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8ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 20 de abril de 2021)

Presidência dos Srs.
Alan Queiroz – Presidente ad hoc

ALEX REDANO – PRESIDENTE
Aélcio da TV – Presidente ad hoc

Secretariados pelos Srs.
Aélcio da TV – Secretário ad hoc

Anderson Pereira – Secretário ad hoc
JAIR MONTES – 1º SECRETÁRIO
CIRONE DEIRÓ – 2º SECRETÁRIO

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a Sessão)

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 8ª
Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Meus cumprimentos a todas as pessoas que nos visitam
nesta tarde, na Assembleia, sejam bem-vindas.

Solicito ao nosso Secretário, neste momento, Deputado
Aélcio da TV, que proceda à leitura da ata da Sessão
Ordinária anterior.

OS SRS. AÉLCIO DA TV E ANDERSON PEREIRA
(Secretários ad hoc) - Procedem à leitura da ata da Sessão
Ordinária anterior.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Gostaria de,
imensamente, agradecer aqui a leitura da ata. Ata longa,
extensa, inicialmente pelo Deputado Aélcio da TV,
complementando, finalizando a ata, Deputado Anderson. Muito
obrigado pela leitura da ata.

Coloco a ata, após ser lida, em discussão. Não havendo
deputado para discutir, eu aprovo, então, a ata lida.

Antes de solicitar aqui ao Deputado Anderson para fazer
a leitura do Expediente recebido, eu quero só registrar a
presença de algumas autoridades que hoje estão nos
acompanhando aqui na nossa galeria. Excelentíssimo Senhor
Ronaldi Rodrigues, Roni Irmãozinho, Prefeito do Município de
Buritis; Excelentíssimo Senhor Renato Leitão, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Buritis; Excelentíssimo Senhor Elizeu
Quevedo, Vereador da Câmara Municipal de Buritis;
Excelentíssimo Senhor Lucas Luiz, Lucas da 50, Vereador da
Câmara Municipal de Buritis; Excelentíssimo Senhor Sérgio
Bermond, Vice-Prefeito do Município de Nova Mamoré;
Excelentíssimos Senhores Vereadores Abneir Soares, Marcos
Henrique, Marcos da 28, Denizio Pereira, da Câmara Municipal
de Nova Mamoré. Doutor Renan Maldonado, advogado da
Associação de Jacinópolis/RO; Senhor Amilton da Silva,
Presidente da Asprumim - Associação dos Produtores Rurais
do Município de Jaci-Paraná. Não é município, é distrito de Jaci-
Paraná, fazendo a correção aqui. Doutor Hélio Belloti, advogado
e membro da diretoria da Associação dos Produtores Rurais –
Asprumim, também do distrito de Jaci-Paraná/RO.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Com a palavra,
Questão de Ordem, Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Cumprimentar aqui os nossos
amigos produtores lá da Reserva Jaci-Paraná, de toda região.
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Nossos vereadores aqui, Marquinhos da 28, Jacinópolis, Nova
Mamoré, todos aí muito focados na desafetação da Reserva. É
um passo importante que o Estado de Rondônia está dando na
desafetação.

E, aproveitar o ensejo, parabenizar o nosso Governador
Coronel Marcos Rocha pela determinação, pela coragem de
estar olhando para os nossos produtores rurais do Estado de
Rondônia. Um abraço, Miltinho, que Deus abençoe vocês e todos
aqui presentes.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado,
Excelência.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Senhor Presidente,
Questão de Ordem.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Questão de Ordem,
Deputado Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Quero também saudar
o pessoal aí, o Miltinho e sua equipe lá de Minas Novas. Pessoas
que lutaram muito, que lutam muito pelas suas terras. Um
direito de vocês. Os vereadores de Buritis, o Lucas da 50. Em
nome do Lucas eu quero saudar todos os vereadores de Buritis,
o prefeito municipal. E dizer que a gente está aqui para fazer o
que é de justiça. Justiça a vocês pelo trabalho, pela dedicação
de 20 anos de luta que vocês sempre tiveram ali frente à terra
de vocês. Se Deus quiser, esse Projeto vem hoje para a pauta
e terá meu voto favorável. Obrigado.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho, pela contribuição.

E eu quero cumprimentar o Deputado Chiquinho,
Deputado Cirone, cumprimentando também o Deputado Edson
Martins, que está presente conosco aqui, Deputado Laerte,
Deputado Ezequiel e também os deputados que nos
acompanham de forma virtual. Iremos fazer a leitura agora do
Expediente, o item 4, e em seguida eu peço a compreensão de
todos que estão nos acompanhando aqui que a gente vai
suspender a nossa Sessão, inclusive para debater sobre esse
Projeto, que está aqui a Casa Civil, é um dos Projetos que
iremos discutir e, quemsabe, fechar esse consenso e ser votado
ainda na tarde de hoje.

O SR. EDSON MARTINS – Só uma Questão de Ordem,
ilustre Presidente, Deputado Alan.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS – Cumprimentar os meus
colegas deputados, Deputado Chiquinho, Deputado Cirone,
Deputado Anderson presente e cumprimentar todas as pessoas
que esperam com tanta ansiedade a aprovação desses Projetos,
tanto o PLC 80, quanto o 85, que trata também da lei de
zoneamento. São Projetos importantes para o desenvolvimento
do Estado de Rondônia. Em nome do Roni Irmãozinho, o Polaco,
que tanto nos cobram e tantos amigos da Reserva, vamos dizer
assim, que não é mais uma Reserva, aquela área tão produtiva

que é da Jaci-Paraná e outras áreas, vamos discutir. Acabamos
de falar agora com o Deputado Chiquinho, Deputado Cirone,
Deputado Laerte e todos os deputados estão empenhados. Hoje,
se Deus quiser, nós vamos votar esse Projeto que, com certeza,
ele é interessante e vamos trabalhar.

Eu gostaria de pedir a todos os deputados para que a
gente mantivesse as Emendas, as Emendas que viessem
beneficiar os trabalhadores rurais do nosso Estado.

Nós temos que entender que o Estado de Rondônia é
um Estado diferente de outros Estados da Amazônia, terras
produtivas, pessoas pioneiras que ocuparam essas regiões
estão produzindo e precisam, realmente, ter uma atenção
especial desta Casa, assim como estão tendo. Todos os
deputados estão debruçados no sentido de aprovar esse Projeto
de uma forma que ele venha a beneficiar os nossos
trabalhadores rurais. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES - Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Questão de Ordem
para o Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES - Primeiro, parabenizar Vossa
Excelência, Deputado Alan, por estar presidindo esta Sessão.
Dizer, neste momento, que eu acredito que será histórico para
a Assembleia Legislativa, de regularizar, termos a possibilidade
de iniciar o processo de regularização de milhares e milhares
de famílias nos municípios de Buritis, Porto Velho e Nova
Mamoré. Tenho certeza...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - E Guajará-Mirim.

O SR. LAERTE GOMES - E Guajará. Tenho certeza, com
a aprovação do PLC 80, que é o início de um processo, porque
nós, depois, ainda vamos ter que ter a regularização ambiental
e a regularização fundiária. Mas tudo inicia na aprovação desse
PLC 80 por esta Casa de Leis. Eu tenho certeza de que essa
região, que já foi nominada aqui, irá se transformar num grande
celeiro de produção do Estado de Rondônia.

Eu entendo, e quero parabenizar aqui a todos que estão
presentes aqui, os produtores rurais, prefeitos, e autoridades
dessa região que estão aqui, ansiosamente, aguardando a
aprovação desse PLC, que tardiamente ainda está aqui, já
deveria ter sido aprovado. Eu entendo que o nosso Presidente
Alex Redano, que na última quarta-feira realizamos uma
reunião juntamente com a Sedam, juntamente com alguns
deputados, juntamente com o Relator da matéria, Jean Oliveira,
foi feito um compromisso das Emendas que iriam ser colocadas
e aprovadas, foi feito um compromisso através de um vídeo do
Presidente da Assembleia, Deputado Alex Redano, de pautar
essa matéria hoje. E eu acredito e confio no nosso Presidente,
que ele irá pautar esta matéria para que os deputados possam
deliberar. Deliberar acerca desse Projeto, que é um dos mais
importantes desta legislatura, Deputado Anderson, que aportou
nesta Casa, juntamente com o zoneamento, que é o PLC 85,
que a gente aguarda para votar na próxima semana.

Então, a expectativa em que estão esses milhares de
produtores dessa região para regularizar o seu pedaço de terra
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é a mesma expectativa desta Casa de Leis, dos deputados,
para aprovar e dar a oportunidade para que esses produtores
possam iniciar o processo de regularização de suas áreas para
que, de verdade e de fato, Deputado Ezequiel, sejam
proprietários rurais dessas áreas que estão há anos, que estão
há anos em cima. Então, que fique aqui (o Presidente chegando
na Casa) fique aqui, Presidente, o nosso apoio a Vossa
Excelência para cumprirmos o compromisso que fizemos de
pautar esse PLC 80 hoje, quando assumimos o compromisso
junto aos deputados, junto aos produtores, junto à própria
Sedam que estava nessa reunião. Conte com o nosso apoio,
Presidente, para essa pauta que é importante para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Obrigado, senhor
Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, Questão de Ordem.
Eu também quero, acompanhando aqui a fala dos nobres
colegas que já nos antecederam hoje, com certeza esta tarde
de terça-feira, é uma tarde memorável a todo o pessoal aí, dos
Municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, bem como Guajará-
Mirim, que vão estar sendo alcançados por esse Projeto de Lei
enviado a esta Casa pelo nobre Governador Marcos Rocha.
Acho que este entendimento de nós e Vossa Excelência pautar
hoje, colocar em pauta, para que os deputados possam então,
deliberar e votar e aprovar hoje, eu acho que nós estamos
tendo, hoje, uma das últimas, últimas oportunidades de
estarmos votando um Projeto de tamanha relevância. Escutem
bem: uma das últimas oportunidades nós estamos tendo hoje,
haja vista que, em muitos poucos dias, acontecerá a grande
Cúpula do Clima, lá nos Estados Unidos.

Então, hoje, esta Casa está tendo uma das últimas
oportunidades. Fique gravado isso. E nós, deputados, aqui do
Estado de Rondônia, possamos de forma bem coerente e
sensata, aprovar esse Projeto hoje, aqui nesta Sessão e Vossa
Excelência estará pautando daqui a pouco, para que esses
municípios possam, realmente, ter, de uma vez por todas, a
certeza de que as suas terras serão regularizadas e este é o
primeiro passo, conforme disse o Deputado Laerte. É o primeiro
passo de uma grande jornada que vocês vão enfrentar ainda.
Mas, com certeza, só o fato de estarem sendo desafetados já
é uma das maiores vitórias. Obrigado, Presidente.

(Às 16 horas e 06 minutos, o Senhor Alan Queiroz
passa a presidência para o Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas
palavras, nobre Deputado Ezequiel Neiva. Cumprimentar
também o Senhor Gilliard Gomes, Prefeito do Município de
Theobroma. Nosso muito obrigado. O Senhor Izael Henrique,
presidente da Cooperativa Agropecuária de Theobroma. Nosso
muito obrigado. Eu sei que aqui já foram cumprimentados todos
os vereadores, todos os l íderes. Sintam-se todos
cumprimentados. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis.

Senhores Deputados, nós temos alguns Projetos a serem
discutidos. Entre eles, o PLC 80. O PLC 80 — eu tenho uma
concepção pessoal —, nós devemos ajustar para atender todas
as pessoas que estão na região. Meu entendimento, Senhores
Deputados, público presente, se nós prejudicarmos qualquer
família, qualquer produtor rural, nós não estaremos fazendo

justiça social. A minha concepção nesse Projeto não é no
quesito ambiental, é no quesito social e no quesito de fazermos
justiça. As pessoas que estão naquela regiãonão estão lá por
mero prazer, não. Estão lá para poder trabalhar e tirar o
sustento da terra. Então, antes de votarmos qualquer Projeto
que exclua alguma comunidade, algumas famílias, nós
devemos pensar muito.

Nós temos outro Projeto aqui, de autoria coletiva, que
é um Projeto na questão da saúde, que eu gostaria também
de alguns minutos para conversar com todos os deputados.

Mais algum deputado gostaria do uso da fala?

O SR. LAERTE GOMES – Só para colocar, Presidente.
Vossa Excelência estava chegando. Nós, na última quarta-feira
— é importante a gente salientar isso —, tivemos uma reunião
de trabalho — que eu acredito que não foi uma reunião perdida
— dos deputados com a Sedam, sob a coordenação e a
liderança de Vossa Excelência, em que foi discutido o PLC 80.
E foram, inclusive, discutidas com os deputados que estavam
ali as Emendas que iriam ser colocadas, que são quatro
Emendas. E foi feito um compromisso pela Mesa Diretora, por
Vossa Excelência e por nós também, inclusive gravamos o vídeo
de pautar essa matéria hoje, o PLC 80, para deliberarmos.
Ficou uma discussão — que eu concordo com Vossa Excelência
—, que é de uma região, se não me falha a memória, Terra
Roxa...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Terra Roxa.

O SR. LAERTE GOMES – Terra Roxa, que não estava
dentro dessas quatro Emendas, das quatro Emendas colocadas,
mas eu entendo que é possível colocar essa Emenda, fechando
um total de cinco Emendas para a gente avançar nesse Projeto.

Esse Projeto, Presidente Alex, eu sei que Vossa
Excelência defende, eu sei que todos aqueles que defendem,
nesta Casa, o setor produtivo, sabem da importância desse
Projeto, o PLC 80. Eu ouço alguns burburinhos que me
entristecem, que me entristecem. Para mim, os Projetos mais
importantes hoje, Deputado Anderson Pereira, que estão
alocados nesta Casa, são dois: o PLC 80, a Resex Jaci-Paraná,
e o PLC 85. Só sabe o que é regularizar um pedaço de terra
quem foi e está lá há 20, 25 anos lá dentro e não tem documento.
Só sabe a importância disso para as famílias. Eu já vivi isso. E
eu sei da importância para essas milhares de famílias da Resex
Jaci-Paraná regularizar essa área.

É importante, Presidente Alex, que isso é o início do
processo de regularização. Isso é importante colocar. As
pessoas estão achando que vai aprovar esse Projeto aqui e
está regularizado. Não. Depois que for sancionado ou vetado
— o governo vai discutir as Emendas —, ainda vem o processo
de regularização ambiental, Deputado Chiquinho da Emater, e
fundiário, que é o mais complexo. Existe uma legislação federal
para ser cumprida. As pessoas falam: “fulano tem uma fazenda
de tantos mil hectares lá”. Vai ter problema, porque a legislação
federal impõe limites de regularização. Agora, a nossa parte
de legislativo nós temos que fazer.

Eu vou concluir, Presidente Alex. E eu dizia hoje — e
Vossa Excelência também tem um acesso muito grande lá, o
Deputado Chiquinho da Emater tem, o Deputado Jair Montes
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—, eu me lembro quando o Governador Ivo Cassol teve a
coragem de peitar, teve a coragem de peitar e regularizar,
Deputado Jair Montes, aquele distrito lá perto de Buritis. Me
faltou o nome agora. É Rio Pardo. Teve a coragem de regularizar,
de fazer uma troca com o Governo Federal das áreas, Deputado
Chiquinho da Emater, da questão de Rio Pardo. E olha o tanto
que desenvolveu Rio Pardo. E a população de lá reconhece o
Ivo Cassol até hoje, por esse feito que ele fez.

Então, eu acho que é importante a gente discutir essa
questão das Emendas. Deputada Cassia Muleta é uma defensora
do setor produtivo, inclusive de Terra Roxa. E eu tenho o maior
respeito por isso, Deputada Cassia Muleta. Eu acho que é
possível votar essa Emenda coletiva, Vossa Excelência, e a gente
avançar nesse PLC. Esse PLC já está há muito tempo aqui.

Ou nós vamos aprovar, ou daqui a pouco não vai ter
mais essa matéria aqui e esse povo vai ficar sonhando ainda
muitos e muitos anos para ter— Deputado Edson Martins, o
senhor sabe o que é isso — o seu pedaço de terra no seu
nome, para dizer que é dono, de fato e de direito, como herança
para seus filhos dessa área. Então, eu confio em Vossa
Excelência. Sei que sua palavra vai prevalecer. O compromisso
que nós fizemos, nós vamos cumprir e colocar essa matéria
em pauta para os deputados poderem analisar, Deputado Jair
Montes.

O SR. JAIR MONTES – Essa matéria voltou para a pauta,
Senhor Presidente?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Vai suspender para discutir ainda,
Deputado Jair Montes. Vai suspender a Sessão para discutir
ainda.

O SR. JAIR MONTES – O governo pediu?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Não, ainda não.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só uma Questão de
Ordem, Deputado Cirone Deiró. Eu queria, Deputado Laerte
Gomes, para fazer justiça, a questão do Rio Pardo ainda não
foi resolvida. Transformaram aquilo numa APA (Área de
Preservação Ambiental) — viu, Deputado Laerte Gomes? A
questão do Rio Pardo ainda não foi resolvida. Transformaram
aquilo numa APA. E estamos trabalhando junto ao Senador
Marcos Rogério, fazendo justiça, para ele poder resolver isso
lá com o Governo Federal, aquela questão de Rio Pardo. Se
Deus quiser, nós vamos resolver aquela questão também de
vez, definitivamente, porque aquele povo merece e está lá
sofrendo muito com várias perseguições.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jair
Montes, gostaria de fazer uso da palavra?

Deputado Anderson Pereira fica com a palavra.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, essa matéria é
uma matéria que já está há algum tempo nesta Casa. Eu tive a
oportunidade de sobrevoar aquela área ali que compreende a

Reserva, juntamente com outros deputados e o Secretário da
Sedam. Vi a realidade de quem está ali, quem está a mais
tempo e quem não está. Quem for lá sobrevoar a área, vai ter
uma ideia, um “raio-x” daquela situação. E, se Terra Roxa não
entrasse, aí sim, nós estaríamos praticando uma injustiça,
porque a comunidade que está ali, naquela região de Terra
Roxa, está há muito tempo e tem outras Emendas de deputados,
que eu respeito, que são em regiões que sobrevoei e detectei
que as pessoas nem sequer moram lá. Tem lá um barraquinho,
um telhado novo, as derrubadas novas, isso, tudo bem, está
colocando, a gente respeita, é a decisão. Agora, regiões, que
pessoas já estão dentro da área, claro, estão na área da
Reserva, mas estão há muito tempo produzindo, sofrendo
pressão da Polícia, alguns sendo presos, acho que esses, sim,
a gente tem que reconhecer, porque já estão lá na área há
muito tempo, produzindo. É o que eu defendo. Então, Terra
Roxa, se precisar, eu assino duas vezes. Inclusive, hoje eu
recebi uma Comissão lá de associações deles, e eles têm uma
ideia muito boa, inclusive ali para ligar com a Reserva indígena,
algo que dá para melhorar na Emenda do nosso Presidente,
que foi colocada dentro do Projeto. E eu me coloquei à
disposição para discutir isso e a gente acrescentar. Mas, a
justiça social precisa ser feita, com certeza nessas regiões,
com a cautela das regiões que vão ser afetadas, no caso, a
gente não praticar injustiça com quem já está lá com gado,
produzindo, que têm regiões que vão ter que ser compensadas.
Então, é outra cautela que a gente precisa ter dentro dessa
matéria, para não trazer prejuízo social para ninguém.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Deputado
Anderson. Gostaria também de registrar, aqui, a presença do
Senhor Dr. Sérgio Mello, assessor... Desculpa, Deputada Cassia,
isso aqui é da sua Comissão? Mas, estão presentes o Dr. Sérgio
Mello, assessor do gabinete da Sesau; Secretário Estadual de
Educação, Suamy Vivecananda; e também, Dr. Richael Costa,
Diretor do Hospital de Campanha da Zona Leste, antigo Cero.
Muito obrigado pelas presenças.

Passo a palavra ao nobre Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ - Obrigado, Presidente. Quero,
Presidente, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência, que
tem tratado esse tema e esse Projeto com muita
responsabilidade, sempre com a preocupação de fazer justiça.
Então, aqui, sou testemunha de que Vossa Excelência tem se
debruçado, tem gastado muito, realmente, empenho para que
tenha, que consiga atingir o objetivo social que todos estão
aguardando, Deputado Anderson. Então, nós aqui, também,
temos a nossa preocupação de que seja o mais breve resolvido
esse tema. O Município de Porto Velho, principalmente a região
de Bandeirantes, de Jaci-Paraná está ansiosamente esperando
por esse momento, e sem contar, Presidente, que muitos desses
produtores hoje já estão sofrendo, não só com a questão da
regularização fundiária, mas também com a questão do leite.
Nós temos ali muitos produtores de leite que já estão dentro
desse contexto, dessa dificuldade toda que a gente já aqui
debateu também, que é a questão da produção e do preço do
leite. Então, nesse sentido, quero parabenizar Vossa Excelência,
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e conte com o meu apoio, não somente para a aprovação do
Projeto, mas também na defesa que Vossa Excelência tem feito
para que a gente possa, realmente, fazer justiça com todos os
envolvidos. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado pelas
palavras, Deputado Alan Queiroz. Parabéns também a Vossa
Excelência, sempre defendendo a região.

Com a palavra o nobre Deputado Cironen Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero cumprimentar o Presidente
Deputado Alex Redano e parabenizar o Deputado Alex Redano
pela sensibilidade e pela coragem. O Deputado Alex Redano é
do Vale do Jamari, buscou, essa semana, o consenso para que
fosse votado esse Projeto. Eu sei que o senhor foi um dos mais
votados em Jacinópolis e foi buscar esse consenso, aqui, dentro
da Casa, dentro da Assembleia Legislativa para que a gente
pudesse votar esse Projeto, aqui, o PLC 80 com segurança.

Então, Deputado Alex Redano, muitos não entenderam,
não sabem os bastidores que acontecem na Casa, o esforço
que o senhor teve, aqui dentro, para que a gente pudesse,
hoje, nesta tarde, estar discutindo, votando esse Projeto de
suma importância para o Vale do Jamari.

Nós temos que ressaltar também, Presidente, que nós
estamos praticando aqui um trabalho social, em que nós vamos
evitar conflitos, nós vamos regularizar as injustiças que ao longo
do tempo foram feitas com esse povo, tanto de Jacinópolis, de
Terra Roxa, da região de Nova Mamoré, de Porto Velho e de
Buritis. Então, nós temos que reconhecer que esse pessoal
desbravou aquilo ali com muita luta, com muita coragem e
neste momento tem a oportunidade¨ de, pelo menos, ir buscar
a regularização das suas terras que estão situadas ali na Resex
Ji-Paraná. Obrigado, Presidente. Que Deus abençoe.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado pelas
palavras, nobre Deputado Cirone Deiró.

Passo a palavra à Excelentíssima Senhora Deputada
Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Boa tarde a todos. Eu quero
aqui cumprimentar todos os presentes aqui e também quero
parabenizar aqui o Presidente Alex Redano, em um consenso,
ter pedido para tirar o Projeto na semana passada de pauta,
pensando em beneficiar os moradores de Terra Roxa, onde
existe uma preocupação de todos os deputados daqui,
especialmente o Deputado e Presidente desta Casa, Deputado
Alex, e a preocupação nossa também, onde as pessoas nos
procuram e falam: “Deputada, a senhora não pode votar contra
o pessoal da Terra Roxa.”.

Eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui para
votar, para procurar uma solução para vocês. Estou assinando
a Emenda Coletiva com o Deputado Alex Redano. Conversamos
muito e nós estamos aí, Deputada Cassia, Deputado Chiquinho
e todos os deputados estão assinando essa Emenda Coletiva
para beneficiar vocês aí de Terra Roxa. Porque nós sabemos
que nesse momento quem mais precisa é quem estava sendo
prejudicado. Então, nós aqui, deputados desta Assembleia,
pensamos em beneficiar os moradores de lá.

