitutivo do
Deputado José Eurípedes Lebrão, e o parecer do Relator pela
Comissão de Finanças é o Deputado Chiquinho da Emater, que
dá o parecer com Substitutivo.
O Substitutivo vai ter que ser na CCJ, Deputado
Chiquinho. Então dá o Substitutivo o Deputado Lebrão que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro, até o valor de R$ 2.110.100,94, em favor
da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS”.
Então no valor de R$ 6.431.063,28 a Assembleia está
autorizando R$ 2.110.100,94. Para dar o parecer o Deputado
Adelino Follador, acatando o Substitutivo, nobre deputado, pela
CCJ e demais Comissões pertinentes.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 053/19,
Mensagem 48, já tinha o parecer favorável, mas estamos dando
parecer favorável mais uma vez, mas acatando o Substitutivo
do Deputado Lebrão.
Nós somos, o nosso parecer é favorável pelas Comissões
pertinentes, senhor Presidente, com Substitutivo.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir o parecer
do Deputado Adelino Follador. Não havendo discussão, em
votação o parecer do Deputado Adelino Follador pela
aprovação da matéria com Substitutivo do Deputado Lebrão.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 053/
19 com Substitutivo. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
61/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 53. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 12.202.927,46, em favor da Unidade
Orçamentária: Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
119/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 091. Autoriza o
Poder Executivo, a abrir Crédito Suplementar por Superávit
Financeiro no valor de R$ 134.446.188,92, em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, para
dar cobertura Orçamentária às despesas correntes, e por
Crédito Suplementar por Anulação até o valor R$
213.000.000,00, em favor das Unidades Orçamentárias,
recursos sob a supervisão da SEFIN - RS-SEFIN, Secretaria
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, Polícia
Civil - PC, Polícia Militar - PM, Fundo Estadual de Saúde - FES
e Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações
Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia
- FAPERO.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - A matéria já está com
os pareceres das Comissões pertinentes, favorável.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 61/19.
Não havendo discussão, em primeira votação. Os deputados

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - A matéria é de suma
importância. Uma matéria que chegou a esta Casa, o Projeto
de Lei 119/19, foi feita a leitura na Rondônia Rural Show e
que hoje foi discutida entre os deputados e Secretários de
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Estados, está hoje à votação faltando parecer pelas Comissões
pertinentes.
O Deputado Adelino Follador é o Relator da matéria na
CCJ e vai conceder o parecer.
O SR. ADELINO FOLLADOR – É a Mensagem 091, Projeto de
Lei 119/2019. É um Projeto de suma importância que,
infelizmente, nós temos que aprovar. Infelizmente, eu falo, por
uma dívida maldita do Estado de Rondônia que é a dívida do
BERON, que a maioria aqui, a não ser a Secretaria de Saúde,
é para pagar dívida de situações anteriores. Mas hoje nós
questionamos, vários deputados questionaram o Secretário
Planejamento e também o Chefe da Casa Civil, a questão do
DER, valorizar mais o DER. Inclusive, ele se comprometeu não
retirar o recurso do DER, não é Deputado Lazinho? Inclusive,
por que nós já aprovamos aqui a questão dos 30% que tira
dos Fundos, que é..., como é que chama? A questão que a
gente autorizou através da... Então, que não seja retirado os
30% do FITHA. E aí o Secretário de Planejamento acordou
isso, acho que a Casa Civil também, Deputado Lebrão.
Então, esperamos que não retire o recurso, nós somos
de parecer favorável pelas Comissões pertinentes, mas que
cumpra o compromisso de não tirar o dinheiro. Pelo contrário,
coloque dinheiro porque a estrada, a questão do asfalto das
estradas que está em péssimas condições. E o Estado, hoje,
precisa fazer urgente essas estradas. Senhor Presidente, com
esse compromisso nós somos de parecer favorável.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - O parecer é favorável,
nobre Deputado? Obrigado, Deputado Adelino Follador. Em
discussão o parecer do nobre Deputado Adelino Follador. Não
havendo discussão, em votação o parecer do nobre Deputado
Adelino Follador. Os deputados favoráveis permaneçam como
estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em primeira votação o Projeto de Lei 119/19 do Poder
Executivo. Os deputados favoráveis permaneçam como estão.
É contrário Líder? Levantou a mão? Os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
O SR. EYDER BRASIL – A favor, com veemência.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Próxima matéria,
senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 050/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 45. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 1.399.726,30, em favor da Unidade
Orçamentária: Instituto Estadual de Desenvolvimento da
Educação Profissional - IDEP.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Na matéria falta
parecer das Comissões pertinentes. Solicito ao Deputado
Marcelo Cruz para dar parecer pela CCJ e demais Comissões
pertinentes à referida matéria.
O SR. MARCELO CRUZ – Senhor Presidente, autor: Poder
Executivo, “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por superávit financeiro, até o valor de R$
1.399.726,30, em favor da Unidade Orçamentária: Instituto
Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – IDEP”.
O meu parecer é favorável.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Deputado Marcelo Cruz. Não havendo discussão, em
votação o parecer pela CCJ e demais Comissões pertinentes.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
Em primeira votação, o Projeto de Lei 050/19 do Poder
Executivo. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 027/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 031. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o montante de R$ 1.878.352,39, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria necessita
de parecer da Comissão de Finanças. Deputado Chiquinho da
Emater nos concede a honra de dar o parecer pela Comissão
de Finanças Orçamento e demais Comissões pertinentes à
referida matéria.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Como já é do conhecimento
de todos, somos de parecer favorável pela Comissão de
Orçamento a este Projeto encaminhado a esta Casa.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Deputado Chiquinho da Emater. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
Em votação o Projeto de Lei 027/19. Primeira discussão
e votação. Não havendo discussão, em primeira votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 087/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 069. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 1.350.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo de Investimento e Apoio ao Programa
de Desenvolvimento da Pecuária Leiteria do Estado – PROLEITE.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Esta matéria foi um
pedido para incluir na pauta do nobre Deputado Chiquinho da
Emater. Então, vou lhe conceder a honra, Deputado, de Vossa
Excelência relatar a referida matéria pelas Comissões de
Finanças e Orçamento.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Poder Executivo/Mensagem
69, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
por superávit financeiro, até o valor de R$ 1.350.000,00, em
favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento de
Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteria
do Estado – PROLEITE”.
Somos de parecer favorável a esse projeto que é de
suma importância para o desenvolvimento da genética de
Rondônia para o gado de leite.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em discussão o parecer
do nobre Deputado Chiquinho da Emater. Não havendo
discussão, em votação o parecer do nobre Deputado. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem. Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
087/19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os
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deputados favoráveis permaneçam com estão e os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