Quero cumprimentar aqui também o nosso amigo e
Vereador Ebeneir. Meu amigo lá de Jacinópolis, Vereador. Quero
cumprimentar Dr. Renan. Esteve no meu gabinete já hoje,
falando sobre também esse Projeto, PLC 80, PLC 85 e nós
estamos aqui votando em benefício do nosso Estado de
Rondônia e toda a população aqui do Estado. Quero aqui
cumprimentar o meu amigo, meu parceiro, meu Prefeito Gilliard
Gomes, de Theobroma, uma pessoa que está fazendo um
trabalho excelente lá no município.

O SR. LAERTE GOMES – Nosso.

A SRA. CASSIA MULETA – Nosso Prefeito. É verdade.
Nosso Prefeito. O Deputado Laerte já está com ciúmes aqui.
Então, o Deputado Chiquinho está mandando um abraço para
você, Prefeito, e parabenizando pelo trabalho que está sendo
feito lá no município. Parabéns, o senhor está fazendo uma
grande gestão lá no nosso Município de Theobroma. Um
município que, quando eu chego, eu me sinto em casa. Quero
aqui cumprimentar também o meu amigo Chicão, como eu
conheço, como eu considero, um amigo querido, meu amigo
da minha casa, Izael, lá de Theobroma também. Presidente
de uma cooperativa lá, onde está lutando pelos nossos
agricultores. E parabenizar também,Chicão, pelo seu trabalho
lá no nosso Município de Theobroma. E cumprimentar a todos
vocês e deixar um abraço aqui. Contem com a Deputada
Cassia, que nós estamos aí para fazer parceria com a nossa
população, com vocês agricultores. Um abraço a todos e fiquem
com Deus. E parabéns, Deputado Laerte, pelo discurso. Falou
a verdade, falou muito bem aqui. Muito bem colocadas as
palavras. E parabenizar também o nosso Presidente da Casa
em colocar essa matéria em votação.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas
palavras, nobre Deputada Cassia Muleta. Quero agradecer o
apoio a essa Emenda. Quero agradecer a todos os deputados.
E comunicar a todos os deputados, Deputado Laerte, todas as
Emendas vão ser de autoria coletiva. Foi um consenso. Nenhum
deputado tem a vaidade de falar que ele foi o autor da Emenda.
Então, vamos fazer as Emendas de autoria coletiva.

Com a palavra, também um defensor da região, nobre
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Eu sou muito vaidoso, Presidente.
Deputado, eu já tenho a minha convicção formada na questão
das Emendas e delas envolve o Bico do Parque lá de Nova
Mamoré, lá de Nova Jacinópolis. Então, já está já definido o
que eu vou votar e votar também nas Emendas dos nobres
parlamentares, porque eu sei que todo mundo aqui teve muito
carinho, cuidado, para atender todas as regiões do Estado de
Rondônia.

Mas, Senhor Presidente, Deputado Alex Redano,
amanhã é feriado, 21 de abril, Tiradentes, e eu quero aqui
deixar uma homenagem muito carinhosa à segunda escola
que eu fiz o meu ensino fundamental, Escola 21 de Abril.
Amanhã, a Escola 21 de Abril completa mais um ano de
existência. Ela faz 44 anos. A Escola 21 de Abril fica ali no
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bairro da Liberdade, ali perto da Eucatur, bem em frente à
Eucatur. Então, aqui eu quero dizer aos alunos que estudaram
comigo, os meus professores, é motivo de muito orgulho e
alegria ter estudado naquela escola. Estudei na Escola Brasília,
na Escola 21 de Abril e depois na Escola Major Guapindaia. E o
que me deixou uma recordação muito grande é a Escola 21 de
Abril. Então, que Deus possa abençoar a Escola 21 de Abril, os
seus diretores, vice-diretor, todos os seus alunos, mesmo nesta
pandemia, que daqui a pouco vamos passar por ela, com fé
em Deus. A educação precisa retornar, mas precisa retornar
com segurança. Os professores e todo o corpo docente das
escolas serem vacinados para poder receber os nossos filhos
e alunos que estão precisando retornar à escola.

Então, parabéns a Escola 21 de Abril, aqui em Porto
Velho, escola estadual, pelos seus 44 anos completa-se
amanhã.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas
palavras, Deputado Jair Montes.

Meus amigos, nós temos 3 pautas hoje importantes. Eu
gostaria, daqui a pouquinho eu vou suspender a Sessão para
conversarmos sobre essas 3 pautas. Uma delas é a respeito
da questão da volta às aulas. Está aqui o Secretário de Saúde
e também o Secretário de Estado da Educação. Eu gostaria,
com a compreensão dos deputados, em respeito ao pessoal
que veio de longe — estou vendo ali o Senhor Denízio, de Nova
Dimensão; o pessoal de Minas Novas; todas as pessoas que
vieram aqui; o pessoal de Terra Roxa, Jacinópolis; o prefeito
de Buritis — todos os amigos que estão aqui presentes, em
respeito a eles, se os deputados concordassem nós invertermos
a pauta. Porque eles já vieram de tão longe e hoje nós temos
duas pautas que serão longas, que são o Secretário da Educação
e o Secretário da Saúde. Então, vamos primeiro fazer as
votações e, após as votações, nós vamos fazer a sabatina com
o Secretário da Educação e o Secretário da Saúde, porque,
senão, o público presente ficará até altas horas.

Então, a gente precisa, primeiramente, fazer essa
votação para depois fazer a sabatina. Eu peço a permissão ao
plenário para nós invertermos essa pauta.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só para te
parabenizar pela decisão, Presidente, muito sábia e também
fazer um pedido — Vossa Excelência podia fazer aos nossos
parlamentares, aos colegas — para ninguém se inscrever hoje.
Porque a pauta é longa, o pessoal se alonga, se nós formos
fazer a inscrição no Pequeno Expediente, aí... Então, fazer o
pedido hoje, até porque nós temos o horário da Ordem do Dia.
Aí ninguém se inscreve, e a gente avança nessas matérias, até
para não cansar as pessoas que estão, aqui, convidadas hoje.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concordo.
Combinado. Mas, na hora da discussão do Projeto eu dou a
fala para cada deputado.

Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, eu só queria
que o senhor incluísse na pauta, está chegando aqui na Casa
de Leis, sobre aquela audiência do leite ontem, a mudança na
lei. Para que inscreva lá a questão do preço para o mês anterior.

Está chegando daqui a pouco, e eu gostaria que o senhor
colocassetambém na pauta de hoje, que a gente precisa
resolver também essa questão do leite.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Esse é um assunto
que eu quero conversar com os senhores deputados e fica
feito o compromisso, Deputado Chiquinho. Vamos colocar ainda
hoje, vamos votar ainda hoje.

Deputado Adelino, por favor.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero cumprimentar o
Presidente Alex, e concordar, com certeza, para inverter a pauta
em respeito a essa população que está aqui presente, e dizer
que, com certeza, nós devemos votar esse Projeto. Eu fui relator
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, onde nós
analisamos esse Projeto. Fomos favoráveis e agora, com
certeza, se houver acordo aqui, nós estamos juntos para votar.
É um Projeto de suma importância e o Governo do Estado tem
que trazer outros Projetos também para desafetar outras áreas
do Estado de Rondônia, onde tem população morando, nós
temos que dar condições de regularizar.

Então, eu até briguei, que na época até deveria já ter
vindo, ter mapeado todo o Estado e mandado as áreas que a
gente poderia desafetar. Não só essa de Jaci, mas sim outras
áreas, como Terra Roxa e outras.

E a questão do Bico, a gente sabe que é só não afetar,
ele está desafetado. É só não afetar de novo. Então, nós
estamos aí para votar e somos favoráveis, com certeza, e
contem conosco. Tudo o que puder desafetar, nós precisamos
desafetar, deixar a população trabalhar. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador.

Meus amigos, mais algum deputado gostaria de usar a
palavra? Eu vou suspender a Sessão para voltarmos em seguida
para a votação.

Está suspensa a Sessão por prazo indeterminado.
Convido todos os deputados para uma breve reunião.

(Suspende-se esta Sessão Ordinária às 16 horas
e 29 minutos e reabre-se às 19horas e 15 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro reaberta a
Sessão.

Solicito, neste momento, ao Senhor Secretário que
proceda à leitura do Expediente recebido.

Quero mais uma vez agradecer a presença do público
presente, em nome do Marquinhos da 28, vários vereadores,
Prefeito Roni, pessoal de Minas Novas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Vereador Denizio,
do Avante.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vereador Denizio.
Sejam todos bem-vindos. Pessoal da Associação Terra Roxa.
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Estou vendo ali o Chapéu, ex-vereador Chapéu. Todos muito
bem-vindos aqui na Casa de Leis. Vamos voltar aos trabalhos
parlamentares.

Com a palavra o nobre Secretário Jair Montes.
Só, público presente, pessoal que está nos assistindo

em casa para não se assustar e, principalmente, pessoal
presente aqui, tem um Ofício do Governador do Estado de
Rondônia pedindo a retirada do Projeto, mas não será retirado.

O SR. LAERTE GOMES – Parabéns, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu só avisei porque,
de repente, depois o Deputado Luizinho vai...

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhoras e
Senhores Deputados, Expediente recebido na Sessão Ordinária
do dia 20/04/2021:

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Mensagem nº 80/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária de 2022”.

- Mensagem nº 81/2021 – Poder Executivo, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação, até o
valor de R$ 8.130.000,00, e cria Ação, em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC”.

- Mensagem nº 82/2021 – Poder Executivo, comunicando
abertura de Crédito Adicional Extraordinário por Excesso de
Arrecadação por meio do Decreto nº 25.978 de 14 de abril de
2021.

- Mensagem nº 83/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o valor de
R$ 5.000.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência
Estadual de Vigilância e Saúde – AGEVISA”.

- Mensagem nº 84/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o valor de
R$ 6.349.204,43, em favor da Unidade Orçamentária Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM”.

- Mensagem nº 85/2021 – Poder Executivo, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar que
“Altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque
Estadual de Guajará-Mirim, e cria o Parque Estadual Ilha das
Flores, o Parque Estadual Abaitará, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e a Reserva de Fauna
Pau D’Óleo”.

- Ofício nº 2257/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
ao Requerimento Parlamentar nº 1627/2021 de autoria do
Senhor Deputado CB Jhony Paixão.

- Ofícios nºs 2284, 2282/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos Parlamentares nºs 1607, 1618/
2021 de autoria do Senhor Deputado Chiquinho da Emater.

- Ofício nº 2267/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
ao Requerimento Parlamentar nº 1427/2021 de autoria do
Senhor Deputado Marcelo Cruz.

- Ofício nº 2174/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
ao Requerimento Parlamentar nº 1479/2021 de autoria da
Comissão Temporária de Fiscalização das Medidas Impostas
dos Decretos.

- Ofícios nºs 2278, 2127, 2286, 2156, 2127/2021 –
DITELIR, encaminhando resposta aos Requerimentos
Parlamentares nºs 1606, 1433, 1605, 1531, 1433/2021 de
autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.

- Ofícios nºs 2109, 2180, 2276, 2275, 2178, 2254, 2176,
2168, 2166, 2287, 2285, 2171, 2232/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta aos Requerimentos Parlamentares nºs
1611, 1609, 1622, 1610, 1613, 1621, 1520, 1619, 1616, 1614,
1615, 1612/2021 de autoria do Senhor Deputado Eyder Brasil.

- Ofícios nºs 2228, 2245, 2231/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta às Indicações Parlamentares nºs 2629,
2361, 2591/2021 de autoria do Senhor Deputado Alex Silva.

- Ofícios nºs 2163, 2164/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs 2566, 2598/2021
de autoria do Senhor Deputado Marcelo Cruz.

- Ofício nº 2169/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 2608/2021 de autoria do Senhor
Deputado Luizinho Goebel.

- Ofício nº 1313/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 2393/2021 de autoria do Senhor
Deputado Anderson Pereira.

- Ofícios nºs 2244, 2235/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs 2494, 2493/2021
de autoria do Senhor Deputado Lazinho da Fetagro.

- Ofício nº 2246/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 2428/2021 de autoria do Senhor
Deputado Adelino Follador.

- Ofício nº 2283/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
à Indicação Parlamentar nº 2527/2021 de autoria do Senhor
Deputado Jair Montes.

- Ofício nº 3722/2021 – DETRAN, encaminhando resposta
aos questionamentos apontados pela Assembleia Legislativa
em Comissão Geral.

- Gabinete do Senhor Deputado CB Jhony Paixão
encaminhando justificativa de ausência da Sessão Ordinária
do dia 07 de abril de 2021.

Lido o Expediente, Senhor Presidente.

A SRA. CASSIA MULETA – Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Já concedo. Só
registrar a presença também do vice-prefeito de Nova Mamoré
Sérgio, presente.

Concedo a palavra à Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Presidente, eu também
estava, o senhor já antecipou aí, era para registrar a presença
do nosso vice-prefeito, do vice-prefeito lá de Nova Mamoré, o
Serginho, do Podemos. Um abraço, Serginho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu queria pedir aos
deputados, tem alguns pedidos aqui de Projetos de Lei, de
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inclusão, quem puder deixar para a semana que vem eu
agradeço. A não ser a questão do leite, Deputado Chiquinho. A
questão do leite...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER– Chegou ou não? (fora
do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Não sei. Gostaria de
olhar com o pessoal da técnica se chegou aquestão do leite.
Chegando, Deputado Chiquinho, eu faço compromisso aqui com
todos os deputados, se precisar fazer amanhã, no feriado, ou
quinta-feira, que essa questão do leite é realmente urgente.

Convidar aqui os deputados para entrar de maneira on-
line também, coloquei o link no grupo.

Passemos às Breves Comunicações. Como acordado, não
há. Encerradas as Breves Comunicações, passemos ao Grande
Expediente. Como acordado, não há inscritos.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura das
proposições recebidas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Procede à leitura
das proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer
Voto de Louvor aos integrantes das associações de ciclistas
Jaru Selva Bikers, Moto Bike e Bicicleteiros Lúdicos pela iniciativa
de limpeza do acostamento da BR 364, no município de Jaru,
para que ciclistas e pedestres pudessem transitar em segurança.

- PROJETO DE LEI DE AUTORIA COLETIVA. Permite a
contratação excepcional e temporária de médicos brasileiros e
estrangeiros formados no exterior, que não tenham prestado o
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas (Revalida),
considerando ainda a atuação no Programa Mais Médicos,
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública, para fins
de contribuição ao enfrentamento da pandemia causada pelo
Covid-19.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Solicito ao Senhor
Secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - REQUERIMENTO
DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer Voto de Louvor aos
integrantes das associações de ciclistas Jaru Selva Bikers, Moto
Bike e Bicicleteiros Lúdicos pela iniciativa de limpeza do
acostamento da BR 364, no município de Jaru, para que ciclistas
e pedestres pudessem transitar em segurança.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Temos aqui um
Requerimento de Voto de Louvor. Algum deputado gostaria de
discutir o Requerimento? Deputado Jhony Paixão, está
requerendo Voto de Louvor para associações de ciclistas Jaru
Selva Bikers, Moto Bike e Bicicleteiros Lúdicos pela iniciativa de
limpeza do acostamento da BR 364, em Jaru. Parabéns,
Deputado Jhony Paixão, pela indicação.

Algum deputado gostaria de discutir? Não havendo,
passaremos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam

onde se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
1022/2021 DE AUTORIA COLETIVA. Permite a contratação
excepcional e temporária de médicos brasileiros e estrangeiros
formados no exterior, que não tenham prestado o Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas (Revalida), considerando
ainda a atuação no Programa Mais Médicos, enquanto perdurar
o Estado de Calamidade Pública, para fins de contribuição ao
enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Esse Projeto se
encontra sem Relator. Gostaria de convidar o Deputado Aélcio
da TV para ser o Relator.

O SR. AÉLCIO DA TV - Projeto de Lei nº 1022/2021, de
20/04/2021, de autoria coletiva dos deputados de Porto Velho,
todos os deputados assinaram o Projeto, que “Permite a
contratação excepcional e temporária de médicos brasileiros e
estrangeiros formados no exterior(...)”.

O nosso parecer é favorável, pelas Comissões
pertinentes, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados,
esse é o relatório. Alguém gostaria de discutir o relatório? Não
havendo, passamos à votação do relatório. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Fica aprovado.

Agora, a votação do Projeto. Em primeira discussão e
votação do Projeto de Lei nº 1022/2021. Algum deputado para
discutir? Não havendo, passaremos à votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) –
Presidente, é o Deputado Marcelo Cruz. Registra a minha
presença.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registrar
a presença do Deputado Marcelo Cruz.

Convido aqui, o líder do governo, Deputado Luizinho...

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - PROJETO DE
EMENDA CONSTITUCIONAL 010/2020 DO DEPUTADO EYDER
BRASIL. Acrescenta o § 8º ao artigo 32 da Constituição do
Estado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados,
público presente, a gente tem o consenso, foi conversado que
aprova desde que tenha as Emendas, certo? Estão tendo
divergências, então vamos conversar de novo, porque não
adianta pautar se não for para colocar as Emendas, se não for
para beneficiar a população... Vamos suspender, então,
Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu acho que o senhor
tem razão, Presidente. Se não for para beneficiar a população,
não tem sentido.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos suspender.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só para colocar. Não
é tirar de pauta a matéria, é discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Não. É discutir. Está
tendo uma dúvida.

O SR. LAERTE GOMES – Está tendo uma dúvida aí se é
supressiva ou indicativa, só essa questão de mudança.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A dúvida é se é
supressiva, se é modificativa...

O SR. LAERTE GOMES – Isso.

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.
Vamos votar logo a PEC do Deputado Eyder Brasil, aí depois a
gente faz a suspensão. Já foi lido.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) :– Vamos, vamos votar,
então.

O SR. JAIR MONTES – Já foi lido aqui. Tem que dar o
parecer ainda, não é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Essa PEC é
interessante.

O SR. EYDER BRASIL – Já tem parecer da CCJ.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu vou passar a
palavra ao Deputado Eyder Brasil para ele explicar.

O SR. EYDER BRASIL – Para discutir. Não. Já tem relatório.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meu som está baixo
ou é impressão minha?

O SR. EYDER BRASIL – É só para votar, Presidente. É só
para votar. Já tem relatório da CCJ, parecer favorável, trata do
acréscimo do parágrafo 8º, no artigo 32, que fala, o parágrafo
8º, que a gente está acrescendo: “O deputado, no exercício de
seu mandato, terá livre acesso às repartições públicas, podendo
diligenciar pessoalmente nos órgãos e nas entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional do Estado
e dos municípios, sujeitando os respectivos responsáveis, na
hipótese de recusa ou de omissão, às sanções civis,
administrativas e penais previstas em lei.”, Presidente. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, nobre
Deputado Eyder Brasil. Projeto brilhante. Proposta de Emenda
Constitucional, PEC.

Mais algum deputado para discutir? Não havendo, em
primeira discussão a Proposta de Emenda à Constituição
Estadual, de autoria do Deputado Eyder Brasil, nº 010/2020,
que acrescenta o parágrafo 8º ao artigo 32 da Constituição do
Estado. Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários

votarão “não”. Está iniciada a votação. O painel está aberto.
Os deputados on-line, por favor, se manifestem.

Apenas cinco deputados votaram. Por favor, senhores
deputados, votação nominal. É uma PEC, está mudando a
Constituição do Estado, precisa de treze votos. Aliás, dezesseis
votos.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) -
Presidente, Deputado Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra o voto “sim”,
Deputado Marcelo Cruz.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, pede para registrar
meu voto “sim”, que está com...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registra o
voto “sim”, Deputado Laerte Gomes.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – O Deputado Alan
também está pedindo para votar “sim”.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência)
- Presidente, registra o meu voto, Deputada Rosângela
Donadon, “sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado
Alan, Presidente, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alan
Queiroz, “sim”. Deputada Rosângela Donadon, “sim”.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, Deputado Jean
Oliveira, “sim”, por favor, registra o meu voto “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jean
Oliveira, “sim”. Deputado Alan Queiroz, “sim”.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, Deputado Edson
Martins, registra o voto “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registra o
voto do Deputado Edson Martins, “sim”.

Falta um voto, senhores.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Deputado
Jhony Paixão... (falha na transmissão do áudio)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jhony
Paixão, “sim”.

Vou proclamar o resultado, senhores.
Falta o Deputado Alex Silva, o Deputado Dr. Neidson, o

Deputado Lazinho da Fetagro, o Deputado Lebrão, Deputado
Luizinho Goebel.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Deputado
Alex Silva, “sim”, Presidente.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Opa, obrigado,
companheiro Deputado Alex Silva, do Republicanos, “sim”.

Só aguardar o Deputado Luizinho Goebel votar. Deputado
Luizinho Goebel votou.

Proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - não votou
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - não votou
- Deputado Lebrão - não votou
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fica aprovada a
PEC, Emenda à Constituição, “sim”: 20 votos; nenhum
voto contrário, nenhuma abstenção.Fica aprovado e vai
à segunda votação daqui a pouco, junto com outro
Projeto aprovado há pouco.

Meus amigos, Deputado Luizinho, líder; Senhores
Deputados, tem uma discussão, aqui, se é Emenda Aditiva,
Modificativa, então vamos suspender por 10, 15 minutos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, registra a minha presença, por favor. Deputado
Lazinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registra a
presença do Deputado Lazinho.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) –
Presidente, como a gente está on-line, eu gostaria que nos
informasse no grupo, quanto tempo certinho, para não esperar
muito. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso que eu ia falar.
Eu vou pedir para o Deputado Jean falar no grupo. E assim,
para vocês entenderem, está tendo uma dificuldade de
entendimento se a Emenda pode ser Modificativa, Substitutiva
ou Supressiva, Aditiva. Nós ficamos quase duas horas

discutindo, deputados que estão on-line, e estava consensuado.
Chegou aqui e já desandou. E tem um consenso que só será
pautado se, realmente, for para beneficiar a população que
precisa, senão nós não, não vejo, não tem sentido, não é,
Deputado Chiquinho? Pedir desculpas para os senhores
presentes e em breve retornaremos.

(Suspende-se esta Sessão Ordinária às 19 horas
e 39 minutos e reabre-se às 20 horas e 16 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão e solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura da
matéria seguinte, que é justamente o PLC 80.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) -PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 80/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
204. Altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do
Parque Estadual de Guajará-Mirim, cria o Parque Estadual Ilha
das Flores, o Parque Estadual Abaitará, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e a Reserva de Fauna
Pau D’Óleo e revoga o artigo 8-A da Lei Complementar n° 633,
de 13 setembro de 2011, bem como a Lei n° 1.146, de 12 de
dezembro de 2002 e dá outras providências.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado
gostaria de discutir o PLC 80? Eu sei que todos... Vamos por
parte.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Senhor Presidente, uma
Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, concedida a
Questão de Ordem.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Gostaria que todas as
Emendas relacionadas a este PLC 80 sejam votadas em
destaque, uma a uma.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu acato. Meus
amigos, não temos consenso, então, o que o Parlamento faz?
Cada um vai apresentar as suas Emendas, cada um vai ter o
tempo necessário para defender na tribuna e nós vamos colocar
cada Emenda em votação. A maioria absoluta, vence; quem
tiver a maioria de votos, vence, ok?