até o valor de R$ 9.363.362,58, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado
de Rondônia – FUNDEP.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 100/
19 DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Dispõe sobre a
cassação da inscrição estadual das empresas que provoquem
maus tratos a animais e dá outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Na matéria falta
parecer das Comissões pertinentes. Solicito ao Deputado
Lebrão para dar o parecer pela CCJ e demais Comissões
pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria necessita
de parecer. Solicito ao Deputado Ezequiel Neiva que conceda o
parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento e demais
Comissões pertinentes.

O SR. LEBRÃO – Senhores Deputados, senhoras Deputadas,
trata-se de Projeto de Lei nº 060/19 do Poder Executivo,
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro, até o valor de R$ 9.363.362,58, em favor
da Unidade Orçamentária: Fundo Especial da Defensoria
Pública do Estado de Rondônia – FUNDEP”.
Pela constitucionalidade, regimentabilidade, meu
parecer é favorável pelas Comissões pertinentes, senhor
Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, trata-se do Projeto
de Lei nº 100/19 de autoria do Deputado Anderson Pereira,
que “Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas
que promovam maus tratos a animais e dá outras providências”.
Nosso parecer é favorável pela adminissibilidade,
constitucionalidade e regimentabilidade, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em discussão o parecer
do nobre Deputado Ezequiel Neiva.
O SR. ANDERSON PEREIRA – Para discutir, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Para discutir, Deputado
Anderson Pereira.
O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhores Deputados, essa
matéria que nós estamos apresentando para se tornar lei, visa
a proteção dos animais, então o Deputado Lebrão não vai poder
mais torturar a poodlezinha dele, como ele falou hoje na
Comissão, mas ela visa essa proteção mesmo aos animais no
âmbito do Estado de Rondônia. A gente sabe que muitas pessoas
adotam e tem gente que tem um animalzinho como um filho,
inclusive. E essa matéria que nós apresentamos visa nesse
sentido, noutros Estados já acontecem, tem uma lei que protege
os animais e a gente apresentou essa matéria hoje, estou só
esclarecendo aos deputados a penalidade que pode haver. Claro
tem que haver também o devido processo legal no caso de
uma denúncia, algo do tipo contra qualquer empresa que venha
maltratar qualquer tipo de animal.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não havendo mais
discussão, em votação o parecer do nobre Deputado Ezequiel
Neiva. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem. Aprovado.
Em primeira votação o Projeto de Lei 100/19. Os
deputados favoráveis permaneçam como se estão e os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 060/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 52. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Em discussão o
parecer do nobre Deputado Lebrão. Não havendo discussão,
em votação o parecer do Deputado José Eurípedes Clemente.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem. Aprovado.
Em primeira votação o Projeto de Lei. Em discussão o
Projeto de Lei 060/19. Não havendo discussão, em primeira
votação o Projeto de Lei 060/19. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – REQUERIMENTO DE
DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO DR. NEIDSON E
DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Requer à Mesa nos termos do
parágrafo único ao artigo 199 do Regimento Interno, seja
dispensado o interstício regimental para apreciar em segunda
discussão e votação os Projetos de Lei: 051/19, 039/19, 061/
19, 053/19, 027/19, 087/19, 100/19, 119/19, 50/19 e 60/19.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão e votação
única o Requerimento de Dispensa de Interstício do Deputado
Ismael Crispin e Deputado Dr. Neidson: 60/19, 50/19, 119/19,
100/19, 087/19, 027/19, 053/19, 061/19, 039/19 e 051/19.
Não havendo discussão em votação única. Os Deputados
favoráveis permaneçam como estão os contrários se
manifestem.
Aprovado.
Próxima matéria.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Não há mais matérias,
senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia passaremos às Comunicações Parlamentares. Não
havendo oradores inscritos, encerramos as Comunicações
Parlamentares.
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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 do Poder Executivo 051/19;
Projeto de Lei do Poder Executivo 061/19; Projeto de Lei do
Poder Executivo 053/19; Projeto de Lei do Poder Executivo 050/
19; Projeto de Lei do Poder Executivo 091/19; Projeto de Lei
do Poder Executivo 027/19; Projeto de Lei do Poder Executivo
087/19; Projeto de Lei do Poder Executivo 060/19; Projeto de
Lei 100/19 do Deputado Anderson Pereira; Projeto de Lei 038/
19, do Deputado Adelino Follador.
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O Governo não pode dizer que esta Casa não tem
contribuído com a sua administração. Eu sei que ele reconhece
isso, mas prova-se aqui a quantidade de matérias da pauta
importantes do Poder Executivo que estão sendo apreciadas e
deliberadas na tarde desta terça-feira.
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
matérias já citadas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 52 minutos)

SUP
AÇÕES
SUP.. DE COMPRAS E LICIT
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