Então, em primeira discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar 80/2020, ressalvadas as Emendas. Aqui,
estamos votando só o Projeto limpo, sem as Emendas.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Está em votação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Primeiro vamos votar
o Projeto, depois as Emendas. Já tem parecer.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, Senhor
Deputado Jean.
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O SR. JEAN OLIVEIRA – Para discutir o Projeto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim. Com a palavra,
para discutir o Projeto, o relator do Projeto, Deputado Jean
Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, primeiro quero
aqui cumprimentar a todos os deputados. Dizer que a matéria,
o PLC 80, é uma matéria que está na Casa há alguns meses.
Nós tivemos um período de recesso que impossibilitou a votação
dela no final do ano e, assim que retornamos às atividades,
nós começamos a discutir novamente esse Projeto e tivemos
várias discussões, tivemos Audiências Públicas. Uma Audiência
Pública aqui na Assembleia Legislativa, onde nós oportunizamos
ouvir ambos os interessados, aqueles que defendem o meio
ambiente — Ongs, associações —, e também ouvimos
associações de produtores rurais, que hoje estão ocupando
um espaço de terra nessas atuais Unidades de Conservação.

É fato, Senhor Presidente, que uma matéria como essa
é impossível de se agradar a todos. É fato de que fazer o juízo
de valor, Deputado Ismael Crispin, é muito delicado. Nós vivemos
em um momento em que o apelo pelo meio ambiente é muito
forte. Nós vivemos em um momento em que o apelo pela
oportunidade de trabalhar e dar de comer a uma família
também é muito grande. Tentar arrumar o equilíbrio entre o
social e o ambiental, levando em consideração também a
economia, é que a gente chega ao tripé da sustentabilidade. E
conseguir encontrar esse meio termo não é fácil. Somos seres
humanos, e conseguir, em meio a um momento como este que
nós vivemos, em uma pandemia, onde nós não podemos fazer
reunião in loco, onde nós não podemos aglomerar, dar um
parecer em uma matéria de extrema relevância é muito difícil.
Ao mesmo em tempo que nós somos pressionados, tanto pela
imprensa, que quer saber qual será a atitude dos deputados
da Assembleia Legislativa, e também, ao mesmo tempo,
pressionado pelo setor produtivo que, após a votação dessa
matéria, clama pela votação de outra matéria, que é o
zoneamento, que é de interesse tanto do setor produtivo, quanto
também daqueles que defendem o meio ambiente.

Então, eu quero aqui, inicialmente, dizer que o
Governador Coronel Marcos Rocha foi um homem de coragem.
Louvo a atitude dele de encarar esse problema de frente. Eu
sei que os mecanismos de proteção ambiental — as Ongs, as
Associações, as Organizações Sociais — não concordam com
esse Projeto. Mas o que nos levou a tomar a decisão de dar o
parecer favorável a essa matéria na Comissão de Meio
Ambiente é levar em consideração de que a área discutida é
uma área que já se encontra antropizada. Não é de hoje. Já
são dezenas de anos, já tem mais de década que esse problema
está enraizado nessa Unidade de Conservação que ora é
discutida, falando agora especialmente da Reserva Extrativista
Jaci-Paraná. E aí, Presidente, em outras legislaturas, esta Casa
já discutiu esse problema. Em outras legislaturas, a Assembleia
Legislativa propôs uma medida naquela época. Uma medida
que também era impactante. A proposta, para quem conhece
bem a Reserva Extrativista Jaci-Paraná, era de que até o Rio
Branco, as margens do Rio Branco sentido Sul do Estado, fosse
preservado, fosse aberta para a zona de produção. As margens
do Rio Branco sentido terra indígena seria preservada. Seria

uma espécie de um torniquete para, daquela decisão, se
impossibilitar a entrada de novas pessoas na área. Se hoje
nós formos analisar a proposta apresentada há mais de 10
anos, nós vamos ver o quanto foi entrado Reserva adentro as
pessoas. A cada momento que é protelada uma decisão como
essa, mais o meio ambiente se agrava, mais o meio ambiente
se degrada. Se nós votarmos isso hoje, o pouco que restou de
floresta estará sendo mantida. É isso que os ambientalistas
precisam entender. É isso que os ambientalistas precisam
compreender: que jamais uma área de pastagem voltará a
ser uma área de floresta.

Então, é essa a sensibilidade que nos levou a dar o
parecer favorável: é saber quese retirarmos as pessoas de lá
de cima, não se resolverá o problema ambiental. O que o
Estado fez, foi adquirir uma forma de compensar isso tudo
com a criação de outras Unidades de Conservação. Existem
vários desentendimentos no meio desse Projeto. Nenhum
deputado aqui é favorável à criação de Unidade de Conservação,
mas infelizmente se faz necessário para compensar, para ter
um equilíbrio.

Eu quero aqui registrar a todos que nos assistem que
não existe uma só norma vigente neste País e neste Estado
que obriga a criação de uma Unidade de Conservação para
compensar outra. Isso está sendo feito, utilizando bom senso,
para que a gente possa ter o equilíbrio, para que a gente
possa dar esperança a essas pessoas que estão lá e, ao mesmo
tempo, renovar a das futuras gerações, criando outras áreas
de preservação.

Então, o que nós estamos fazendo aqui, lembrando muito
bem, deputados, é que é somente retirando, desqualificando
a categoria, mudando a categoria de Unidade de Conservação
para uma Zona de Produção. Mas, na prática, não foi esta
Casa que definiu isso. Isso foi falta — realmente, lá atrás —
de entendimento, de observar que já existiam pessoas lá, e
que ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, se
desenvolvendo, e ninguém fez nada. E¨, hoje, o que esta
Casa está fazendo é somente regulamentar isso. Nós não
estamos aqui dando aval a desmatar, a derrubar uma árvore
sequer. Nós estamos apenas delimitando o que sobrou de
Unidade de Conservação para se preservar.

Por isso, o nosso parecer foi favorável. Sabemos que
não vai agradar nem aos produtores rurais nem aos
ambientalistas. Porém, o que nós estamos fazendo aqui é
encontrar,ainda que, talvez, não o ponto de equilíbrio perfeito,
mas o que se aproxima dele para se fazer justiça social. Muito
obrigado, Presidente.

(Às 20 horas e 28 minutos, o Senhor Alex
Redanopassa a presidência ao Senhor Aélcio da TV)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) - Com a palavra, o
nobre Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Boa noite, Presidente em
exercício, Deputado Aélcio da TV. Em seu nome eu quero
cumprimentar todos os colegas, quero aqui cumprimentar
também os nossos prefeitos, vereadores, autoridades aqui
presentes, presidentes de associações, presidentes de
produtores rurais, que vêm, neste momento aqui, num
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momento importante para o Estado de Rondônia, ver a posição
deste Parlamento perante um Projeto desse quilate.

Eu quero aqui ressaltar a coragem do nosso Governador
Coronel Marcos Rocha pela determinação de mandar este
Projeto para esta Casa. Um Projeto de famílias que esperam
isso há mais de 20 anos. Famílias que tiram o sustento daquelas
terras, famílias que têm filhos casados que nasceram naquelas
terras e vivem dia e noite na dúvida se realmente são donos
daquelas terras. Pessoas que perderam parentes trabalhando
naquelas terras, pessoas que derramaram suor naquela terra,
e nós temos que reconhecer a coragem do Governador de
enfrentar organizações que não conhecem a realidade de um
produtor rural; que não conhecem a realidade da dona de casa;
que não conhecem o sofrimento daquelas pessoas que não
têm direito mais de uma escola, que já teve lá dentro, de ter
que levar seus filhos para morar longe da família, na cidade,
deixar na casa de parentes, se quiser dar estudo para um filho
ou uma filha; que não conhecem a realidade dessas famílias
que moram na Reserva Jaci-Paraná.

Nós estamos falando de pessoas que acreditaram, que
moravam dentro das cidades, às vezes passando necessidade,
quando deslumbraram a necessidade de ter um pedaço de
chão, vieram com um cacaio nas costas abrir aquelas terras, e
hoje paira a dúvida: “Eu sou proprietário? Não sou proprietário?
A Justiça vai mandar tirar? Os órgãos de controle vão nos tirar
daqui de dentro?”. Como que você vive numa situação dessas,
Deputado Aélcio da TV?

Está aqui, em minhas mãos, um estudo feito aqui pela
associação desses produtores de Minas Nova, a Asprumin, cujo
Presidente está aqui acompanhando esta Sessão, com vários
profissionais multidisciplinares que foram lá estudar cada palma
de chão daquela área, daquela Jaci-Paraná, com mais de 193
mil hectares, comprovando e aprovando que, naquelas terras,
não existe o extrativismo. Profissionais renomados, com seus
currículos credenciados, com fé pública, que assinaram esses
documentos. São três livros que estão aqui assinados com
depoimentos de pessoas que moravam lá na década de 1990,
2000, está tudo aqui dentro desses livros. Então, eu estou com
a consciência tranquila, votando uma matéria que eu li e estudei.
Estou aqui fazendo justiça a essas pessoas que acreditaram
no Estado de Rondônia, que acreditaram no desenvolvimento,
que acreditaram na sua força de trabalho para poder ter um
pedaço de chão.

Presidente, eu quero que o senhor me permita, eu quero
só ler...(interrupção no áudio) vários depoimentos de
pessoas que foram entrevistadas por essa empresa. Eu quero
só ler aqui o relato do Seu Chico, Francisco Romualdo dos
Reis, em entrevista com a esposa dele, a Senhora Luzia
Amâncio. Segundo as informações, eles estão na região desde
o ano de 1993, meu Presidente, com uma propriedade de 22
alqueires, foto conforme figura 56. Iniciou nas terras com
lavoura de café e atualmente com gado, mas, devido a pouca
propriedade, umas 43 cabeças de gado. Quatro filhos foram
criados e estão adultos e estudando. Todos os 4 filhos estudam
na Escola José de Assunção, que está atualmente fechada por
recomendação do MP de Rondônia. Na propriedade há muitas
árvores frutíferas, etc., etc., etc.

Entre essa senhora, tem outros depoimentos aqui dentro
desse Projeto. Então eu, Deputado Cirone Deiró, voto com

minha consciência tranquila pelo produtor, pelo setor produtivo,
pelo agricultor, pelas pessoas de mãos calejadas que trabalham
dia a dia buscando o seu sustento.

Então, eu quero aqui pedir aos pares, aos nobres
colegas, que nos acompanhem nesse voto, que nos
acompanhem fazendo a desafetação dessa área. Nós não
estamos aqui permitindo que pessoas desmatem mais. Nós
estamos regularizando aquilo que já está desmatado, colocando
no CPF das pessoas para que tenham responsabilidade.

Então, fica aqui o nosso pedido a cada um dos nossos
deputados. Que possamos fazer justiça e não criar conflito
com as pessoas que ali moram. E o nosso pedido é para quea
área da Jaci-Paraná, de 193 mil hectares, se torne apenas
22.487 hectares, preservando assim as nossas margens dos
rios e as matas lá existentes. Muito obrigado, Presidente.

(Às 20 horas e 34 minutos, o Senhor Aélcio da TV
passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cirone.

Meus amigos, vamos votar o Projeto? Eu gostaria de
pedir a cada deputado usar o tempo de uns cinco minutos,
mas no final. Vamos votar o Projeto e depois vamos votar as
Emendas, porque nas Emendas todo mundo vai querer discutir
também. Então, vamos votar o Projeto.

Coloco em votação, vou votar o Projeto e depois redação
das Emendas, ok?

Em votação o Projeto, ressalvadas as Emendas que
serão votadas em destaque após.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Agora vai ser votado o Projeto
como veio do Executivo.(fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Projeto agora vai
votar seco, sem nada. Depois que é a segunda votação. Original.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O Projeto original vai ser
votado agora, é isso?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Projeto original
em primeira votação, depois que tem as alterações.

Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários
votarão “não”. É nominal, gente. Os deputados que estão on-
line, por favor, se manifestem. O painel está liberado.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) - Deputado Lebrão
vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Lebrão,
“sim”.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – O Projeto agora, Senhor
Presidente, é isso?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Só o Projeto. Seco.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - O Projeto da
maneira que veio do Executivo.
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O SR. LAERTE GOMES – Presidente, pede para registrar
o meu voto, que não está dando ali, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O dedo do Deputado
Laerte está com problema. Por favor, registre o voto do
Deputado Laerte “sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Deputado Chiquinho,
“sim”.(fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Chiquinho,
registra “sim”, por favor.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) -
Presidente, Deputado Marcelo, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Marcelo,
“sim”.

Deputados, vamos votar. Temos apenas 13 votos até
agora.

O SR. AÉLCIO DA TV - Estou tentando.(fora do
microfone).

O SR. EYDER BRASIL – Fala no microfone que registra.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados,
temos 16 votos. Vou proclamar o resultado.

Recebi um pedido aqui, só aguardar o Deputado aqui. O
Deputado Lazinho está on-line. Os que estão on-line: Deputada
Rosangela. Quem mais está on-line, por favor? Gostaria que o
pessoal da técnica anotasse os deputados que estão on-line e
trouxessem aqui, por favor.

O Deputado Alan não se encontra bem de saúde, viu?
Esse pós-Covid...

Eu só estou aguardando alguns minutos aqui. É uma
grande defensora desse Projeto, que é a Deputada Cassia. Ela
já está adentrando ao plenário para deixar o seu voto “sim” ao
Projeto.

Deputado Pastor Alex, Deputado Lazinho. O Deputado
Alan Queiroz falou agora comigo. Ele estava indo para o hospital.
Não estava bem, novamente. Deputado Dr. Neidson, Deputado
Jhony Paixão. Deputado Geraldo da Rondônia está ausente.
Deputado Dr. Neidson. A Deputada Cassia está vindo?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem,
Presidente?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida a Questão
de Ordem ao Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Nós combinamos e eu
queria que o senhor acertasse a questão da votação do leite,
que o Deputado Lazinho fez a lei e está tendo uma modificação
pelo Estado. Para nós votarmos quinta-feira, que é muito
importante para ajudar o produtor de leite do Estado de
Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meus amigos,
aproveitando, Senhores Deputados, isso é importante. Eu

gostaria de confirmar a presença de Vossas Excelências. Vamos
marcar quinta-feira...

Deputada Cassinha, esperando só para você dar o seu
“sim”.

Vamos marcar para quinta-feira a Sessão. Pode ser que
horário? 15 horas? Então ficar marcada, eu gostaria já que
ficasse registrado e já fizesse a convocação extraordinária
para quinta-feira, às 15 horas, para votarmos o Projeto a
respeito da queda do leite.

Agora, sim, proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - não votou
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - não votou
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - não votou
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - não votou
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - não votou

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por 17 votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção,está aprovado o Projeto de Lei
Complementar 80, em sua primeira votação,
ressalvados os destaques.

Agora nós vamos conhecer as Emendas. Gostaria aqui
que o Deputado Jair Montes, Secretário desta Casa de Leis,
fizesse a leitura de todas as Emendas em destaque, e depois
nós vamos discutir ponto a ponto. Ok?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, já foi votado o Projeto, por favor?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho,
chegou na hora certa, meu irmão. Deputado, aprovamos
agora, em primeira votação, o Projeto original. Agora nós
vamos fazer a leitura de todas as Emendas.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só uma Questão de
Ordem. Vai votar um por uma, não é?
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso mesmo.

O SR. AÉLCIO DA TV – Positivo, Deputado Lazinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Lazinho, aqui
é o Deputado Chiquinho. Ficou acertado que quinta-feira, às
três da tarde, vamos votar aquela lei lá, que veio do governo.
Não deu tempo de chegar hoje aqui. Aquela sua lei que você
fez em prol da situação de colocar na nota do produtor rural o
próximo mês, quanto vai ser pago. Ok?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, só um
minutinho. Sumiu uma Emenda aqui, agora. Imprime de novo.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhor Presidente,
está faltando a Emenda do Bico. Não está aqui não. Então,
enquanto não tiver, está travado aqui, Presidente. Levaram o
Bico daqui.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Senhor Presidente, lembrando
que o Bico é um consenso da Casa.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Bico é um
consenso.

O SR. JEAN OLIVEIRA - É um consenso geral. E nós
votamos esse Projeto em primeira votação e ele não vai sem
as Emendas, porque não existia criação de Unidade de
Conservação, o Bico não fazia parte do Parque. Com a votação
desse Projeto nós estamos incorporando o Bico ao Parque. E a
Emenda visa retirar novamente o Bico do Parque para que a
gente resolva esse problema em definitivo, até porque não é
certo que a gente crie uma área de Unidade de Conservação
onde existem pessoas. Então não tem justificativa para a criação
desse Bico.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito, Deputado
Jean Oliveira. Doutor Doca já foi buscar a Emenda. Vamos
votando as demais. Mas vai ficar prejudicado, porque tem que
fazer a leitura de todas, não é?

O SR. LAERTE GOMES - Pode ir lendo, Presidente, pode
ir lendo e dando o parecer.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Vamos fazendo uma
por uma.

O SR. LAERTE GOMES - Já pode ir lendo e dando o
parecer e fazendo...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Lê uma e já vota.
Vamos lá.

O SR. LAERTE GOMES - Isso.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Jair
Montes, por favor, a leitura da primeira Emenda.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Questão de Ordem.
Eu quero saber se encontraram a Emenda do Bico, porque...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Foi aprovada. Foi
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Foi aprovada. Mas
cadê a Emenda? Cadê ela? Está onde?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Meu irmão, essa
daqui eu não saio sem votar.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Quem é que levou para
casa?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Está no gabinete.
Vamos votando as outras, uma por uma. É só imprimir de novo.

Senhor Secretário, primeiramente, apresentar a primeira
Emenda. Por favor, a leitura.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Traz o Bico.
- EMENDA DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR EM

CONJUNTO COM TODOS OS DEPUTADOS.Os Artigos 11, 12 e
parágrafo único do Projeto de Lei Complementar 080/20,
Mensagem nº 204, que Altera os limites da Reserva Extrativista
Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim, cria o
Parque Estadual Ilha das Flores, o Parque Estadual Abaitará, a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, a Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e a Reserva de
Fauna Pau D’Óleo.

Está lido, Senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Está retirando a do Rio
Machado. Essa aqui, especificamente, o Rio Machado. Vai votar
a favor ou contra. Se votar a favor...

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) - Senhor
Presidente, confirma a minha presença, por favor, Presidente.
Fiquei com a internet com problema aqui. Deputado Alan
Queiroz.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Acabei de falar que
você estava bem de saúde, meu irmão. Melhoras. E obrigado
pela participação. Registra a presença do Deputado Alan
Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) - Obrigado.
Amanhã estarei de volta, chegando da consulta, graças a Deus
estou melhor, mas estou on-line aqui. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Esse aqui altera os
limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque Estadual
de Guajará-Mirim, cria o Parque Estadual Ilha das Flores, o
Parque Estadual Abaitará, a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Bom Jardim, a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Limoeiro, a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Rio Machado e a Reserva de Fauna Pau D’Óleo.
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Algum deputado gostaria de discutir essa Emenda?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Essa Emenda então é para
retirar a Reserva Rio Machado, em função de que nós
conversamos lá com todos os colegas, porque tem pessoas
morando lá há muitos anos e, com certeza, a liderança do
governo, que é o Deputado Luizinho Goebel, já concordou que
a gente vote para que não permaneça mais a Reserva Rio
Machado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ok. Alguma dúvida,
gente? Essa aqui, Rio Machado é consenso. Aqui é consenso.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Presidente, só para esclarecer.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Presidente, para esclarecimento.
A Emenda é modificativa, supressiva, aditiva?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Se nós aprovarmos,
automaticamente...

O SR. ISMAEL CRISPIN - Não. Eu quero saber o que é a
Emenda, se ela é modificativa, supressiva...

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Aditiva.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Emenda aditiva.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Aditiva.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - É. Está escrito aditiva.
Emenda aditiva.

Propõe que não é mais Reserva lá, Rio Machado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - É. Se nós aprovarmos aqui,
é claro que ela vai ser depois tirada, não é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –”Parágrafo único: O
subsolo da área descrita no caput integra os limites da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Rio Machado.”.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Tem os dois artigos que
criaram, que aí, depois, se nós aprovarmos aqui,
automaticamente, vai tirar depois.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ok. Passamos, então,
à votação. Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários
votarão “não”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –...
Presidente, só um entendimento, essa Emenda... (falha na
transmissão do áudio).

O SR. ADELINO FOLLADOR – É para tirar o Rio Machado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – É para o Rio Machado
não ser mais Reserva. Ponto. Fechou?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Ok.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabenizar o
Deputado Adelino, que é uma luta antiga do Deputado Adelino
Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Do Deputado Alex, também.
De todos os deputados.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – De todos nós, em
conjunto.

Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários
votarão “não”. Está iniciada a votação. O painel está liberado
e os deputados on-line poderão se manifestar.

O SR. LAERTE GOMES – É nominal, Presidente?

O SR. LEBRÃO(Por videoconferência) – Deputado Lebrão
vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lebrão
vota “sim”.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Laerte vota “sim”,
Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Laerte
vota “sim”. Registra.

Gente, tem que liberar o plenário, libera o painel. É
uma Emenda Aditiva, que fique registrado nos Anais. Liberado
o painel.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Deputado Lazinho vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho
vota “sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) - Deputado
Alan vota “sim”, Presidente, por favor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alan vota
“sim”.

O SR. LAERTE GOMES – Reiterando o meu voto “sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Reiterando o voto
do Deputado Laerte Gomes, “sim”.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, põe “sim” para o
Deputado Jean Oliveira porque a biometria...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jean
Oliveira vota “sim”.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Luizinho, “sim”.

O SR. LEBRÃO(Por videoconferência) – Reiterando o meu
voto, Senhor Presidente, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores
Deputados, falta o Deputado Luizinho votar. Gente, alguém falta
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votar? Vou proclamar o resultado. Só aguardar o Deputado
Luizinho, líder do Governo Marcos Rocha.

O Deputado Eyder Brasil não está?

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) –
Presidente, o Deputado Luizinho já proclamou, falou “sim”, eu
ouvi.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Deputado Luizinho,
“sim”, por favor.

O Deputado Eyder votou? Deputado Eyder, por favor.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - não votou
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - não votou
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputada Rosângela Donadon - não votou

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou proclamar o
resultado: por 18 votos favoráveis, nenhum voto
contrário, nenhuma abstenção, está aprovada a
Emenda.

Próxima Emenda, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Essa daqui é no
mesmo caminho da primeira, do autor Deputado Chiquinho da
Emater e outros.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em conjunto.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Em conjunto.
Porque está aqui o nome do Deputado Chiquinho e todos os
deputados. – EMENDA ADITIVA AO PLC 80. “Renumera o
parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao art. 1º do
Projeto de Lei Complementar 80/2020 e dá outras
providências.”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Explica esse trem para nós para ver o que é.

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência) – Deputado
Eyder Brasil vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra a presença
do Deputado Eyder Brasil, por favor.

O Deputado Cirone vai esclarecer essa Emenda.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É só falar qual Reserva é.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – É Jaci-Paraná.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Só esclarecendo, aqui, a Emenda.
Essa Emenda aqui, é no artigo 1º, onde o governo mandou
para permanecer 45 mil hectares de área. E nós estamos
propondo para ficar só 22.487,818 hectares, que vai margear
todos os rios, ali, desafetando toda a outra área. Atendendo
ao pedido de todos os produtores da Jaci-Paraná.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Atendendo todos os
produtores lá de Minas Novas, Jaci-Paraná que estavam ficando
de fora.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – É uma Emenda
Aditiva. Está escrito até no Projeto. Emenda Aditiva ao PLC 80.

Algum deputado para discutir essa Emenda
específica?Não havendo, vamos à votação. Os deputados
favoráveis votarão “sim” e os contrários votarão “não”. Está
iniciada a votação. Por favor, liberem o painel.

O SR. LEBRÃO(Por videoconferência) – Deputado Lebrão
vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra o voto “sim”
do Deputado Lebrão, por favor.

A SRA. CASSIA MULETA – Deputada Cassia vota “sim”,
Presidente.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado
Alan Queiroz, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, a liberação
do painel. Deputado Alan Queiroz, “sim”. Painel está liberado.
Deputado Lebrão, “sim”.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Jean Oliveira, “sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jean
Oliveira, “sim”.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Laerte já votou “sim”,
Presidente, deu certo.

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência) – Deputado
Eyder Brasil vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Eyder
Brasil, “sim”.
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Senhora e Senhores Deputados Rosângela Donadon,
Marcelo Cruz, Lazinho da Fetagro, Jhony, Jair Montes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, só uma Questão
de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida a Questão
de Ordem.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só para registrar, mais uma
vez, para ficar bem claro, que diante da Mensagem do Poder
Executivo que aportou a esta Casa sob o número 85/2021, que
solicitava a retirada do Projeto de tramitação, nós afirmamos
que, através da liderança, conforme regimentalmente escrito,
então, acatamos que a matéria continuasse na Ordem do Dia
assim como está sendo analisada neste momento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado. E eu
gostaria de fazer o registro também, Deputado Luizinho, líder
do governo, que, por vários governos, sempre foi prometido
que mandaria este Projeto para a Casa. Então, quero
parabenizar a coragem do Governador Marcos Rocha por enviar
este Projeto que é tão importante para o desenvolvimento do
Estado de Rondônia. E em breve estaremos aqui discutindo o
zoneamento também.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Deputado Lazinho vota “sim”, Senhor Presidente. Deputado
Lazinho vota “sim”, reafirmo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho,
“sim”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Eu peço desculpas aí, porque a nossa internet aqui hoje vou te
contar, viu, está muito difícil de tocar as coisas aqui.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou proclamar o
resultado, gente.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - não votou
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - não votou
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim

- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputada Rosângela Donadon - não votou

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 18 votos
“sim”, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção fica
mantida a Emenda nº 02 ao PLC 80. Vão à segunda
votação as Emendas.

Vamos à terceira Emenda.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Presidente, enquanto resolve,
só uma Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Eu gostaria de pedir a Vossa
Excelência que colocasse — eu pedi isso na reunião juntamente
com o Deputado Jean Oliveira, que era o Relator — que incluísse
todos os documentos da Audiência Pública, ata, gravação
audiovisual integral, todos os documentos de estudos que
foram entregues aqui e protocolados nesta Casa, como todas
as reuniões junto com a Sedam, ok? Gostaria que colocasse
no Projeto de Lei e anexasse todos esses documentos.

O SR. JAIR MONTES – Vamos lá, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Cirone. Foi pedido na Comissão. Está acatado e está acatado
em plenário também.

Próxima Emenda, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES(1º Secretário) – EMENDA
MODIFICATIVA PLC 80 DE AUTORIA COLETIVA. “Altera a
redação dos artigos 9 e 10 do Projeto de Lei Complementar
80/2020, e dá outras providências.”.

“A Assembleia Legislativa decreta:
Art. 9º - Fica criada a Reserva de Desenvolvimento

Sustentável Limoeiro, com área de aproximadamente 18.020,31
hectares, localizada no Município de São Francisco de Guaporé,
Estado de Rondônia, com o objetivo básico de preservar a
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar condições e meios
necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da
qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e
aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do
ambiente desenvolvidos por essas populações.

Art. 10 - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Limoeiro apresenta os seguintes limites e confrontações
constantes dos anexos III e mapa do anexo IV da presente
Emenda.”.

Então, Senhor Presidente, está lida.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Essa aqui é a criação
da Reserva Limoeiro. Alguém gostaria de discutir essa Emenda?
Alguém para discutir? Deputado Crispin, vice-líder, criação da
Reserva Limoeiro, tranquilo? Deputado Lebrão, que é de lá.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Se não tiver ninguém
morando lá.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Então, vamos para
a votação. Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários
votarão “não”. Está iniciada a votação. O painel está liberado e
os on-line, por favor, se manifestem.

Gente, só tem 11 votos. Por favor, os Deputados...

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) - Deputado
Eyder Brasil vota “sim”, Presidente Alex Redano, meu amigo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Por favor, registrar
o voto do Deputado Eyder.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) - Deputado
Marcelo Cruz vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - E Deputado Marcelo
Cruz “sim” também, por favor.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) - Senhor
Presidente, Deputado Lebrão vai se abster de votar nessa
Emenda aí. Uma abstenção.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ok. Eu gostaria que
deixasse registrado que o Deputado Lebrão se absteve.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Senhor Presidente, o Deputado Lazinho também se abstém.
Nós vamos ter problema com isso aí lá na frente.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, Deputado Jean vota
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Lazinho
também se abstém.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, Deputado Jean vota
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gostaria que
registrasse o voto do Deputado Jean: “sim”.

Temos três abstenções, quatorze votos “sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Deputado Follador, abstenção?
Você pediu para eu votar para você, eu votei. Estou pedindo
para você votar nessa. Vota “sim”! (fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ele votou
“abstenção”, o Deputado Adelino.

O SR. JAIR MONTES - Ele errou. (fora do microfone)

O SR. CIRONE DEIRÓ - Vota “sim”! (fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ele errou? Não...

O SR. ADELINO FOLLADOR - Não gosto de criar Reserva,
não gosto.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Pedir o seu apoio, que lá é
consenso.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Não gosto. O Estado de
Rondônia tem muita Reserva.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gente, eu vou
proclamar o resultado.

Deputada Rosângela Donadon, por favor? Deputado Alan
Queiroz? Deputado Jhony Paixão? Deputado Geraldo da
Rondônia? Deputado Alex Silva? Deputado Dr. Neidson?

O SR. CIRONE DEIRÓ - Deputado Follador, muda aí o
seu voto. (fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) -Tem que ter 16?Vai
reprovar, gente.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Precisa de 13.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Precisa só de 13,
não é?

O SR. JEAN OLIVEIRA - 16, não é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - São 13 ou 16?

O SR. JEAN OLIVEIRA - 13 votos. (fora do microfone).

O SR. CIRONE DEIRÓ - 13.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - abstenção
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - não votou
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - não votou
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - não votou
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - abstenção
- Deputado Lebrão - abstenção
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - não votou

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Então, proclamar o
resultado. Fica aprovado com 15 votos favoráveis,
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nenhum voto contrário, e 3 abstenções. Vai à segunda
votação o Projeto.

Nosso Secretário, o Deputado Jair Montes, fará a leitura
da próxima.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Vamos lá. O Bico
está chegando.

- EMENDA ADITIVA AO PLC 80 DE AUTORIA COLETIVA.
Renumera o parágrafo único, e acrescenta o § 2º ao art. 2º do
Projeto de Lei Complementar 80/2020, e dá outras providências.

Precisa ler?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Precisa. Pode ler.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) -
“§ 1ºo Parque Estadual de Guajará-Mirim, localizado nos

Municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, Estado de
Rondônia, criado pelo Decreto 4.575, de 23 de março de 1990,
a ter a área de 166.034,71 hectares, com limites e confrontações
constantes do anexo I e mapa do anexo II da presente Emenda:

§ 2º o subsolo da área descrita no caput integra os limites
do parque estadual Guajará-Mirim.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gente, essa aqui eu
gostaria aqui de fazer um agradecimento especial a todos os
deputados, está subscrita por quase todos os deputados. Essa
aqui é a famosa Terra Roxa.

O SR. ISMAEL CRISPIN - É o Bico?(fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Não, o Bico está
votando ali em separado. Vai, vai votar o Bico em separado.

Algum deputado gostaria de discutir aqui sobre a questão
da Terra Roxa? Não havendo, eu gostaria só de agradecer a
todos os deputados. Essa vai ser uma luta complexa, mas com
o apoio de todo o Parlamento, nós vamos alcançar o sucesso.
São pessoas que estão lá, tem pessoas que estão há muitos
anos lá, que têm plantações, estão produzindo e precisam
também ser respeitadas.

O SR. LAERTE GOMES - Só para contribuir, Presidente.
Só para contribuir.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Para discutir, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra,
Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES - Eu queria parabenizar Vossa
Excelência e todos os demais deputados, Deputada Cassia
também, que se empenhou, todos os deputados, a questão da
Terra Roxa. Recebi muitas ligações das pessoas que estavam
lá. E eu até queria aproveitar, Presidente, se você me oportunizar,
na última reunião que nós tivemos com a Sedam, acho que
expressaram mal a forma como eu falei, e quiseram colocar
na população lá de Terra Roxa que eu era contra. Muito pelo
contrário, eu era contra advogado vir falar em reunião de
deputado com a Sedam. Até porque nós temos exemplos, como
o Deputado Jair disse, em Rondônia, que deputados armam

invasão em propriedade, aliás, armam invasão em terras
públicas, em Reservas e ficam vendendo lotes. Há casos dessa
natureza.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Advogados ou deputados?
(fora do microfone).

O SR. LAERTE GOMES – Advogados. Falei advogados.
Então eu acho que não era justo permitir que aquilo
acontecesse. Mas, em momento nenhum eu fui contra e sou
contra, tanto que vou votar a favor, à questão de Terra Roxa.
Essa população que está lá é gente trabalhadora, produtor
rural.

Então, só para deixar esclarecido, Presidente, que
passaram meu telefone e eu recebi mil mensagens. E eu falei
a verdade, o que eu penso, porque é dessa forma que eu
conduzo o meu mandato, com transparência. Vou votar a favor
da sua Emenda de acordo em benefício àquela comunidade.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Laerte.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Para discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Com a palavra,
Deputado Chiquinho, para discutir a Emenda.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Essa é uma Emenda
que faz justiça às pessoas pobres de Jacinópolis. Pessoas que
trabalham, Deputado Follador, no dia a dia na enxada, na
foice para sobreviver, para fazer o seu alimento do dia a dia.
Seria uma grande injustiça a gente não votar esse Projeto. E,
além da Terra Roxa, aí está dentro também do mesmo Projeto,
a Oitavinha, a Nona e a Décima, atendendo todas as pessoas
ali de Jaci-Paraná, as pequenas famílias que têm um pequeno
pedaço de terra. Estão plantando agricultura de subsistência.
Estamos fazendo justiça às pessoas pobres que estão ali
trabalhando, suando para sobreviver com sua família.
Obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA - Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Concedo a palavra
ao Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Eu quero aqui parabenizar o
Presidente Deputado Alex Redano pela sua luta em atender a
população, a sociedade que mora em Jacinópolis. O senhor
batalhou por este momento de colocar essa área em votação.
Então, parabéns ao senhor e aos deputados que vão votar
junto com o senhor para aprovar essa Emenda, colocando a
área de Jacinópolis nessa votação. Obrigado.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, Questão de
Ordem também, Deputado Anderson.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado pelas
palavras.

Passo a palavra, para discutir o Projeto, ao Deputado
Anderson.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, fiz questão de
assinar essa Emenda porque é uma das maiores justiças que
nós estamos fazendo para a população ali de Terra Roxa e
com certeza, eu acho que é a maior justiça em toda essa
discussão, eu considero, Terra Roxa. Porque são pessoas que
estão há anos produzindo e sofrendo. Isso nós vamos trabalhar
politicamente quando essa Emenda chegar ao nosso
Governador.

Parabéns pela sua atuação e pela liberdade democrática
de conduzir este Parlamento.

A SRA. CASSIA MULETA - Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Anderson.

Com a palavra, Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Eu também quero parabenizar
aqui o nosso Presidente Alex Redano e dizer que antes eu
falava muito no Bico, igual o Deputado Jair hoje. Tinha
conhecimento do Bico. Aí, depois, eu passei também a ter
conhecimento da Terra Roxa através do Deputado Alex Redano,
através dos moradores de lá que me procuraram para falar
sobre esse Projeto que estava aqui. Então, é com maior prazer
também que eu assino junto com o senhor essa Emenda para
estar fazendo justiça com os moradores de Terra Roxa.

Eu quero aqui, também, tem moradores, eu quero deixar
um abraço a todos. E, também saíram mensagens com o meu
nome, que eu estava nessa reunião e estava fazendo voto
também contrário à Terra Roxa. Quero dizer aqui que eu me
manifesto sempre a favor daquelas pessoas que precisam muito,
que é Terra Roxa lá na região.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Verdade, Deputada
Cassinha. Parabéns pelas suas palavras, muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Concedo a palavra
ao nobre deputado, também defensor da causa, Deputado
Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Alex, parabéns
pela iniciativa com o apoio de todos os deputados. Para nós é
um prazer, é uma alegria poder desafetar qualquer área onde
o pessoal está produzindo, o pessoal está assentado. E vou
ficar torcendo aqui, Deputado Luizinho, deputado líder do
governo, Senhor Presidente, que o governo mande outros
Projetos para desafetar, para nós regularizarmos essas áreas
das pessoas que estão produzindo, que estão mantendo o
Estado de Rondônia melhor que outros Estados e também
produzindo para o Brasil.

E nós temos que, com certeza, fazer tudo para que outros
Projetos, a região de Cujubim que nós citamos aqui hoje, que

precisa urgentemente, outras áreas que nós tentamos incluir
nesse Projeto, mas não foi possível, mas para mim é uma
alegria poder colaborar para desafetar essas áreas para o
pessoal ficar mais tranquilo juridicamente lá na sua área.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns pela sua
luta, Deputado Adelino, obrigado pelas palavras.

Passo a palavra também, ele que sempre defendeu
também a Associação Terra Roxa, Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES - Deputado Alex Redano, eu vou
ser muito sincero. Eu não conheço o roxo da terra nem a Terra
Roxa. Recebi muitas ligações e, através do seu pedido, nós
atendemos porque nós somos pessoas, que eu sempre falo
nesta Casa, Deputado Laerte, a pandemia nos ensinou muitas
coisas. Nós, seres humanos, temos que nos preocupar com
seres humanos. Então, parabéns pela sua preocupação,
parabéns a esta Casa pela preocupação em defender essas
pessoas que estão há tempos morando nessa localidade e vão
poder, e pedir a Deus, Deputado Luizinho Goebel, o senhor
como líder do governo, e o Deputado Ismael Crispin, que
possamos convencer a Sedam, convencer o Governo do Estado
para que não vete essa Emenda para que os sonhos das
pessoas se tornem realidade.Então assim, eu voto com muita
alegria, porque eu sei o que é conquistar um pedaço de terra.
Lembro do meu pai, quando chegou lá no Bairro da Embratel,
Rua João Pedro da Rocha, que hoje se tornou o maior centro
gastronômico de Porto Velho, ali do lado do Caroço, Açaí, e
meu pai chegou ali. E, naquele tempo, a pessoa falou para
ele: “seu Jaime, escolhe o que o senhor quiser”. Ele falou:
“não, só preciso de um pedaço de terra para morar”. E pegou
um terreno de 12x40, que eu morei lá por muitos anos e hoje
minha filha vai morar naquele mesmo lugar.

Então, assim, o meu conquistou aquele local, Deputado
Laerte, que era no mato, no matagal. E hoje está desenvolvido.
Então, é um orgulho muito grande, quando o cidadão que não
tem onde morar, que consegue um pedaço de terra, com todo
sacrifício, ele consegue ter sua moradia. Então, eu fico muito
feliz por isso. Parabéns, Deputado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente)– Obrigado pelas
palavras, Deputado Jair.

Mais algum deputado gostaria de discutir? Não havendo,
vamos por em votação. Os deputados favoráveis votarão “sim”,
os contrários votarão “não”. Está iniciada a votação. O painel
está liberado. Gostaria que os deputados de forma on-line, se
manifestassem.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Deputado Lebrão
vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Deputado Lebrão
vota “sim”. Registre, por favor.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Laerte Gomes vota
“sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Alan
Queiroz, “sim”, Presidente.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Laerte
Gomes sim”; Deputado Alan Queiroz, “sim”.

Está pronta a Emenda do Bico, Deputado Jair Montes?

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Deputado
Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Marcelo
Cruz, “sim”.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) – Dr. Neidson,
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Dr. Neidson,
“sim”.

O SR. LAERTE GOMES – O Deputado Marcelo Cruz está
onde? Ele está em alguma viagem oficial? Que eu não vi ele na
Casa hoje. Ele está em Porto Velho ou está viajando.

O SR. JAIR MONTES – Está trabalhando.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Está trabalhando.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Como é, Deputado? Ele está no
Diário Oficial?

O SR. JAIR MONTES – Não.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Ele está no Diário Oficial sim,
que eu vejo as nomeações dele, porque ele tem bastante
nomeação.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) –
Presidente, Deputado Laerte, eu não estou em viagem oficial,
meu líder. Mas eu estou atento a tudo. Desde cedo eu estou
on-line.

O SR. LAERTE GOMES – Não, Deputado. Eu só perguntei
se você está em Porto Velho. Faz dias que eu não vejo Vossa
Excelência.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Deputado Lazinho vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra o voto “sim”
do Deputado Lazinho. Já temos 19 votos. Falta a Deputado
Rosângela.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Registra
o voto “sim” do Deputado Eyder Brasil, Presidente, por favor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Eyder
Brasil, “sim”. Obrigado, Deputado Eyder Brasil.

Deputado Geraldo da Rondônia está ausente. Deputado
Jhony, Deputado Pastor Alex, Deputada Rosângela.

Vou proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - não votou
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - não votou

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 20 votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, fica aprovada a Emenda Aditiva nº 4, ao
PLC 80, denominada Emenda do Terra Roxa.

Próxima matéria.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – E mais a Oitavinha, a
Nona e a Décima.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso, que é tudo
junto: a Oitavinha, a Nona e a Décima.

Agora, a próxima matéria é a do Bico. Coletiva. Depois
todo mundo assina junto.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Coletiva. Pode
assinar, todos. Essa aqui é uma Emenda muito esperada,
porque a gente recebeu aqui muitos dos nossos amigos lá de
Jacinópolis. Até cantaram aqui na Assembleia.

- EMENDA ADITIVA AO PLC 80 DE AUTORIA COLETIVA.
Altera a redação do artigo 2º e acrescenta o parágrafo único
ao Projeto de Lei Complementar 80/2020, e dá outras
providências.

“Art. 1º - Altera a redação do artigo 2º do Projeto de
Lei Complementar 80/2020, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º - O Parque Estadual de Guajará-Mirim, localizado
nos Municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, Estado de
Rondônia, criado pelo Decreto 4.575, de 23 de março de 1990,
a ter a área de 200.094,72 hectares, com limites e
confrontações constantes do anexo I e mapa do anexo II da
presente Emenda:”.
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“Artigo 2º. O artigo 17, do PLC 80/2020, passa a vigorar:
“Acrescenta o parágrafo único com a seguinte redação:
Parágrafo Único – O proprietário ou possuidor do imóvel

rural localizado nas áreas desafetadas do Parque Estadual de
Guajará-Mirim, pela Lei Estadual nº 1.146/2002, do qual fora
excluída a área de 4.906,5825hectares, poderá promover a
regularização ambiental de sua propriedade ou mesmo posse,
assegurado aos requerentes, o prazo de cinco anos para se
adequarem às exigências do licenciamento, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 12.651, de maio de 2012, e demais
legislações vigentes.””.

Essa é a Emenda que vamos votar, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado para
discutir a Emenda? Não havendo, passaremos à votação.

Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários
votarão “não”. Está aberto o painel de votação. Os deputados
on-line se manifestem.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Deputado Lebrão
vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ISMAEL CRISPIN – A minuta dessa aí, qual é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Essa aqui é do Bico
do Parque.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Aquela Emenda Modificativa
do Bico.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Emenda Aditiva
Modificativa. Essa já está acordada.

Desculpa. É o Deputado Lebrão, não é?

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) - Presidente
Alex, Deputado Alan Queiroz vota favorável.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Alan
Queiroz, favorável, “sim”.

O SR. LAERTE GOMES - Deputado Laerte Gomes, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Laerte
Gomes, “sim”.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) - Deputado
Dr. Neidson, “sim”.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) - Deputado
Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Dr. Neidson,
“sim”. Deputado Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Deputado Adelino Follador,
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Adelino
Follador, “sim”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Deputado Lazinho da Fetagro, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Lazinho
da Fetagro, “sim”.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Senhor Presidente, para registrar
o voto “sim” do Deputado Jean Oliveira.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Por favor, registrar
o voto “sim” do Deputado Jean Oliveira.

O SR. EYDER BRASIL - Deputado Eyder Brasil também
vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Eyder
Brasil, “sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Deputado Cirone Deiró vota “sim”.
(fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Cirone
Deiró vota “sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Deputado Chiquinho
vota “sim”, no Bico.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Chiquinho
da Emater vota “sim”, em favor do Bico.

Deputado líder votou? Deputado Luizinho Goebel? Votou
“sim”. Registre, por favor.

Proclamando o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - não votou
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - não votou
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 20 votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, fica aprovada a Emenda Modificativa nº 5,
Bico do Parque. Mantida no Projeto.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) - Senhor
Presidente, me dê um aparte.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra o
Deputado Marcelo Cruz, uma Questão de Ordem.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) - Muito
obrigado, Presidente. Deputado Jair Montes, parabéns pelo
trabalho que você teve todos esses dias. Eu estive em
Jacinópolis, ali no Bico do Parque, e naquele momento eu vi o
desespero de muitos produtores, de muitas pessoas que têm
sua pequena terra e precisam daquela terra para o seu
mantimento. Então, Deputado Jair Montes, muito obrigado por
você ter lutado por aquele povo. Eu tenho muitos conhecidos lá
e, inclusive, pedi para assinar junto com Vossa Excelência. E
eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que hoje é um dia de
comemoração para aquele povo que não estava mais
acreditando na Assembleia Legislativa. Parabéns, Presidente,
por ter pautado a matéria também. Eu tenho certeza que a
Assembleia Legislativa vai sair muito forte e grande com esse
resultado. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado pelas
palavras, Deputado Marcelo Cruz.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, analisaram todas as
propostas de Emenda ou ainda não?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Já. Falta a segunda
votação. Só um minutinho. Tem a das Flores, não é? Não?
Retirou?

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, eu só quero aqui
fortalecer o que já foi dito inúmeras vezes. A Comissão de
Meio Ambiente teve a oportunidade de ter assessoramento de
alguns técnicos que trabalharam de forma voluntária em prol
do desenvolvimento deste Estado. E que fique registrado nos
anais desta Casa o empenho do Dr. Doca — depois vou pegar o
nome dele completo para a gente..., a gente o conhece
popularmente como “Doca”. Também do engenheiro Flamber
e do técnico Alexandre. Todos eles se empenharam ao máximo
para que a gente pudesse apresentar um relatório digno, para
que a gente acatasse as Emendas, transformando um texto
em uma imagem cartográfica — que não é fácil e simples de
fazer. Então, foi um trabalho árduo que a Comissão teve, que
trouxe a esta Casa inúmeras Emendas que foram muito
trabalhosas de se fazer, que, ao final, em desacordo político,
não foram aproveitadas, mas o nosso trabalho foi feito, para
que a gente pudesse botar à mesa e a limpo o sentimento de
cada cidadão e cada parlamentar que aqui expressou seus
pontos de vista e, ao final, nós tivemos essa votação, como eu
disse, difícil de agradar a todos, mas nós conseguimos diminuir
um pouco a dificuldade de muitos e conseguindo ainda fortalecer
o setor produtivo rondoniense e respeitando o meio ambiente.

Porque não votar essa matéria é que nós estaríamos
trabalhando contra o meio ambiente. Porque hoje nós
colocamos um limite, nós delimitamos o que é possível, o que
é zona de produção e o que é unidade de conservação, coisa
que há anos não se fazia. Então a partir daí a gente vai ter,
sim, um respeito ao meio ambiente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns pelas
palavras, Deputado Jean Oliveira.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Deputado Laerte
Gomes tinha pedido anteriormente. Com a palavra, Deputado
Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES - Presidente Alex Redano,
Senhores Deputados, amigos que estão aqui. Eu vou ser bem
breve, até porque eu tenho um relato que nós temos que aqui
falar e deixar registrado nos anais da Casa, que eu acho muito
importante, Deputado Chiquinho da Emater. Cumprimentar aqui
todos os moradores de todas as áreas, Terra Roxa, Bico,
especialmente da Resex Jaci-Paraná. Parabenizar a Associação
da Resex, que trabalhou muito intensamente nesse projeto.

Dizer, Presidente Alex, eu quero te parabenizar por
Vossa Excelência ter cumprido o acordo que fez conosco,
enquanto Presidente da Assembleia Legislativa na época,
juntamente com o relator, Deputado Jean Oliveira. Mas Vossa
Excelência assumiu um compromisso comigo, que nós
queríamos votar essa matéria, tínhamos o compromisso de
votar em dezembro, depois fizemos o compromisso de votar
em janeiro, numa Extraordinária, e Vossa Excelência me pediu
para que nós analisássemos um pouquinho melhor, que tinham
outras áreas que tinham que ser discutidas, que Vossa
Excelência fazia o compromisso comigo de trazer essa matéria,
o mais rápido possível à pauta. E eu quero, aqui, deixar
registrado isso, que Vossa Excelência cumpriu o acordo que
fez. E na política o que vale, para nós, é a palavra. Quando se
tem palavra e se cumpre, nós temos que deixar registrado. A
semana passada nós fizemos uma reunião, o Deputado
Chiquinho estava presente, Deputado Ezequiel estava presente
e demais deputados, em que fizemos uma reunião com
deputados e com a Sedam, e tiramos várias dúvidas quanto
ao Projeto, inclusive, eu vou voltar a falar de um mal-entendido,
aqui, com Terra Roxa, porque é bom deixar registrado isso,
apesar de que eu não tenho problema com isso. Eu, quando
faço os meus atos, sou homem demais para assumir, para
cumprir com todos os meus atos. E aquilo que eu penso,
Deputado Jair, que eu devo ser contra, vou ser contra, pode
estar este plenário cheio, como muitas vezes eu fiz. Mas,
naquele momento, eu entendia que advogados não podiam
estar na reunião, que era uma reunião técnica de trabalho
entre deputados e a Sedam, jamais contra os produtores que
lá estão, tanto é que hoje votamos a favor da matéria e foi
aprovado justamente. E Vossa Excelência fez o compromisso,
hoje, conosco de pautar essa matéria. Gravamos um vídeo e
Vossa Excelência fez esse compromisso. E hoje, eu vi Vossa
Excelência receber muita pressão para tirar essa matéria de
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pauta, de vários lados. E Vossa Excelência foi firme e honrou
com o seu compromisso e eu quero, aqui, lhe parabenizar. Eu
já estive nessa cadeira que Vossa Excelência está e eu sei a
pressão e o peso desse cargo e Vossa Excelência honrou a
palavra. E hoje nós votamos essa matéria que vai beneficiar,
Deputado Alex Redano, Presidente Alex, senhores deputados,
milhares de produtores rurais no Estado de Rondônia; Município
de Buritis, Deputada Cassia; Município de Nova Mamoré; de
Guajará; de Porto Velho. Esse primeiro passo, é importante
falar isso, esse é o primeiro passo de uma longa luta que ainda
temos pela frente, mas esse primeiro passo é essencial, aprovar
esse Projeto. E nós temos que deixar registrado, aqui nos Anais
da Casa, a coragem que o Governador Marcos Rocha, a
coragem que ele teve de encaminhar esse Projeto para cá,
enquanto muitos falavam que iam encaminhar, e nunca
encaminharam. Isso tem que ficar registrado aqui. E eu quero
deixar esse agradecimento ao Governador. Agora é uma outra
etapa, Deputada Cassia, tem as Emendas, tem que discutir
com o governo se veta ou não veta, depois retorna para cá;
depois, tem a regularização ambiental, regularização fundiária.
É um processo que nós ainda vamos ter pela frente. Mas, esta
Casa deu a sua resposta para esses homens que fazem este
Estado acontecer, para esses homens que fazem este Estado
crescer, que são o nosso maior patrimônio, nosso maior tesouro
que são os nossos produtores rurais. A esses, nós rendemos
as nossas homenagens. Eu vi vocês batendo palmas aqui. Vocês
não têm que bater palmas para nós; nós estamos cumprindo o
nosso dever e a nossa obrigação. As palmas têm que ser para
vocês que desbravaram este Estado e estão fazendo este Estado
ser respeitado e ser grande. Parabéns a todos vocês.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas
palavras, Deputado Laerte.

O SR. LUIZINHO GOBEL – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu vou conceder,
Deputado Luizinho, mas o Deputado Chiquinho pediu primeiro.

Com a palavra o nobre Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Senhora Deputada, é uma noite de
felicidade ver os meus produtores rurais do nosso Estado viver
em paz. É isso o que vocês buscaram, pessoal do Bico, pessoal
da Terra Roxa, pessoal da Resex Jaci-Paraná, que foi tão
perseguido ao longo do tempo. Então, eu saio daqui, hoje,
muito feliz, com a minha consciência tranquila porque fiz justiça
ao produtor rural de Rondônia. Tem outro Projeto, Presidente
— nós devemos votar em breve —, que é o zoneamento. É
outro grande Projeto em benefício do povo de Rondônia. E eu
tenho certeza que esta Casa também vai aprovar, porque é um
Projeto que o governo mandou e quero também agradecer ao
Governo Marcos Rocha pela coragem, pela determinação que
ele teve de mandar esses dois grandes Projetos, aqui, para
esta Casa. Agora, Presidente, nós precisamos fazer justiça
também, Deputado Follador, com o povo de Cujubim, daquelas
Reservas quer ficaram para trás; aqui do povo da C Vermelha,
aqui de Porto Velho e tantas outras mais que foram assentadas
pelo Incra e depois viraram Reserva. Nós temos que fazer

justiça. No nosso mandato, se Deus quiser, nós vamos fazer
justiça ao produtor rural de Rondônia. Dar para ele a legalidade.
Outro grande projeto que nós temos que buscar urgentemente
é a documentação da terra de vocês, para que vocês, de fato,
tenham esse documento na mão dizendo: “essa terra aqui é
minha”, podendo financiar, podendo fazer o que vocês bem
entenderem e deixar para sua família esse legado de patrimônio
que vocês tanto lutaram por essas terras. Então, meus amigos
deputados, todos vocês que aqui, hoje, aprovaram esse
Projeto,só quero parabenizar, em nome do produtor rural de
Rondônia. Eu, como técnico da Emater por 30 anos, sei o
sacrifício que é trabalhar na terra.

Estamos também lutando aí mais agora pela questão do
leite e, se Deus quiser, nós vamos vencer, porque essa luta é
de todos nós. É da Assembleia, é de todos nós. Meu muito
obrigado. Que Deus abençoe. Sucesso a vocês. Vão para casa
em paz, que a Assembleia fez justiça a vocês e o Governo do
Estado. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado.

O SR. JAIR MONTES – Vamos votar, Presidente?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, o Deputado
Luizinho pediu Questão de Ordem. Vou conceder só para o
Deputado Luizinho e depois vamos votar a segunda votação?
Porque não votou ainda, não é?

Com a palavra, nosso líder do governo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, quero ser breve,
porque o mais importante neste dia é nós aprovarmos de fato
este Projeto histórico, importante e necessário. Onde, com muita
luta, dedicação e determinação da equipe técnica do Governo
Marcos Rocha, do empenho e do comprometimento de todos
os deputados desta Assembleia Legislativa e, em especial, a
Vossa Excelência, Presidente, Deputado Alex Redano, que, em
nenhum minuto, arredou do compromisso de fazer com que
esta matéria tramitasse nesta Casa. Foram meses, mas só
nós que estamos aqui, sabemos do tamanho da
responsabilidade que temos, porque um erro, um erro poderia
ser fatal para este Projeto. E se fosse fatal para este Projeto,
nós prejudicaríamos, acima de tudo, milhares e milhares de
produtores do nosso estado. E nós reconhecemos que o esteio
da economia de Rondônia, que o esteio do Estado de Rondônia
é o homem e a mulher da roça, é o homem e a mulher da mão
calejada e é para esses que nós devemos a obrigação de apoiar
em todas aquelas ações que são necessárias para que eles
continuem no campo produzindo, trabalhando, gerando riquezas
para o nosso Estado e levando dignidade para sua família.

Quero agradecer de coração a cada deputado. Hoje temos
a presença dos 24 deputados estaduais. Entramos nesta
Assembleia às 07 horas da manhã e agora já passamos das
21 horas e 30, e todo momento debatendo somente este
Projeto. Isso é a prova, a demonstração de compromisso. Por
muitas vezes, nós já ouvimos falar que se votam matérias na
calada da noite. E é verdade. Mas são matérias como essa,
que contemplam a população do nosso Estado, que contemplam
o homem trabalhador do nosso Estado. E a equipe do governo,
na pessoa do Júnior Gonçalves, na pessoa do Secretário da
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Sedam, Marcílio, na equipe técnica da Ditel e da Casa Civil
estão constantemente ligados, linkados com a Assembleia
Legislativa, discutindo passo a passo daquilo que, de fato, nós
poderíamos votar e não votar para não prejudicar o Projeto. E
o mais importante: que estamos com a alma lavada, porque
sabemos que a votação e a aprovação do PLC 80, deste Projeto
que estamos votando, ele abre o caminho para que, num futuro
muito breve, nós possamos, Deputado Crispin, votar o tão
necessário, e tão sonhado, e tão esperado zoneamento. O
Projeto do Zoneamento que já está na Assembleia Legislativa,
mas que, para ser votado, precisava-se votar este Projeto que
estamos votando no dia de hoje.

Aqueles que esperavam o Projeto do PLC 80, que estão
alegres neste momento, podem ter certeza e levar a notícia
que muito mais se alegrarão nos próximos dias, quando nós
estaremos votando o Projeto do Zoneamento. E, desta forma,
abrindo mais uma vez um caminho para que Rondônia continue
a cada dia se transformando no celeiro da produção do nosso
País. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito. Deixa eu
falar. Parabéns, Deputado Luizinho. Vamos votar o Projeto e
depois eu abro para todos discursarem.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Não, Presidente, não é o
Expediente agora?

O SR. EDSON MARTINS – Só uma Questão de Ordem,
Presidente, bem rápido.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Não, mas eu também quero
falar, o outro quer falar, todo mundo quer falar.

O SR. EDSON MARTINS – Até por respeito às pessoas
que estavam cansadas já de estar aqui no plenário, sei que
moram longe e alguns que vão voltar, mas é uma Questão de
Ordem muito rápida. Eu também, Presidente, eu gostaria de
hoje parabenizar as pessoas que estão sendo beneficiadas com
este Projeto, que o Governo teve muita coragem. Quantos
governos que já se passaram, quantas vezes, governos que
omitem até de mandar um Projeto como esse, às vezes evitando
ser criticado até pelos órgãos ambientais e hoje, com certeza,
fazendo justiça a essas pessoas e também fazendo com que o
meio ambiente seja respeitado, que essas pessoas, cada uma
vai ser dona de sua propriedade, vão ter o CPF lá nos seus
documentos, e, com certeza, vão ajudar a preservar. Eu, muitas
vezes estive lá em Jacinópolis, estive lá em Minas Novas
comendo um franguinho lá na casa das pessoas e hoje eu estou
feliz de estar aqui hoje votando um Projeto dessa grandeza.

Quero parabenizar Vossa Excelência, todos os deputados
que discutiram muito este Projeto. Parabenizar o Governador
Marcos Rocha pela coragem de mandar este Projeto para esta
Casa e, muito mais, parabenizar as pessoas que estão
realmente sendo beneficiadas com este Projeto. Para mim, hoje,
é um dia realmente feliz, por estar votando um Projeto dessa
envergadura. Muito obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado. Vamos à
próxima matéria, por favor. A leitura, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – REQUERIMENTO
DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO JAIR MONTES.
Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 199
do Regimento Interno, seja dispensado o interstício regimental,
para apreciar em segunda discussão e votação o Projeto de
Emenda Constitucional 010/2020, Projeto de Lei Complementar
080/2020, e Projeto de Lei 1022/2021.

Lida a matéria, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Jair Montes. Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado.

Aprovado o interstício para poder ter a segunda votação.
Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, sob a
proteção de Deus, dou por encerrada a Sessão e convoco uma
Sessão Extraordinária para aprovar o Projeto de Lei nº 1022/
2021, Projeto de Lei Complementar 080/2020 e o Projeto de
Emenda Constitucional 010/2020.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão Ordinária
às 21 horas e 38 minutos)

17ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 20 de abril de 2021)

Presidência do Sr.
ALEX REDANO – PRESIDENTE

Secretariado pelo Sr.
JAIR MONTES – 1º SECRETÁRIO

(Às 21 horas e 39 minutos é aberta a Sessão)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 17ª
Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da
10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Senhor Presidente,
eu peço dispensa da leitura da ata.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior, Senhor Secretário. E que
seja publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem lidas e apreciadas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) -PROJETO DE LEI
1022/2021 DE AUTORIA COLETIVA. Permite a contratação
excepcional e temporária de médicos brasileiros e estrangeiros
formados no exterior, que não tenham prestado o Exame
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Nacional de Revalidação de Diplomas (Revalida), considerando
ainda a atuação no Programa Mais Médicos, enquanto perdurar
o Estado de Calamidade Pública, para fins de contribuição ao
enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado para
discutir? Não havendo, passemos à votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Fica aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) -PROJETO DE
EMENDA CONSTITUCIONAL 010/2020 DO DEPUTADO EYDER
BRASIL. Acrescenta o § 8º ao artigo 32 da Constituição do
Estado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - A PEC do Deputado
Eyder Brasil. Algum deputado para discutir na segunda votação?
Não havendo, vamos colocar em votação.

Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários
votarão “não”.  Está iniciada a votação. O painel está aberto.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Questão de Ordem, Presidente?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Enquanto os deputados
encaminham a votação, queria só fazer um breve comentário
sobre a PLC 80.

Em primeiro lugar, queria agradecer aos deputados, que
foi um dia de discussão muito importante. E como nós já
registramos aqui em uma outra oportunidade, nesta Casa nós
debatemos ideias. Isso, de fato, prevalece, ao final. Cada
deputado aqui foi preponderante, importante para que nós
chegássemos à decisão que chegamos hoje. E essa decisão,
Presidente, passa por alguns aspectos que eu gostaria de
destacar. Para dar viabilidade e discussão ao processo
legislativo, nós conseguimos pontuar os aspectos jurídicos da
legislação, que é muito importante, para que nenhum prejuízo
venha recair sobre o Projeto, e nós avançamos nisso. Nós
avançamos no aspecto produtivo também, e aí vai saber do
resultado disso, todo o povo de Rondônia. É importante que a
gente destaque isso, porque é de um extremo ao outro o
benefício que o povo rondoniense recebe.

E, por fim, Senhor Presidente, nós também tivemos um
cuidado e um olhar muito especial com a questão ambiental
também. Tudo isso prevaleceu do entendimento deste
Parlamento. Então, a cada deputado aqui, o nosso
agradecimento. Claro que nós, outras vezes, já falamos isso
também, da importância do Governador do Estado de Rondônia,
Governador Marcos Rocha, que foi ousado em encaminhar um
Projeto dessa magnitude para esta Casa. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, eu gostaria de...
(ininteligível) muito rápido, para os on-line que me pedem...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Eu gostaria, antes
de passar a palavra ao Deputado Ezequiel Neiva, que os on-

line se manifestassem.  Só deixa os deputados on-line se
manifestarem.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Deputado Lebrão
vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lebrão
vota “sim”.

Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alan
Queiroz vota “sim”.

Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) – “Sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Marcelo
Cruz, “sim”.

O SR. EYDER BRASIL – Tem que registrar a presença do
Deputado Marcelo Cruz.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Marcelo
Cruz, registre a presença.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – É “sim”.
Registre minha presença, meu Presidente. É “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registre a presença
do Deputado Marcelo Cruz e o voto favorável “sim”.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) – Dr. Neidson,
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Dr.
Neidson, “sim”.Deputado Jean Oliveira, está on-line?

Enquanto os deputados votam, eu gostaria de permitir
— fazendo justiça, ele que foi tão paciente — a palavra ao
nobre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Eu só gostaria também de
parabenizar a nossa Comissão de Meio Ambiente que relatou
a matéria, Deputado Jean, como todos os deputados
participantes da Comissão de Meio Ambiente. Agradecer também
e parabenizar o Governador pela coragem de ter enviado para
esta Casa esse Projeto de Lei tão importante para o Estado de
Rondônia.

Eu quero dizer que hoje, neste dia e noite, não houve
nomes aqui, mas sim 24 deputados. Não vamos dizer “ah, foi
cicrano, beltrano.”. Não. Os 24 parlamentares, tanto os que
estão aqui de forma presencial quanto os que estão de forma
on-line, todos participaram, porque se um deputado apenas
aqui, hoje, tivesse pedido vista, tudo isso estaria paralisado e
talvez esse Projeto nem voltasse mais para esta Casa.
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Houve alguns momentos tensos entre as discussões,
entre as idas e vindas ali nas reuniões, mas o Parlamento é
isso aí, foram firmados os acordos e colocadas essas Emendas
e agora a gente vai trabalhar isso com o Executivo e Casa Civil,
enfim. Mas, só parabenizar mesmo Vossa Excelência pela
condução e cada um dos deputados que aqui estão. Todos.
Todos os parlamentares que ativamente estão participando
desta Sessão histórica para a nossa Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia que muito vai ajudar e favorecer e melhorar
a vida de todos aqueles que esperam há muito tempo. Abraço
e obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos proclamar o
resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - ausente
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jhony Paixão - ausente
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - ausente
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 18 votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, fica aprovado por 18 votos favoráveis e
nenhum contrário.Vai ao Expediente.Parabéns, Deputado
Eyder.

Próxima matéria, Senhor Secretário, que é o PLC 80.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 080/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
204. Altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do
Parque Estadual de Guajará-Mirim, cria o Parque Estadual Ilha
das Flores, o Parque Estadual Abaitará, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e a Reserva de Fauna
Pau D’Óleo e revoga o artigo 8-A da Lei Complementar n° 633,

de 13 setembro de 2011, bem como a Lei n° 1.146, de 12 de
dezembro de 2002 e dá outras providências.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 80/2020.

Encerrada a discussão, os deputados favoráveis votarão
“sim” e os contrários votarão “não”. Está aberto o painel de
votação.

Os deputados on-line se manifestem, por favor.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Deputado Lebrão
vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lebrão,
“sim”.

O SR. EYDER BRASIL – Deputado Eyder Brasil vota “sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Eyder
Brasil, “sim”.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) –
Deputado Marcelo Cruz vota “sim” Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Lembrando que
estamos aprovando com todas as emendas anexo.

Deputado Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado
Alan Queiroz, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alan
Queiroz, “sim”.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) – Dr.
Neidson, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Dr.
Neidson, “sim”.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Registra o meu voto
“sim”,Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Adelino
Follador, “sim”.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Laerte Gomes, “sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Laerte
Gomes, “sim”.

A SRA. CASSIA MULETA– Deputada Cassia, “sim”.(fora
do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputada Cassia,
“sim”.
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O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Chiquinho,
“sim”. (fora do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Chiquinho,
“sim”. Um minuto, aguardando.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao Deputado Adelino. Ah, eu tenho que votar. Espera
aí.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o
Presidente, parabenizar todos os deputados aqui, o líder
Deputado Luizinho também que fez o seu trabalho. Para nós é
um prazer, todo o pessoal que está aqui. E dizer que é uma
alegria estar aqui votando. Espero que nada seja questionado,
que tudo o que nós votamos hoje seja sancionado pelo governo,
não seja questionado por ninguém porque essa população
espera isso: se legalizar. Parabenizar o Governo do Estado que
mandou esse Projeto para a gente,e teve essa oportunidade
de votar aqui.

Gostaríamos de ter incluído todas as áreas povoadas
que estão no Estado, que estão trabalhando, que as pessoas
estão produzindo. Mas, agora, vendo aqui nas redes sociais
algumas pessoas dizendo que nós estaríamos apoiando
invasores. Eu quero dizer que o meu avô veio da Itália. Ele
desceu lá no Rio Grande do Sul e pegou um pedacinho de terra
e lá criou todos os filhos dele. Todo mundo foi invasor. Todo
mundo esteve, no começo, entrando, batalhando e depois foi
legalizado, Deputado Chiquinho. Ninguém, essa maneira, às
vezes tem pessoas que criticam, mas nós temos que apoiar
quem produz, o homem do campo, o homem que está lá,
lutando. Estamos apoiando aquilo que, de fato, nós achamos...
Eu vim para Rondônia no começo. Não tinha documento de
terra, deputados. Nós conseguimos, nós viemos aqui, eu andava
50 quilômetros de estrada, de picada, e ali nós começamos a
plantar, e depois veio o documento. Depois de 2 anos que nós
estávamos trabalhando.  Então todo mundo foi avançando. O
Estado é muito lento, chega muito atrasado. Nós, aqui do Estado
de Rondônia, hoje, nós temos mais de 40 mil propriedades
que podem ser regularizadas. O Estado que está atrasado.
Quando eu falo Estado, eu falo o Governo Federal, o Governo
Estadual, o Governo Municipal. Então, nós temos que legalizar
para poder exigir responsabilidade deles também. Como é que
você vai exigir responsabilidade se ninguém tem o CPF, se
ninguém pode ser responsabilizado? Então, nós não estamos
incentivando nada para desmatar. Essas áreas já estão
consolidadas, já estão desmatadas, já estão produzindo e nós
estamos dando apoio a essa população. Não estamos, jamais,
incentivando para poder devastar as terras aqui.

Então, quero deixar aqui a minha alegria e eu gostaria
que o Governo do Estado, agora que nós voltamos esse outro
Projeto, o PLC 85, também, para poder ajudar a regularizar as
terras de Rondônia, mas que as áreas que estão consolidadas
há 20, 30 anos, nós temos obrigação. O Estado tem obrigação
de regularizar. Essas pessoas estão pacificamente lá. Se alguém

entrou na época, foi omissão, também, do Estado. Se alguma
coisa foi feita de errado lá atrás, foi omissão do Estado. Então,
hoje as pessoas que estão lá já compraram de outros, já estão
lá produzindo, nós temos que dar apoio.

Então, eu quero deixar aqui registrado. Parabenizar o
Presidente, que está liderando toda a Assembleia aqui, e para
mim é uma alegria, hoje. Vou para casa muito mais satisfeito
e espero que nada seja vetado, que já aconteça. O pessoal de
Terra Roxa, eu conheço aquela região, é muito produtiva, eles
estão lá produzindo há muito tempo e todas as outras áreas
que nós aprovamos aqui, eu tenho certeza. E também, da Rio
Machado, que estava todo mundo preocupado, ninguém estava
dormindo. Agora o pessoal está aqui, agradecendo a
Assembleia Legislativa, que fez o seu papel, não deixando
também afetar aquela área que o pessoal está morando lá,
está sonhando. E nós também não podemos tirar o problema
da cabeça de um, e botar na cabeça de outro, como foi feito
aqui no passado, Deputado Chiquinho. Você sabe que lá, Buritis,
foi criada Reserva e não foram indenizadas as pessoas que
estavam lá dentro. O Estado tem direito de criar Reserva. Mas
vá lá, negocie com as pessoas, negocie e pague o que ele fez,
pague o prejuízo que ele tem e, aí, pode criar de verdade.
Caso contrário, não concordo de jeito nenhum. Obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, só...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino.

Com a palavra, o nobre Deputado Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – É só para lhe agradecer,
Presidente, e parabenizar o senhor, pela sua condução, sua
presidência. O senhor colocou, talvez, hoje, um dos maiores
Projetos do nosso Estado. Então quero lhe parabenizar. Também
para fazer justiça ao Deputado Jean, da Comissão do Meio
Ambiente; nós, da Comissão do Meio Ambiente. Então esta
Assembleia está de parabéns pelo trabalho que foi feito.
Presidente, muito obrigado por tudo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Chiquinho,
fico agradecido com suas palavras. Peço desculpas aos
deputados, que eu dou muita liberdade para todos trabalharem
muito à vontade, e, às vezes, as Sessões ficam muito longas,
não é? Mas este é o objetivo do Parlamento. E, também, o que
recebemos, pago com o dinheiro do povo, é o mínimo do mínimo
que nós temos que fazer é trabalhar mesmo. Agradeço ao
Deputado Adelino, Deputado Chiquinho, Deputado Anderson.
Reconheço o trabalho também do Deputado Jean. Quero aqui
agradecer a todos de Minas Novas, o pessoal de Terra Roxa.
Conte com a gente aí. Isso aí foi uma luta. Não foi fácil. Tem
coisas nos bastidores que é tão complexo, mas nós estamos
aqui para defender e lutar pela população, pelo povo que produz
e trabalha e sustenta o nosso Estado. Se nosso Estado está no
azul, não sei se vocês sabem, aumentou 13% de arrecadação,
isso aí é devido aos nossos produtores rurais. E o mínimo que
nós devemos fazer é apoiá-los. Parabéns.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Deputado, foi pedido aqui
para que seja levantado todas as Sessões, as Audiências
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Públicas, que tiveram na Comissão de Meio Ambiente. Eu
gostaria que levantassem também, na Comissão de Redação e
Justiça, as discussões do ano passado, quando fui Relator,
quando nós aprovamos aquele Projeto, que seja também
anexada a história desse Projeto. Desde lá do início. Desde que
veio do Governo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu concedo o pedido
do Deputado Adelino Follador. Peço para a equipe técnica pegar
todos os relatórios, de todas as Comissões, e anexar a
esseProjeto, que é histórico. Esse Projeto, gente, tem mais de
20 anos que é esperado. Hoje nós estamos fazendo história na
Assembleia Legislativa e abre portas, também, para o
zoneamento.

Eu vou proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - ausente
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jhony Paixão - ausente
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - ausente
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 18 votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, fica aprovado o tão sonhado PLC 80. Vai ao
Expediente. Parabéns a todos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para nós defendermos agora os produtores de
leite, na quinta-feira, dia 22, às 15 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 21 horas e 55 minutos)

18ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 22 de abril de 2021)

Presidência do Sr.
Edson Martins – Presidente ad hoc

Secretariado pelo Sr.
Ezequiel Neiva – Secretário ad hoc

(Às 15 horas e 49 minutos é aberta a Sessão)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a
18ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária
da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Queremos agradecer aos ilustres deputados que estão
presentes e também aos que não estão presentes, mas já foi,
esta semana, discutido esse Projeto, que a gente faria esta
Sessão Extraordinária. Em nome do nosso Presidente Alex
Redano, nós queremos agradecer a todos que se dispuseram.
Hoje a gente está aqui discutindo esta lei tão importante.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - Procede à
leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo discussão, nem
impugnação, dou-a por aprovada.

Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –PROJETO
DE LEI 1023/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 86.
Institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda
Pública Estadual, relacionados ao Imposto sobre a propriedade
de Veículos Automotores – IPVA e ao Imposto sobre a
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens ou
Direitos – ITCD, “REFAZ IPVA/ITCD”.”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) –
Presidente, alguém poderia discutir aí rapidamente para a
gente, um resumo desse Projeto, por favor?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 1024/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 87.
Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei nº 3.571, de 23 de
junho de 2015.

Lidas as matérias, Senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) –Apreciação das
matérias lidas na Ordem do Dia.

Quem pediu a palavra para discutir? O Deputado Cirone?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Deputado
Alan Queiroz.
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O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) –Presidente,
eu pedi para alguém fazer um resumo breve do Projeto para a
gente, que eu não tive acesso aqui.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Ezequiel, lê o
Projeto. Ele só quer... (fora do microfone).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Pode ser. Vamos
ler esse Projeto.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - Foi passado
um resumo no grupo dos deputados, Deputado Alan Queiroz,
mas eu vou ler aqui, porque é bastante coisa, não é?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – O
líder não está aí para fazer um resumo, para fazer a defesa do
Projeto?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Só fazer um resumo, Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Só um
resumo. Eu acho que o Deputado Cirone Deiró fez um resumo,
mas eu só peguei o finalzinho. Se puder, Deputado Cirone, só
fazer aquele resumo que você estava fazendo, eu só peguei o
final, por favor.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Eu vou ler
a Mensagem. Vou ler a Mensagem.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) – Só uma
questão aqui, Presidente Edson, tem que ler o parecer, não é?
Foi colocado para votar, e dar o parecer. Na discussão, o
Deputado Cirone Deiró já fez um resumo que é perfeito,
esclarece tudo, a questão do Projeto. O Deputado Anderson
Pereira, se não estou enganado, foi quem perguntou quem
seriam as pessoas a serem alcançadas. Aí, para reforçar ali o
esclarecimento do Deputado Cirone Deiró, todos os contribuintes
com débitos com fato gerador até 31/12/2020. Fica aí a minha
sugestão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Eu vou ler
aqui a Mensagem do Governo, que ela já também dá uma boa
esclarecida aqui resumidamente, ok?

“Senhores parlamentares, o Programa de Recuperação
de Créditos da Fazenda Pública Estadual REFAZ IPVA/ITCD é
relacionado com o IPVA e ITCD, que beneficiará na redução de
multa e juros de mora, e ainda o parcelamento do crédito
tributário, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 2020...”(Entenderam, não é? Não alcança 2021.
Até 2020.), “...constituídos ou não, inclusive os espontaneamente
denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa,
ainda que ajuizados e o débito será consolidado, de forma
individualizada, na data do pedido de ingresso no Programa,
com todos os acréscimos legais vencidos, previstos na legislação
vigente na data dos respectivos fatos geradores da obrigação
tributária.

Este Programa de Recuperação de Créditos tem a
finalidade de incentivar os contribuintes em débito com a
Fazenda Pública, a quitar seus compromissos com o Estado e,
com isso, auxiliar a recomposição do caixa do tesouro estadual
e fortalecer a recuperação econômica de Rondônia, ao buscar
fontes alternativas de recursos, mediante ingressos financeiros.

Consoante o artigo 6º do presente Projeto de Lei, face a
publicação da Lei nº 4.952, de 19 de janeiro de 2021, que
alterou a atualização monetária dos impostos estaduais e os
juros de mora sobre eles incidentes, os créditos a partir de 1º
de fevereiro de 2021, serão acrescidos de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados até o último dia do mês anterior ao pagamento, e
de 1% (um por cento) no mês do pagamento.”

Conseguiu entender um pouco?

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência)- Só uma
pergunta: esse Projeto não é só sobre atraso de IPVA?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – IPVA, é o
REFAZ do IPVA.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Sobre
atraso de IPVA e ITCD, esses dois débitos que tiver na Sefin
até dia 31 e dezembro de 2020.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – As matérias
encontram-se sem parecer. Nós vamos designar um deputado
aqui da Comissão de Constituição e Justiça para fazer o parecer
pelas Comissões pertinentes. Nós não temos um deputado
membro da Comissão. Deputado Adelino Follador, estamos
consultando aqui a assessoria. Vossa Excelência, como
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça... Ah, não é
ele mais?

O SR. ADELINO FOLLADOR(Por videoconferência) – Pode
ser. Eu sou Vice-Presidente. O Deputado Anderson Pereira que
é o Presidente agora, mas eu posso relatar, se for o caso.
Deputado Anderson Pereira que é o Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado
Anderson Pereira está presente? Deputado Adelino Follador
para emitir o parecer. Deputado Anderson Pereira está presente?

Deputado Anderson Pereira, para emitir o parecer dessa
matéria.

O SR. ANDERSON PEREIRA(Por videoconferência)– Pode
ser o Deputado Adelino Follador, esse aí da Comissão.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Esse é do IPVA,
Deputado Anderson Pereira, e o do leite o Deputado Adelino
Follador, pode ser? Ah, o do leite é o Deputado Chiquinho da
Emater.

Então, Deputado Adelino Follador para emitir o parecer
desse Projeto.

O SR. ADELINO FOLLADOR(Por videoconferência) – Com
certeza é um Projeto de suma importância neste momento. E,



28 DE ABRIL DE 2021Nº 073 ANO X

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                       Página 959

D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA

com certeza, nós somos de parecer favorável. Um Projeto que
estava, esta Casa já estava ansiosa que chegasse para que a
gente analisasse e votasse. E parabenizar o Presidente e todos
os deputados. O Presidente que mobilizou os deputados a
estarem presentes hoje na Sessão e votar esses dois Projetos
importantes para o Estado de Rondônia. E para nós é um prazer
estar aqui. E nosso parecer é favorável pelas Comissões
pertinentes, Senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parecer favorável
do ilustre Deputado Adelino Follador no Projeto de Lei nº 1023,
Mensagem 86, com parecer favorável do ilustre Deputado
Adelino Follador. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado
o parecer do ilustre Deputado Adelino Follador.

Alguém para discutir o Projeto?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Para
discutir o Projeto.

O SR. AÉLCIO DA TV(Por videoconferência)– Aélcio da
TV.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Deputado
Lazinho da Fetagro para discutir o Projeto. Ah, o Deputado
Aélcio da TV, desculpa.

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Eu queria
parabenizar o Governo pela iniciativa desse Refaz de IPVA, mas
é 2021, nós já temos alguns Estados brasileiros com projetos
mais ambiciosos, mais interessantes para a sociedade. E eu
quero dar o exemplo do Mato Grosso. Mato Grosso, em 2021,
isentou toda as motos e isentou de IPVA alguns segmentos que
foram muito afetados pela pandemia, comoos de veículos de
transporte escolar, como restaurantes, hotéis, os veículos de
aplicativo, enfim, acho que nós sabemos que o Detran tem
uma receita muito grande, não é uma receita que tem algum
vínculo com o orçamento do Estado. É uma verdadeira fábrica
de dinheiro, e não tem muita dificuldade em conceder os
incentivos e essa carência para as pessoas necessitadas neste
momento de pandemia.

Então, eu quero parabenizar pela iniciativa do
parcelamento, mas quero sugerir que em 2021, devido à
pandemia, o Detran e o Governo do Estado tenham um olhar
diferenciado para essas pessoas que precisam dos seus veículos
para buscar o sustento neste ano.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só uma Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Para
discutir, Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu acho que esse é um
Projeto importante, eu quero também parabenizar o Governo
do Estado. Como o Deputado Aélcio falou, mas já é um avanço
grande, já vamos ajudar a população com alguma coisa. Mas,
em 2021, eu acho que o Deputado Aélcio tem razão, nós
podemos avançar muito mais.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda em
discussão do Projeto. Quem se manifestou?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Para
discutir, Presidente. Deputado Cirone.

O SR. ISMAEL CRISPIN(Por videoconferência) -Para
discutir. Deputado Ismael Crispin.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Cirone
e depois Deputado Crispin.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Quero
cumprimentar o nosso Presidente, o Deputado Edson, os
deputados presentes na Casa, meus colegas deputados que
estão trabalhando remotamente. Parabenizar por essa
disposição de votarmos esses dois importantes Projetos: a
questão do leite e do IPVA e o ITCD. Conversei pela manhã
com o Governo para dar celeridade nesse Projeto que já estava
em tramitação para vir à Casa. Mas é de suma importância
que todos esses impostos que estão atrasados desde 31 de
dezembro para trás, as pessoas vão ter uma redução de até
95%. Mas como bem falou o colega Deputado Aélcio da TV,
nós tivemos esse exemplo do Mato Grosso dos impostos serem
perdoados, isentados neste ano de 2021. Eu fiz Indicação ao
Governo estendendo ao Detran, com a cópia do Projeto do
Mato Grosso, para que o Governo mandasse esse Projeto, aqui
para a Casa, para nós fazermos essa autorização dessa
isenção para essas classes aí, e poderiam se beneficias devido
ao período de pandemia que nós tivemos no ano de 2021.

Então, quero parabenizar o Governador Coronel Marcos
Rocha por mandar esse Projeto, isentando até 95 % os
atrasados. Mas que possam, realmente, fazer neste ano de
2021 essa isenção para essas categorias que foram
prejudicadas devido à pandemia. Obrigado, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda para
discutir, o Deputado Ismael Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN(Por videoconferência)-
Presidente, cumprimentar Vossa Excelência, os deputados que
estão nos acompanhando. Primeiro, fazer um registro de
agradecimento ao nosso Governador do Estado de Rondônia.
Acho que mais uma vez mostra a ousadia. O Projeto traz dois
importantes tributos: o IPVA e o ITCD. Então, queria lembrar
que, embora eu também tenho o mesmo sentimento que o
meu colega Deputado Aélcio, do Detran ser essa fábrica de
dinheiro, mas aqui a gente está falando do IPVA que é um
tributo de competência da nossa Sefin. Esse recurso do IPVA
não é recurso que entra no caixa do Detran. Sim, no nosso
Tesouro, através da Sefin.

Então, só para ajudar nessa discussão e lembrar que
2021 é legal o que o Mato grosso fez, legal do ponto de vista
da expectativa do contribuinte, a mim preocupa um pouco,
porque eu não sei como que eles vão fazer para restituir essa
expectativa de receita — porque o Estado já contava com essa
expectativa de receita — e aí, pelo que tudo indica lá, me
parece ser uma renúncia total de tudo que eles iam receber.
Como o Estado de Rondônia, em 2021, prorrogou todos os
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vencimentos do pagamento do IPVA, conforme o número de
placa e tal, penso que a gente está em um caminho prudente,
o Projeto vem num bom momento. Mais uma vez aí agradecer
a participação dos nossos colegas deputados estaduais e o
entendimento. Lógico que a nossa boa vontade é dar quanto
mais tranquilidade possível para o nosso contribuinte, mas todos
nós agimos com muita responsabilidade, porque nós sabemos
que as ações do Estado também precisam acontecer. Muito
obrigado, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) - Muito obrigado,
ilustre Deputado Ismael Crispin.

O SR. ADELINO FOLLADOR(Por videoconferência) –
Questão de Ordem.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Ainda para discutir,
o Deputado Adelino Follador. Pois não, Deputado, pode falar.

O SR. ADELINO FOLLADOR(Por videoconferência) –
Senhor Presidente, Deputado Edson, deputados aqui discutindo,
quero parabenizar o Governo por trazer esse Projeto muito
importante neste momento, ajuda muito, mas eu já trouxe a
esta Casa essa discussão e eu quero trazer mais uma vez uma
preocupação. Nós sabemos que o IPVA, 50% é dos municípios,
50% é do Estado. Então, não é recurso que fica no Detran. É
automaticamente, nós estamos querendo arrecadar aí para
atender aos municípios, 50% e 50% para o Estado.

Mas eu me refiro às taxas, a UPF, no ano passado,
aumentou 24%. Durante o ano aumentou 24%. E a inflação, a
gente sabe que fala em 4%, 5%, por que é que... Então, nós
precisamos mudar o índice, o cálculo para aumento, porque é
automático. Isso aí não precisa... Todo ano é só aumentando,
aumentando, aumentando. Até o Diretor-Geral ficou para
mandar esse Projeto para diminuir, mas aquilo que ele estava
sugerindo diminuir, não diminuiria nem aquilo que aumentou
no ano passado. Então, nesta pandemia, com essas dificuldades
que todo mundo tem, ou seja, não gira dinheiro, se forem os
aplicativos, se forem os táxis, se forem os mototáxis, de todo
mundo vencem as contas e eles não podem trabalhar. Não
puderam trabalhar. Então, nós temos que rever. E eu sei que
isso é com a Sefin, eu já estive com o Diretor-Geral :— ele até
concorda comigo —, mas nós temos que chamar a Sefin e ver
uma situação para que a gente não tenha esse gatilho
permanente. Eu acho que quando forem aumentar essas taxas,
que passe pela Assembleia, que a gente autorize, que tenha
um outro índice para não ser automático. Isso é muito ruim.
Está aumentando demais. Então, você pensa bem: 24 no ano
passado, ano retrasado mais 24. Estão ficando impagáveis as
multas, as taxas, tudo em cima nesse cálculo do UPF. A UPF
que é o cálculo. Aí, automaticamente, é recalculado no Estado
e tudo que é baseado no Estado, taxas, são baseadas nesse
índice aí.

Então, a minha preocupação é grande e nós estamos
fazendo uma injustiça. Prende uma motozinha e eu não sei
por que é que agora... Estava tudo praticamente fechado e aí
fazendo blitz na rua. A Lei Seca no meio da rua, trancando as
ruas aqui. Eu não vejo necessidade. Não tinha nem carro na
rua, um monte de gente vindo aí, trancando, tirando o sossego

de quem está andando na rua. Eu acho que nós temos que ter
mais lógica. Acho que está desperdiçando muito dinheiro com
diárias, com transporte, com essas operações sem necessidade.
Exagerando para arrumar dinheiro em cima dessas taxas,
dessas multas e está perseguindo demais.

Esses dias um senhor aí, prendeu uma motozinha, R$
1.240,00 para retirar. É isso, é aquilo e aquilo lá. Nós aprovamos
aquele Projeto para poder diminuir, para não prender os carros.
Estão fazendo a mesma coisa, ainda não foi regulamentado
pelo Detran. Entãoé urgente, alguma coisa ser feita para que a
população seja mais respeitada. Que não seja pela ganância
de arrecadar em cima da população neste momento,
principalmente, porque é muito chato, muito ruim e o pessoal
acha ruim com os políticos e aí enquadra todo mundo. E
principalmente nós, deputados, que estamos aqui na base.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) - Obrigado, Deputado
Adelino. Mais alguém para discutir?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, eu só queria...
Deputado Cirone, você que acompanhou a elucidação desse
Projeto lá na Casa Civil e na Sefin, aqui fala da redução das
multas e juros, mas não está falando de percentual. Eu vou,
enquanto continua a discussão, eu vou estar vendo a questão
das...

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Eu vou passar a
palavra para o Deputado Anderson Pereira. Deputado Anderson
para discutir. Depois eu posso retornar ao Deputado Ezequiel,
se tiver alguma dúvida.

Pois não, Deputado Anderson.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Por videoconferência) –
Presidente, obrigado. Agradecer ao Deputado Edson Martins
que preside a Sessão hoje. Quero dizer que havia feito uma
Indicação, mais ou menos nesse sentido, ao Governo do Estado,
não foi atendido na totalidade, mas é um Projeto com certeza
muito importante no momento atual, porque, além de parcelar,
você vai ter uma redução aí dos juros, e isso é importante
neste momento. Só temos que entender o Projeto, saber qual
o percentual dessa redução, porque talvez não zerem os juros,
mas vai ter uma redução. Eu não sei se tem na matéria, no
Projeto — olhei aqui, não identifiquei —, mas com certeza ele
é muito importante.

Eu quero parabenizar o Governo do Estado por mais
esse importante Projeto para a população. Assim como o
Projeto, que é um pleito da Comissão de Agricultura, os
Deputados do setor produtivo da agricultura (o Deputado Lazinho
e eu), que é o do leite também, uma alteração na legislação
que já é da época de autoria do Deputado Lazinho, e vai ser
alterada hoje. Talvez ainda não seja aquilo que a gente pleiteia
para o produtor de leite de a gente poder tentar de alguma
forma buscar outros subsídios, como nós falamos na audiência,
de dar sustento neste momento que todo ano ocorre, mas é
algo que já vai servir para ajudar a população a fiscalizar essa
situação também. Mas o Governo do Estado está de parabéns
pelo Projeto, principalmente...(ininteligível). Até justifico não
ter estado ontem, tive febre, mas uma gripe leve, mas graças
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a Deus está tudo bem. Por isso que eu preferi não ir à Sessão
hoje, presencial.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Anderson. Mais alguém para discutir? Nós vamos
colocar o Projeto em votação. Deputado Ezequiel?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Não. Pode continuar. (fora do
microfone).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Não havendo
mais...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, por favor.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Esse aí é do IPVA?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Esse é o do IPVA.
Esse é o do IPVA.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Ah, tá. Eu só acho que o Governo já poderia ter incluído nesse
aí o ano de 2021, porque não foge o problema do ano passado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER e:– Mas ele não pode
incluir. (fora do microfone)

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Já
poderia ter incluído nesse Projeto o ano de 2021. Mas tudo
bem...

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Aí nós estaríamos incentivando
o pessoal a não pagar, Deputado Lazinho. Tem que esperar
vencer o ano.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) – Só não
incluiu porque não está vencido, não tem a prorrogação de
2021. Então aí não tem como. Por exemplo, como é que eu vou
dar um desconto de multa e juros por algo que não venceu?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
OK, ok. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então nós vamos
colocar em votação o Projeto de Lei 1023/2021. Em votação.
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. ALEX REDANO (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Senhor Presidente. Deputado Alex Redano.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Alex Redano. É votação simbólica, Deputado Alex.

O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência) – Ah,
desculpa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Mas vosso voto
fica registrado, com certeza. Parabéns aí por se preocupar
com essa Sessão Extraordinária para que a gente possa votar
esses Projetos importantes.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 1024/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 087.
Altera, acresce e revoga dispositivos na Lei nº 3.571, de 23 de
junho de 2015.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Senhor Presidente, Deputado Lazinho. Antes do parecer, por
favor.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado
Lazinho, uma Questão de Ordem de Vossa Excelência. Pode
falar.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Só socializando o que aconteceu hoje com relação a essa Lei.
Hoje de manhã, teve uma reunião do grupo de trabalho criado
pelo Governo, a pedido dos produtores, a pedido do Governo,
à época, de outros órgãos, e quem estabeleceu o grupo de
trabalho foi o Secretário de Estado da Agricultura, o Padovani.
E nessa reunião que teve hoje com esse grupo de trabalho
ficou acordado que não iria encaminhar essa Lei hoje para a
Casa, porque tem outros pontos que eles iriam propor ao
Governo na mudança dessa Lei. O Padovani, da forma como
não foi acordado no grupo de trabalho. Nós vamos ter problema
novamente com esse negócio. Eu gostaria que a gente pudesse
conversar sobre isso, inclusive em off. Entra em contato com o
Padovani, porque estão aqui no grupo agora o GT - Grupo de
Trabalho, estão doidos aqui atrás de mim porque foi acordado
e não coloca para votar, e o Governo coloca hoje para votar. E
aí eu fico perdido. O que eu vou fazer?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) –
Deputado Lazinho, também me pediram para também não
votar essa Lei hoje.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Lazinho, essa
reunião foi hoje?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Hoje! Hoje de manhã, a parte toda da manhã, o Grupo de
Trabalho reunido na Seagri. Esse Grupo de Trabalho criado
pelo Secretário de Estado, e aí o Projeto vem para a Casa.
Inclusive o Padovani botou no meu grupo, botou o Projeto...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Mas esse Projeto,
Deputado Lazinho, eu estive por volta de 12 horas lá na Casa
Civil, esse Projeto estava lá na Seagri discutindo, e que eles
estavam discutindo e iam mandar para aprovação hoje. Eles
discutiram o Projeto lá hoje.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Não. Aí é que está. Aí é que está. Não é essa a conversa que o
Grupo de Trabalho está me passando. Essas...(ininteligível)
que tiveram não é por aí não.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Pelo menos foi a Ditel
que informou. E todos sabiam, inclusive o senhor pediu para
essa lei ser o mais rápido possível.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Sim. Sim, Deputado. Sim. Eu acho que tem que ser o mais
rápido possível, mas não dá para a gente fazer as coisas
precipitadas. Neste momento agora, eu abri o celular aqui,
tem um monte de cobranças. Para que o Grupo de Trabalho
então? Para que essa discussão? Faz as coisas sem discutir
com ninguém. Serve para discutir. A gente tem que valorizar
aquilo que nós criamos lá atrás e indicamos, inclusive, a criação
do Grupo de Trabalho. Porque esta lei ela pode ser uma das
leis complementares, mas tem outras atitudes que o Grupo de
Trabalho está discutindo, inclusive com a Secretaria e são
representantes e produtores que estão lá, Faperon, Fetagro e
outras entidades que foram colocadas no Grupo de Trabalho,
inclusive o Governo.

Eu peço para que a gente tenha cuidado com isso aí. Eu
peço para suspender e padronizar isso direitinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Viu, Deputado Lazinho,
a gente pode pedir vista, então, entendeu? Agora, ficou tudo
combinado dessa maneira. Terça-feira, na reunião anterior que
teve, não tinha essa discussão com o Grupo de Trabalho, era
só com a Sefin — o senhor lembra disso — e a Sefin fez toda
discussão e encaminhou para a Casa Civil. A Casa Civil
encaminhou para a Seagri e a Seagri encaminhou hoje de volta
para a Ditel e a Ditel encaminhou para cá. Agora, se precisar
de novo conversar, pode pedir vista, então.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Lazinho,
vamos encaminhar então. Vamos designar o Deputado Chiquinho
para fazer o parecer, se Vossa Excelência quiser pedir vista do
Projeto...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Não. Eu quero pedir a compreensão da Casa. Qualquer um de
nós que pedir vista desse Projeto agora, você sabe o que vai
acontecer com ele. Se fosse só eu que estivesse sendo cobrado,
tudo bem. Mas não sou só eu. O Deputado Adelino já disse
aqui sobre esse posicionamento do Grupo de Trabalho. Então,
dar o parecer e alguém pedir vista, significa colocar a cara a
tapa em um momento que nós estamos com problemas sérios
para poder solucionar. Eu peço então...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Lazinho,
eu até sugiro, se esse Projeto não for votado hoje, que, de
repente, ele poderia ser até discutido lá no Executivo. Eu não
quero que seja uma Emenda minha, se for uma Emenda que
seja de todos os deputados ou que venha já do Executivo, que
estabeleça algum parâmetro. Os produtores de leite que têm
me ligado, Deputado Lazinho — foram vários que me ligaram
—, o que mais eles cobram é que existe um preço. Eu sei que

nós não podemos fixar um preço para o leite. Nós não podemos
fixar um preço para o leite, mas podemos estabelecer algum
critério. Eu acho que é inadmissível que o leite esteja 1 real,
R$ 1,20, parece R$ 1,30 e lá no mercado o leite esteja R$
5,00, R$ 4,50. Eu acho que isso é inadmissível. Então, eu acho
que nós podemos estabelecer um critério, que o leite nunca
pudesse ser inferior a 50% lá na banca. Aquele que trata da
vaca, que tira o leite, que coloca na banca, eu acho que ele
não pode vender o leite e o laticínio industrializar ele, e pagar
20% do preço que é vendido no mercado, 30% para quem
produz o leite lá na banca. Eu acho que no mínimo ele teria
que ser 50%. Se o leite abaixa lá, que também abaixe o leite
na caixinha, lá no mercado. Você entendeu? Não seria
inconstitucional porque nós estamos fixando um preço, nós
estamos estabelecendo parâmetros. E que isso fosse um
trabalho de toda a Assembleia Legislativa, de toda a Casa ou
que viesse do Executivo para que nós pudéssemos votar.
Deputado Lazinho, se houver acordo com os demais deputados
pode retirar o Projeto, pode pedir vista.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Lazinho, eu
só acho o seguinte, Deputado Lazinho. Só uma Questão de
Ordem.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
...(ininteligível) com relação ao preço. Nós podemos colocar
na lei, por exemplo, que o Governo crie uma equipe técnica
específica para discutir o preço mínimo nosso, aqui do Estado
de Rondônia...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Isso é outra história.

 SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Por
quê? Porque tem o preço mínimo nacional que não condiz com
a realidade do Estado de Rondônia dada a produtividade que
nós temos por vaca. Então, isso poderia, inclusive, ser discutido
nesta lei, que o Governo fizesse isso. Por exemplo, pegasse a
Emater, Deputado Chiquinho, e criasse uma equipe só para
isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos definir o preço
mínimo no Estado como tem o preço mínimo nacional, certo,
Deputado Adelino? Agora, nós não podemos definir o preço
para pagar, mas o preço mínimo a gente pode. E aí seria nessa
lei. Agora, eu quero que vocês analisem o que a gente faz
agora com relação a essa lei.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Lazinho, eu
só vejo da seguinte forma: essa lei foi aprovada em 2015 e
esse Grupo de Trabalho até hoje não fez nada, porque está
aqui hoje a mesma situaçãodo preço do leite. Vamos continuar
assim por muitos e muitos anos, se for assim, sempre adiando
as coisas. Mas, se for de acordo com todos os deputados, eu
sou também favorável. Só acho que a lei foi aprovada em 2015,
tiveram muito tempo para analisar e criar esse Grupo de
Trabalho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de
Ordem para o Deputado Cirone Deiró.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - O
Grupo de Trabalho foi criado agora. Não foi em 2015. Foi criado
agora, no ano passado.
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SR. CHIQUINHO DA EMATER - Mas criou hoje? Foi hoje
que criaram?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Presidente
Edson, Deputado Lazinho e Deputado Chiquinho. Sei que nós já
discutimos muito em relação ao leite aqui no Estado de
Rondônia, Deputado Adelino Follador, e nós temos que ser
objetivos com relação ao leite. Porque vem todo ano: vamos
resolver, vamos resolver, chega o mês de maio o preço aumenta
e ninguém discute mais esse assunto.

Aqui, eu tenho recebido dos produtores de leite que nós
precisamos ter o valor de referência do leite feito pelo Conseleite
ou pela Câmara Setorial do Leite, que a gente precisa estruturar
verdadeiramente. Então um valor, que eles têm que ter uma
referência. Não que nós vamos dizer: Ah, o laticínio tem que
pagar 20% a mais, 30% a mais. Mas precisa pelo menos ter o
valor de referência, valor mínimo que custa para produzir o
leite, valor de referência.

Segundo pedido deles: publicação no rodapé da nota,
quanto será pago o leite no mês subsequente. Porque hoje, o
laticínio, o que é que faz? Pega o leite do produtor, usa por 60
dias, depois fala: “não, vou te pagar tanto”. Quem que compra
uma mercadoria hoje, vai na loja, usa 60 dias e depois fala
para o dono da loja: “vou pagar tanto na sua mercadoria?”.
Não existe isso em lugar nenhum. E isso acontece com os
produtores de leite. O cara entrega e depois vai saber quanto
vai receber.

O terceiro item: eles querem o pagamento feito pelos
laticínios até o dia 20 de cada mês. No dia 20 o pagamento de
cada mês.  Então esses são os pedidos que esse pessoal do
leite está reunido, querendo que a gente dê uma solução.

Agora, muito bem diz o Deputado Chiquinho: nós temos
que abraçar a causa e buscar a solução para isso aí. Se nós
ficarmos em discussão, esperando a Seagri tomar atitude, quem
que vai tomar atitude para ver como é que vai ser essa
referência do leite, nós vamos esperar mais 10 anos, 15 anos,
20 anos e nunca vamos chegar num consenso. Então, a gente
precisa realmente é evoluir. Se, eu concordo com o Deputado
Lazinho, se ele pede vista, ele vai puxar para si uma
responsabilidade que a cobrança é para a Casa toda. Então,
vai dizer: “ah, o Deputado Lazinho está contra os produtores,
pedindo vista de um Projeto que ia beneficiar os produtores de
leite.” Então, nós temos que ter muita cautela em relação a
isso. Esse é meu posicionamento aí, em relação a esse Projeto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então eu quero
submeter aí ao plenário, aos presentes, o que nós vamos fazer,
se vamos conduzir a votação ou se vamos retirar. Deixo à
vontade. Algum deputado mais que quiser discutir, fique à
vontade.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Questão de
Ordem para discutir, Deputado Edson.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não, Deputado
Lebrão, para discutir.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Eu entendo que
o Deputado Lazinho tenha razão, assim como todos têm razão,

Deputado Chiquinho, Cirone, todos aqueles que discutiram aí
esse Projeto. Agora, seria muito coerente da parte do Governo
— já que existe essa dúvida —, que ele fizesse a retirada do
Projeto de tramitação neste dia e que fizesse um compromisso
para poder ser colocado novamente já com esses problemas,
todos eles resolvidos na próxima terça-feira. Quem já sofreu
até aqui, 4, 5 dias a mais, não vai matar ninguém. Eu acho
que seria uma coerência muito grande por parte do Governo,
através dos seus líderes — eu acho que está o Deputado Ismael
Crispin aí —, que fizesse a retirada desse Projeto
momentaneamente, para que pudesse ser mais bem analisado,
como disse aí o próprio Deputado Lazinho, que representou e
representa muito bem a agricultura, assim como o Deputado
Cirone também, e a gente votasse na próxima terça-feira sem
nenhum tipo de problema e não colocasse nenhum deputado
aí na mira dos produtores rurais.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O ilustre
Deputado Ismael Crispin, vice-líder do Governo, eu consulto o
Deputado Ismael Crispin, o Deputado Luizinho não está
presente, Deputado Ismael Crispin, para conduzir aí o Projeto.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) –
Presidente, nesse sentido, eu estou buscando orientação para
saber se o Governo encaminha a retirada do Projeto. Enquanto
eu tenho orientação aqui, eu queria só fazer um apelo aos
senhores que estão com o Projeto aí,até porque eu não estou
tendo acesso, ia fazer uma pergunta aqui, de repente é uma
sugestão, eu não sei se é isso, Deputado Lazinho, que de
repente o Grupo de Trabalho pode se estar trabalhando. Não
sei se no Projeto, que no anterior, salvo engano, o anterior, a
penalidade era 10 UPFs. Salvo engano é isso. 10 UPFs pelo
não descumprimento. E esse recurso ia para o Tesouro, Fonte
100 do Estado. Eu, particularmente, acho injusto nós termos
uma discussão do ProLeite, nós estamos discutindo a questão
dos nossos produtores de leite. Eu acho que é pouco 10 UPFs,
e aí, no meu pensamento aqui, é por nota, é por emissão de
nota, a penalidade, e acho que não pode ir para a Fonte 100.
Tem que ir para o Fundo do ProLeite. Aí eu não sei se isso
está inserido na lei que está sendo discutida ainda.

Então, enquanto eu recebo aqui orientação, deixo essa
bola quicando aí, para os colegas fazerem a discussão. Acho
que é uma situação assim, penso, que o mais coerente para
nós é fazer esse encaminhamento.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente Edson, por favor, Deputado Lazinho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não,
Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
O Deputado Adelino está inscrito, Deputado?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de
Ordem para Vossa Excelência, Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Pode
falar. Pode falar.
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A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Boa
tarde, Presidente. Registra a minha presença, que agora que...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pedir o registro
da Deputada Cassia Muleta.

Com a palavra, por Questão de Ordem, o Deputado
Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Olha, gente, ninguém mais do que eu, quer amenizar o
sofrimento que está aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que
vocês recebem telefonemas, mas eu duvido — acho que vamos
comparar os telefones para ver como que fica, eu tive que sair
de área de tanta cobrança. Mas vejam bem, o Deputado Crispin
já colocou alguma coisa aí, que é correta. Mas nessa lei agora,
a cópia que eu recebi da Seagri, do Padovani, não consta essa
penalidade, consta que ele será penalizado conforme a lei de
incentivo fiscal. Eu não sei... Está remetendo à lei lá. Mas pode,
inclusive, ser colocado além dessa penalidade, que é remeter
à lei de incentivo fiscal, também colocar a penalidade em termos
de recurso. Pode.

Eu estou agora visualizando — minha cabeça de velho
não consegue atender tudo —, a quantidade de pessoas que
estão dizendo que... O que aconteceu ao meu ver? a Sefin fez
sem a discussão com o Grupo, com o GT. Estava tendo o Grupo.
A Sefin tinha feito, encaminhou para lá e o Padovani mandou
para cá. Só que não tem... O acordo é que na segunda-feira
fecha, na terça-feira vota. Se houver o acordo do Governo e
essas mudanças todas que têm que fazer, talvez a gente faça
uma coisa mais concreta, inclusive propondo a criação de um
corpo técnico específico para estudar e definir o preço mínimo
do Estado de Rondônia. Acho que é em cima disso que a gente
precisa.

Eu sei que os nobres pares têm consciência da
importância que é, e peço para vocês analisarem, agora se
resolver votar, se o Governo não retirar, vota-se. Mas eu sei
que aí... O Grupo de Trabalho foi criado agora, viu, Deputado
Chiquinho, o Grupo não está desde 2015 não. O Grupo de
Trabalho foi criado na primeira negociação dos produtores, da
representação com a Seagri e o Governo do Estado. Entendeu?
E eles já fizeram três reuniões da semana passada para cá,
para vocês terem uma ideia. Então, eles estão trabalhando. E
eu acredito que na terça-feira, se não chegar nada na terça-
feira, Presidente Redano, a gente vota o que tem e pronto.
Entendeu?

O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência)– O que eu
ia falar, Deputado Lazinho da Fetagro, permite, Deputado Edson
Martins, a minha fala?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Lazinho...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Alex
Redano. Questão de Ordem, Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência)– Obrigado,
Senhor Presidente. Eu estava aqui analisando. É complexo esse
assunto, Deputado Chiquinho. A gente fica com receio de a
gente votar. A gente sabe que estão todos os 24 deputados

preocupados com essa questão do leite, mas me preocupo
também de votar algo que não esteja totalmente pronto. Se
for consenso dos deputados, Deputado Ismael Crispin, vice-
líder do Governo, a gente tira de pauta, com o compromisso
de colocar em pauta na terça-feira. O que vocês acham dessa
ideia? Gostaria de ouvi-los.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu só entendo, viu...
Uma Questão de Ordem, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de
Ordem concedida.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – A gente pode fazer
isso. Eu só acho o seguinte, todo mundo sabia que essa lei
vinha para cá hoje, foi anunciado isso terça-feira, que não deu
tempo de chegar na terça-feira aqui, esse Grupo de Trabalho
da Seagri, eu não sei nem quando foi criado. Esse Projeto
passou por lá hoje. Por que eles mandaram para cá? Agora,
de última hora, a gente tem tanta coisa para fazer, para buscar.
Eu mesmo fiquei aqui em Porto Velho devido a isso. Eu tinha
outras reuniões a fazer. Agora fiquei aqui em Porto Velho só
para poder ajudar o produtor rural. Eu, particularmente, eu
aceito retirar, mas tem o meu protesto.

O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência)– Não é da
minha vontade, Deputado Chiquinho, tirar de pauta. Eu só fico
com receio que na vontade... E eu quero até fazer justiça, esta
Sessão Extraordinária foi marcada a pedido de Vossa Excelência
na última Sessão. Todo mundo desmarcou todos os
compromissos. Eu tinha compromisso fora, desmarquei para
poder estar aqui na Sessão. Mas eu tenho medo que na ânsia,
na vontade de ajudar, de repente, a gente poderia, na terça-
feira, ajudar de uma forma melhor, mais concreta. Mas o que
a Casa decidir, o que a maioria decidir, a gente vai seguir a
orientação dos pares.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência)–
Presidente Edson, eu vou fazer um encaminhamento.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu só, eu gostaria
de dizer também que é louvável a atitude dos deputados, a
preocupação do Deputado Chiquinho, o Deputado Ezequiel
Neiva, também, que deixou suas viagens, seus compromissos.
Eu estava em Guajará-Mirim hoje de manhã, eu antecipei a
minha viagem, a minha volta para a gente votar esse Projeto.
Mas é compreensível que, se for para melhorar, para
engrandecer, enriquecer esse Projeto em benefício da
população, dos produtores de leite, Deputado Chiquinho, eu
acho que se for para melhorar o Projeto, é compreensível deixar
para terça-feira. Mas eu quero deixar o encaminhamento para
o Deputado Ismael Crispin.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência)– Presidente,
para discutir. Deputado Jhony Paixão.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois, não. Questão
de Ordem.
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O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência)– Presidente,
registra a presença do Deputado Eyder Brasil, por favor.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Nós não estamos
nem discutindo, Deputado Jhony Paixão, porque não tem parecer
ainda. Mas, Questão de Ordem concedida ao ilustre Deputado
Jhony Paixão e em seguida ao Deputado Eyder Brasil.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência)– Questão
de Ordem, Presidente.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência)– Presidente,
o fato é que a Comissão, na segunda-feira, criou uma certa
expectativa aos produtores rurais. o fato é que esse Projeto,
infelizmente não está pronto, mas é uma responsabilidade nesse
momento, que esse grupo de estudo está passando para a
Casa. As pessoas estão lá desde cedo na frente dos laticínios,
infelizmente, os produtores vão cobrar nas nossas bases uma
responsabilidade que não é desta Casa, algo que era para ter
vindo do Executivo. Isso pega muito mal para os nossos
parlamentares, principalmente aos parlamentares que
motivaram as reuniões, e a Comissão. Eles estão certos, estou
tendo contato com vários deles de que hoje seria resolvido
esse caso. Então, infelizmente, isso coloca a nossa Casa em
descrédito. Nós possamos aí, Presidente Redano, solucionar
algo nesse sentido porque pega muito ruim para os
parlamentares, principalmente aqueles que estão envolvidos
diretamente com a greve do leite.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado,
Deputado Jhony Paixão.

Questão de Ordem para a Deputada Cassia Muleta.
Deputado Cassia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência)– Presidente
Edson, Deputado Alan. Questão de Ordem.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência)– Boa
tarde, Presidente, boa tarde a todos os Deputados presentes.
Eu também fico muito triste pela retirada do Projeto. Por quê?
Eu já anunciei nos rádios, a gente mora, aqui, (falha na
transmissão do áudio) que a gente ia votar esse Projeto
hoje, em favor dos produtores de leite e está todo mundo
esperando. E acabei entrando agora, me atrasei um pouquinho,
e estou ouvindo o discurso de vocês, vocês estão falando que
não vão mais votar esse Projeto hoje, que vai para outra Sessão.
Por mim, beleza. Se todos estiverem juntos, beleza. Mas, as
pessoas, os agricultores, os produtores de leite estavam
esperando. A gente mora aqui na região central. Hoje eu fui lá,
agora, no local onde eles estão reunindo nessa greve. Tem
muita gente lá esperando. Falei com os agricultores, com os
produtores hoje, e eles estão esperando. Aí, o Deputado Lazinho
sabe, que tem mais contato, sabe da pressão que a gente está
tendo aqui no nosso município, aqui tem laticínio grande.

Então, eu também sou a favor, Presidente, que vote logo
esse Projeto hoje parta os produtores ficarem mais aliviados
hoje. Mas, se não puder, todos os deputados acharem que é
melhor semana que vem, estarei também junto votando esse
Projeto tão importante.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Ismael
Crispin consultou o Governo, na condição de liderança do
Governo, vamos votar o Projeto ou vamos retirar? Eu consulto
o Deputado Ismael Crispin.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência)–
Presidente, tem algum encaminhamento?

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência)–
Presidente, eu vou fazer um encaminhamento, aqui, que é um
pensamento para a gente tentar solucionar essa celeuma que
nós acabamos ficando. Primeiro, registrar o meu ‘chateamento’,
porque se existe um Grupo de Trabalho, eu quero acreditar
que a Seagri tem que ser a cabeça dessa discussão, ela tem
que encabeçar isso, se não for assim está errado, entendeu?
Aí, mais uma vez o Governo acaba pecando, e isso deixa a
gente muito chateado, porque existem outros segmentos que
estão dentro da discussão, e aí? Se a Seagri encabeça, meu
Secretário, meu amigo, Secretário do Governo do Estado de
Rondônia Evandro Padovanni, ele não poderia, se ele encabeça
o Grupo de Trabalho, ele não poderia ter, de forma nenhuma,
teria que ter feito um convencimento hoje e dizer: “olha, o
Projeto não está maduro, a gente não pode encaminhar. Não
vamos votar desse jeito não. Terça-feira estará pronto.”. O
Deputado Chiquinho que é meu amigo, companheiro de partido,
ia ficar sentido, porque eu sei da luta dele para a gente poder
votar isso, mas ia compreender que a gente ia votar um Projeto
mais sólido e todo mundo ia entender.

Agora, veja a situação: se o Governo não retira — faço
um pedido, aqui, em nome do Governo para retirar esse Projeto
—, quando o Estado está empolvorosa, nossos produtores
batendo em todo mundo para a gente tentar encontrar o
caminho para poder resolver, ou qualquer outro deputado que
pede vista desse Projeto, pede para retirar, infelizmente, fica
em uma situação desgastante.

Agora, veja, o Estado já fez isso, que eu vou dizer aqui,
ele fez isso lá na Lei do Prove, quando nós aprovamos o Prove,
em seguida, ele encaminhou uma lei com várias alterações no
Prove. Eu até descordava. Mas, ele fez, teve voto e aprovou.
Então, qual é a minha sugestão, Presidente Edson? Encaminhar
o Projeto para a votação, para não frustrar o trabalho dos
colegas deputados e, primeiro, claro, a expectativa de
produtores que estão esperando a aprovação desse Projeto,
mas acolher até terça-feira a possibilidade de alteração na
lei, acolhendo as indicações do Grupo de Trabalho. Eu sei que,
assim, é complicado. Eu compreendo isso aí, mas seria uma
ideia.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Eu acho que foi
muito claro, foi bom, muito bom, o encaminhamento do ilustre
Deputado Ismael Crispin. Eu acho que nós vamos colocar esse
Projeto em votação. Eu quero... Deputado Lazinho, quer
manifestar? Deputado Lazinho, Questão de Ordem para Vossa
Excelência, se quiser manifestar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado, o senhor
está sem áudio.
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O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – O senhor está sem
áudio, Deputado Lazinho. Liga o...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Desculpa, desculpa. Agora sim. Eu coloquei o meu
posicionamento. Eu acho que é possível a gente votar ele agora
e fazer mudança lá na frente, embora não seja uma coisa
muito correta. O Projeto não vai... Nós não vamos fazer mudança
em Projeto que nem sancionado, nem vetado foi. Ou seja, nós
estamos votando uma coisa agora, até segunda-feira não vai
ser sancionado, vai ter que esperar, então, nós não vamos
fazer mudanças. A minha preocupação é: esse Grupo de
Trabalho foi criado, eles estão trabalhando e o Governo do
Estado — eu não sei se é o Padovani, se é a Sefin ou quem foi,
ou se é a pressão — acaba atropelando. Então, o que nós
votarmos agora vai estar valendo. Não será na terça-feira que
nós vamos resolver as mudanças. Será depois de sancionado,
lá na frente. E, se o Grupo de Trabalho conseguir encaminhar
um outro Projeto na terça, ele não pode revogar essa, porque
não foi sancionado. Ele nem pode revogar. Ele vai ter que
esperar também. Então, é tudo confuso. Mas está a critério
dos senhores. Eu, se vocês colocarem em votação, o meu voto
é favorável, não tenho dúvidas disso, está bom?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só gostaria de
me manifestar, Deputado Lazinho, Deputado Crispin e os
deputados presentes. Deputado Ismael Crispin, eu só gostaria
de dizer o seguinte: eu acho muito pouco diante da pretensão
dos produtores de leite, o que realmente esse Projeto vai
contemplar. Viu, Deputado Chiquinho? Eu acho muito pouco,
mas já é um avanço. Eu acho que esse Grupo realmente... E
parecer até que a Secretaria de Agricultura e essa comissão
de trabalho deu pouca importância, deu pouca importância para
esse momento tão crítico que a gente está passando na questão
do produtor do leite. Até porque, senão não estaria essa
discussão aqui. Se tivessem eles puxado essa responsabilidade,
essa comissão junto com o Secretário de Agricultura.

Então, eu acho que realmente precisa, mesmo que nós
votemos esse Projeto, o Secretário de Agricultura precisa de
vestir a camisa dos produtores rurais junto com essa equipe
de trabalho, eles apresentarem alguma solução mais concreta
para o produtor de leite, que realmente reivindica neste
momento esse preço injusto que eles estão recebendo pelo
preço do leite. Acho muito pouco esse Projeto só adiantar,
estabelecer o preço que eles vão receber no próximo mês. Eu
acho que é pouco mediante a pretensão e mediante o que a
Secretaria de Agricultura deveria ter feito. Mas nós podemos
colocar em votação.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só uma Questão de
Ordem, Presidente.

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Ismael
Crispin, o senhor esteve aqui na segunda-feira na Sessão. O
senhor, o Deputado Lazinho, eu e outros deputados. Vários

deputados. Estava presente também o Secretário de
Agricultura. Está lembrado disso?

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) – Sim,
remoto, mas estava.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Sim. E 3 técnicos dele.
Aqui representando a Seagri. Nem comentou essa questão de
Grupo de Trabalho com ninguém. Aí, de última hora, chega
essa situação. É o que parece que o Deputado Edson falou:
não está preocupado. A Secretaria de Agricultura não tem
preocupação com a agricultura familiar. Essa é a grande
verdade, porque, se tivesse, já tinha resolvido isso aqui. Essa
lei foi aprovada em 2015 e nenhum laticínio está cumprindo o
que foi feito em 2015 e ninguém se preocupou em fazer cumprir
essa lei. Mas eu sou a favor da maioria. O que a maioria decidir,
para mim está bom.

Agora, a minha preocupação é com os pequenos
produtores de leite que estão aí numa situação muito difícil
vendendo o seu leite barato. Lógico, isso aqui não vai resolver
o problema, a gente sabe disso. E o problema é muito mais
difícil de se resolver do que se pensa. Quem pode resolver
essa questão do preço do leite, Deputado Edson Martin, é o
Governo Federal. É ele que dá preço mínimo. Tem lá o preço
mínimo do milho, da soja, do arroz, do trigo. Tudo tem um
preço mínimo. Tem o preço mínimo lá do leite: R$ 0,96, onde
o custo de produção do produtor rural é R$ 1,26. Então, não
tem jeito. Agora, temos que discutir um grande Projeto. Temos
que discutir o ProLeite, temos que discutir várias coisas. Agora,
realmente, esse Grupo de Trabalho, se foi criado essa semana,
é para desrespeitar a Assembleia Legislativa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado
Chiquinho, parabéns aí. Mas eu, Deputado Chiquinho, eu só
digo: quem está dando incentivo para os laticínios é o Governo
do Estado. Então, o Estado precisa estabelecer algum critério.
Precisa estabelecer algum parâmetro, porque eu acho que é
inadmissível que o preço do leite fique tão baixo lá na banca, lá
para o produtor, e quando no mercado, na verdade, ele é três
vezes, quatro vezes maior o preço.

Mas vamos encaminhar, Deputado Crispin, pela votação,
então? Quer falar, Deputado Crispin?

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) – Vamos,
mas eu queria fazer uma Questão de Ordem.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) –
Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) –
Deputado Edson.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de
Ordem para o Deputado Adelino. Deputado Crispin primeiro,
Deputado Adelino. Deputado Crispin com a palavra, depois o
Deputado Adelino.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) –
Presidente Edson, só fazer um encaminhamento. O Deputado
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Lazinho tem muita razão quando ele fala o seguinte: “olha,
pode ser que, terça-feira, a lei não tenha nem sido sancionada”.
Ele está corretíssimo nessa fala.

Agora, eu já vi também Projeto que nós votamos aqui
nesta Casa, Presidente Alex Redano, que nós votamos nesta
Casa, e antes de sair do prédio, praticamente já estava
sancionada. Então, que o Governo tenha o compromisso,
primeiro o compromisso da Casa de encaminhar o autógrafo e
o Governo de sancionar ainda hoje, e já publicar no Diário Oficial,
porque se alguma alteração tiver que ser feita na terça-feira,
nós vamos fazer a operação em cima de lei vigente. Isso aí
precisa acontecer porque é possível. O Governo já fez isso, a
Casa já fez isso. Vota, aprovou, antes de você sair do prédio da
Assembleia, da Sessão, já está publicando. Já foi sancionado.

Então, era essa situação que eu queria encaminhar a
Vossa Excelência, e eu agradeço a parceria do Presidente Alex
Redano nesse sentido.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Questão de Ordem.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) –
Questão de Ordem, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só vamos ouvir o
Deputado Adelino, depois o Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Eu
quero sugerir, eu quero até dialogar ali com o Presidente da
Casa, Deputado Alex, e também principalmente o
DeputadoCrispin, como vice-líder, já que eu vejo que a maioria
está querendo votar, e eu acho que também criou uma
expectativa e é ruim voltar atrás, que fica uma situação... Nós
colocássemos pelo menos aquela Emenda para que não fosse
multa para o Tesouro, e sim para o ProLeite. Eu acho que essa
nós poderíamos fazer um consenso para que a gente corrigisse
uma coisa que eu acho grave. Eu acho que se a gente mudar
ali o valor, essas coisas, já fica mais complicado. Mas eu acho
que essa, se tiver acordo, Deputado Crispin, como vice-líder,
acatar, eu tenho certeza que o Governo também não vai se
opor porque eu acho que foi um erro isso, a multa ir lá para o
Tesouro, lá para a Sefin, e tem que reverter em prol dos
agricultores através do ProLeite.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) – Prefeito.
Da minha parte...

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Já seria uma outra situação
isso aí... Não pode estabelecer aqui através desse Projeto...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Pode
colocar em conjunto essa Emenda, então em conjunto, todos
os deputados, essa alteração. E eu tenho certeza que o Governo
vai até agradecer que a gente alterou isso.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Para discutir,
Questão de Ordem, ilustre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Acho que nós estamos, assim,
rediscutindo e o tema está voltando a cada deputado que está

falando, e nós estamos falando tudo a mesma coisa em todo
o tempo. O Deputado Crispin deu uma ideia interessante,
porque o Governo pode muito bem sancionar isso. Se não
sancionar hoje, que sancione na segunda, mas se na terça o
Governo e esse Grupo de Trabalho que o Deputado Lazinho
está comentando, ainda não tiver uma definição, não precisa
votar na terça. Pode ser na quarta, ou convoca-se uma
Extraordinária na quinta, conforme foi hoje, nós estamos todos
os dias aí, e vocês estão no interior e podem comparecer até
no domingo e sábado. Não é o problema. Mas eu acho que
nós precisamos votar isso aqui, até para dar uma satisfação
para os produtores, que está todo mundo aguardando, muito
embora eles estão achando que esse Projeto que nós estamos
votando hoje vai resolver o problema deles, e não vai resolver
nada. Tem que deixar muito claro isso aqui, que a única coisa
que vai mudar para o produtor é que no rodapé da nota vai
dizendo o preço do próximo mês — é só isso, não é, Deputado
Chiquinho?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só isso. (fora do
microfone)

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Só isso. Não mudou mais nada.
E que a expectativa deles está muito grande em cima desse
Projeto que nós estamos votando hoje. Agora, se dá para
fazer alguma coisa a mais para os produtores rurais, eu creio,
quero crer que a Secretaria de Agricultura está trabalhando
para isso, e esse Grupo de Trabalho, se é que eles têm alguma
ideia que é constitucional e que pode ser feita, vai ser
submetida à Procuradoria e esta Casa vai ter uma análise
final, claro, na próxima semana. Mas esse Projeto, eu queria
pedir, Deputado Lazinho e vocês deputados, que nós
votássemos hoje porque já seria um alento, que eles já estão
aguardando, e a garantia de todos os membros da Casa que,
após a sanção do Governador nesse Projeto, nós, com o Grupo
de Trabalho da Agricultura, poderíamos então pensar em algo
a mais para poder ajudar.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) - Questão
de Ordem, Presidente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Questão de Ordem, Senhor Presidente. Deputado Lazinho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado
Lazinho, Questão de Ordem.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, já que a maioria está se propondo a votar, e não
sou eu que vou tentar prejudicar nada. Jamais iria pedir vista
de um Projeto desses. Mas eu queria... Nós não podemos definir
alguns preços, mas eu queria que incluísse no rodapé, além
do preço a ser pago no mês seguinte, o preço de referência
do Conseleite no Estado. E posso explicar o porquê. Nós não
estamos definindo o preço mínimo, colocando o preço de
referência, porque o preço de referência pode ser mais ou
pode ser menos. Mas vai servir de baliza para que todos os
produtores saibam que os laticínios estão fazendo a justiça na
divulgação do preço. O que acontece hoje? Ele divulga o
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preço..., como não tem... Além disso tem que aumentar a
penalidade. O Deputado Cirone vai fazer uma Emenda. Mas o
que acontece hoje? Eles maquiam o preço, porque não tem
um preço base que eles possam informar. Os produtores vão
ficar sabendo todo mês o preço de referência e o preço que
eles vão pagar. O preço de referência pelo Conselho, porque é
um Conselho legalmente constituído no Estado, bancado,
inclusive, financeiramente pelo Governo do Estado, a equipe
técnica da Universidade do Paraná e vai servir de referência.
Então a Emenda que eu queria colocar é essa.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Qual
Emenda? Qual o valor, Deputado Lazinho?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – O
valor referência mensal divulgado pelo Conseleite. Porque todo
mês eles colocam o valor de referência. E aí, por exemplo, o
valor de referência esse mês foi R$ 1,40, ou R$ 1,30. Eu quero
ver o que o laticínio vai justificar em pagar 1 real, entendeu? O
que ele vai justificar e dizer para o produtor: “Ah, mas aí e
quando ele pagar R$ 1,30 e o produtor pagar R$ 1,50?”. Aí é
ótimo. O laticínio pagou R$ 1,50? Ótimo. Mas, por que pagar 1
real, 80 centavos se o preço de referência do Conselho é R$
1,35 ou R$ 1,30. Entendido? É só para dar mais um
‘amarramento’ nessa questão.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Para
forçar um pouquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu acho que dá para
fazer isso. Eu acho que dá para colocar essa Emenda, não vai
alterar em nada a lei, vai só ajudar. É uma boa ideia, Deputado
Lazinho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não,
Deputado Adelino. Também pediu Questão de Ordem para
discutir. Depois Deputado Cirone e nós já vamos para votação.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Eu
acho boa essa ideia do Deputado Lazinho. E também aquela
que eu dei, que o recurso das multas sejam voltados para o
ProLeite, também é outra emenda, e eu acho que é importante
votar então com essas Emendas. Depois, o Governo tem a
oportunidade de vetar se ele achar, e a gente volta a discutir.
Mas eu creio que é uma Emenda importante.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado
CironeDeiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Eu ia falar
justamente isso que o Deputado Adelino falou. O Deputado
Lazinho, eu estava discutindo com ele ao telefone aqui. Só
para ratificar. Eu acho que o laticínio tem que colocar o valor
da nota, o valor mínimo do Conseleite. E a penalidade ser por
nota fiscal. Porque é muito simples para um laticínio gigante, o
cara pagar 10 UPFs. Não, vai pagar 10 UPFs por nota fiscal que
ele não informar ou informar errado e esse dinheiro ir para o
fundo do ProLeite. Ok?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu só gostaria
também Deputado Lazinho, de, ou acrescentar...

O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência) – Questão
de Ordem, Senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não,
Deputado Alex Redano, nosso Presidente, com a palavra.

O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência) – Olha, eu
quero parabenizar a todos os deputados, Deputado Lazinho,
Deputado Chiquinho. O Deputado Chiquinho até fez grande
pressão na Sessão de terça-feira e parabenizo que era para
vir até naquele mesmo dia e foi marcada a Extraordinária. E,
realmente, Deputado Chiquinho, Vossa Excelência tem razão
porque cria essa expectativa e se nada for votado fica muito
ruim. Mas eu faço coro com alguns deputados, eu esperava
mais, entendeu? A gente precisa, eu sei que é difícil regular o
mercado, mas nós precisamos ao algo mais robusto, entendeu?
Por exemplo, o Deputado Edson foi muito feliz na colocação da
questão do preço mínimo do leite, que é metade do preço
cobrado nas gôndolas nos supermercados. Isso é difícil para
saber, porque não tem uma tabela. Mas, por exemplo, tem o
custo...(ininteligível) R$ 1,36 se não me falha a memória,
poderia colocar 20%, 30% em cima daquilo e ser o preço
mínimo, entendeu? E, realmente, fazer uma lei nesse sentido.
A contrapartida de quem tem isenção. Tipo, só vai continuar
tendo isenção fiscal as empresas que realmente pagarem o
preço mínimo estipulado pelo Estado.

Então, essa é uma sugestão. Não é para fazer uma
Emenda e nem nada, eu estou só fazendo sugestões. E também
pode ser acrescentado, já tem uma barreira fiscal aí do leite
UHT no Estado. Então, pode ser feito também alguma coisa
também em cima do queijo, entendeu? O queijo aqui ser mais
valorizado. Mas isso aí tem que ser em conjunto, o queijo mais
a questão da tabela e um acordo firmado, um TAC, um Termo
de Ajuste de Conduta, entre todas as partes para pagar um
preço mínimo ao produtor. Então, nós precisamos pensar em
algo nesse sentido, dessa magnitude. Nós temos que brigar
por isso. Porque, eu sou sincero, lógico que é um avanço. É
um avanço. Mas a expectativa é algo mais robusto ou, um
detalhe que depois vai entrar aqui, já foi até votado, eu estou
lendo aqui, eu não consegui encontrar, depois vocês me
corrijam, eu não consegui encontrar os 95% do IPVA, desconto.
Pelo menos eu vi só na tabelinha que foi mandada, Deputado
Crispin, no Projeto, dentro do Projeto eu não consegui observar,
mas creio que seja uma falha minha. Depois o nosso líder,
Deputado Crispin, me orientar que eu fiquei preocupado com
esse detalhe.

No mais, parabéns pela luta de todos. Esta Casa está
trazendo muito orgulho, o Parlamento está recebendo muitos
elogios por estar sempre defendendo a população do Estado
de Rondônia. Parabéns, Deputado Edson, pela condução dos
trabalhos. Obrigado pela oportunidade.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Presidente Alex,
Presidente, eu gostaria Presidente, eu, talvez até insistindo
um pouco, que nós não podemos fixar preços, mas podemos
estabelecer critérios. Deputado Lazinho apresentou Emenda
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muito importante que é no rodapé da nota também acompanhar,
que seria uma Emenda, que também divulgue o preço mínimo.
Agora eu gostaria de sugerir, Presidente, que seja uma
segunda...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Preço
de referência, não preço mínimo.

O SR.EDSON MARTINS(Presidente) – O Deputado Lazinho
sugeriu, não é? Então, eu gostaria de sugerir ou que fosse uma
segunda Emenda, ou que fosse engrandecendo essa Emenda
do Deputado Lazinho, para que todos os laticínios que recebem
incentivo do Governo, eles nunca poderem pagar a menor do
que o preço mínimo. Senão pode acontecer igual o Deputado
Lazinho, o preço mínimo é estabelecido a R$ 1,40, de repente,
o laticínio está pagando a menor, está pagando R$ 1,20. Vai
botar no rodapé que esse mês, o mês próximo, vai pagar R$
1,20. Então, que estabeleça um preço mínimo e que esse preço
mínimo, todos os laticínios que têm incentivo, que eles nunca
paguem inferior ao preço mínimo. Seria engrandecer uma
segunda Emenda apresentada por todos ou acrescentar na
Emenda do Deputado Lazinho da Fetagro, que ele já está
apresentando. Nós não estamos fixando preço, mas estamos
estabelecendo critérios para os laticínios que recebem incentivo
do Governo.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Viu, Deputado Follador,
só uma Questão de Ordem.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO(Por videoconferência) –
Deputado Edson, só uma Questão de Ordem, Deputado Edson.
Questão de Ordem.  O preço do Conseleite... Deputado Edson?
Presidente?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu acho que o que o
Deputado Lazinho colocou — viu, Deputado Lazinho...

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Vamos ouvir o
Deputado Lazinho, aí, depois o Deputado Chiquinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO(Por videoconferência) – O
preço é preço de referência, viu? Não é preço mínimo. Mas
tudo bem. Eu acho que pode ser colocado um artigo na lei
nesse sentido. Que o preço nunca seja o preço abaixo do preço
de referência. Pode ser colocado. Embora eu ache que o Governo
vete um artigo desse. Mas nada impede de Vossa Excelência
coloque que é o preço de referência. Nunca seja pago a menos
que o preço de referência divulgado mensalmente no Estado.
Entendeu?

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – A minha
preocupação, Deputado Lazinho, é só porque eu acho muito
pouco. Depois de tanta discussão, de tanto sofrimento do
produtor rural, a gente votar aquela lei da forma que nós
estamos votando. Acho que essa Emenda talvez engrandecesse
um pouco esse Projeto. Ficaria um pouco melhor.

Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu acho, assim, eu
acho que colocar na nota,no rol, a questão do preço de
referência que é feita pela Universidade do Paraná, não estaria
errado, porque todo mês é publicado isso para todos os
laticínios. Agora, Deputado Edson, o preço mínimo hoje é R$
0,96 pelo Ministério da Agricultura. É o preço mínimo oficial.
Aí daria prejuízo ao produtor mais ainda. Eu acho que, se nós
colocarmos só no rol o preço de referência do Conseleite, já
ajudaria. Agora nada impede, nada impede de a gente fazer
um estudo e esse Grupo de Trabalho pode fazer isso, Deputado
Lazinho — que a gente não tinha conhecimento desse Grupo
de Trabalho que foi criado essa semana, que o senhor acabou
de falar aí, eles não comunicaram aqui à Assembleia Legislativa
-, trabalhar outro Projeto. Outro Projeto que não é só isso.
Por exemplo: tem cooperativa do Mato Grosso que quer vir
comprar leite aqui. Mas, se eu mandar leite para fora in natura,
tem imposto, aí inviabiliza para o pequeno produtor rural.

Então, assim, nós temos que trabalhar outros Projetos.
Entendeu? Nós temos, então, que juntar com esse Grupo de
Trabalho, com o produtor rural, para a gente analisar outro
Projeto que possa vir para esta Casa. Agora, a gente estaria
só fazendo cumprir uma lei que não é cumprida desde 2015,
que a Seagri podia ter feito isso já há muito tempo e não fez.
E todo ano essas greves de leite, greves de leite e o grande
prejudicado é o produtor rural.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Nós já discutimos
bastante.

Eu vou nomear aqui o Deputado Chiquinho da Emater,
com o consentimento do Presidente da Comissão e o Vice-
Presidente, Deputado Adelino, Deputado Chiquinho da Emater
para relatar esse Projeto. Eu gostaria só de que, Deputado
Lazinho, oficializasse a Emenda, Deputado Lazinho, para que
pudesse a gente colocar para o Relator relatar esse Projeto.

O SR. JEAN OLIVEIRA(Por videoconferência) –
Presidente, Presidente, Questão de Ordem. Gostaria que
registrasse a presença do Deputado Jean Oliveira.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Eu peço que
registre a presença do ilustre Deputado Jean Oliveira.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO(Por videoconferência) –
Deputado Edson, a Emenda é simples. Ela, além de colocar o
valor de pagamento do mês subsequente como está aí, colocar
também que seja divulgado mensalmente, no rodapé da nota,
o valor de referência do Conseleite do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Deputado Lazinho,
Vossa Excelência concorda também em fixar o preço que não
possa ser inferior ao valor de referência? Qual que é esse
valor de referência hoje? R$ 1,26?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO(Por videoconferência) –
Hoje é R$ 1,26 parece. É isso.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – É porque são dois
preços: R$ 1,26 a R$ 1,44.
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O SR. EDSON MARTINS(Presidente) – Quanto que está
sendo hoje, que está sendo pago?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Vai dar um e trinta e pouco, R$ 1,35, R$ 1,34.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) –
Presidente...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sim, Deputado
Ismael Crispin, pois não.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) – Só para
contribuir. A Emenda do Deputado Lazinho, apresentada pelo
Deputado Lazinho, aí, reforçar aqui, a Emenda que colocamos
para a destinação do recurso ser para o Fundo do ProLeite. E
a Emenda de Vossa Excelência, eu sugiro que coloque apartada
da Emenda do Deputado Lazinho, pensando aqui, para não ser
prejudicado, de repente. Porque essa discussão vai ter que se
fazer depois, lá no Governo. E aí, cada Emenda vai ser analisada
individualmente. Acho que é mais tranquilo. Penso que, de
repente, por exemplo, se eu coloco tudo junto, eu posso
prejudicar uma. Então, coloca em apartado: a Emenda do
Deputado Lazinho, a Emenda que nós apresentamos em relação
ao recurso ir para o ProLeite e a Emenda de Vossa Excelência,
que trata de o pagamento não ser inferior ao preço mínimo
sugerido pelo Conseleite.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Essa Emenda, se
vocês, todos os deputados quisessem, eu gostaria que ela não
fosse minha, que ela fosse coletiva. Que nunca fosse mínimo
do que é o preço de referência. Se concordarem pode fazer
essa segunda Emenda Coletiva, que o preço nunca seja inferior.
Todos concordam que seja feita essa segunda Emenda?

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) – Para
discutir, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Então, o Deputado
Jean vai discutir, depois nós vamos relatar o Projeto. Aí vai
ficar, então, uma Emenda do Deputado Lazinho da Fetagro e
uma Emenda Coletiva, estabelecendo...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – A
minha também que é para o recurso ir para o ProLeite também?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Para discutir, o
Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência)  -
Presidente, com relação a esse preço de referência, eu queria
fazer a sugestão para que deixasse ele na lei de forma fixa,
através da Emenda sugerida por Vossa Excelência, e que depois
a gente pudesse discutir ele, com esse preço de referência,
chamar a Secretaria de Agricultura, chamar o Conselho do
Conseleite, chamar a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de
Finanças do Estado para a gente encontrar, de fato, esse valor
mínimo, que seria um valor mínimo que arcasse com o custo
da produção, hoje, dos nossos produtores de leite. E ainda

sobrasse uma quantia para que esse produtor de leite possa
sobreviver, para que ele possa ter o seu projeto, que ele possa
arcar com as custas da sua residência, da sua casa, da sua
propriedade. Então, assim, precisa-se que o custo seja abatido
com esse preço mínimo, e ainda sobre um pouco para o
produtor de leite.

Então, isso é o que eu peço: para que a gente, após a
votação desse Projeto, a gente se debruce a discutir esse preço
de referência. Eu acho que aí é que é o grande segredo para
que a gente possa avançar nessa pauta do leite. E condicionar,
senhores deputados, condicionar esse preço de referência a
um dos critérios para que os laticínios possam obter os seus
incentivos fiscais. Um dos critérios é adotar o preço de
referência do leite. Quem não adotar, o laticínio que não adotar
o preço de referência do leite vai ter prejuízo no seu incentivo
fiscal. Somente assim a gente vai conseguir amarrar, de fato,
que os laticínios paguem ao produtor o preço de referência, o
mínimo, no caso.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jean,
acho que muito contribuiu.

Para discutir, Deputado Marcelo, Questão de Ordem.
Questão de Ordem para o Deputado Marcelo.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Obrigado,
Presidente. Deputados, esse Projeto de Lei, que estamos
tratando é um problema complexo. Que, infelizmente, um
Projeto de Lei é muito simplificado. A gente não tem o Projeto
adequado. E, de fato, é preciso dar uma resposta à sociedade.
Eu estou junto de todos os deputados para buscar uma solução.
Mas é preciso evidenciar que o Projeto de Lei enviado pelo
Governo é apenas operações acessórias. Não está, de fato,
adentrando no mérito, no problema que é o valor. Então,
precisamos dar uma resposta mais firme para a sociedade. Eu
acho que é preciso discutir um pouco mais para que a gente
tenha, realmente, a gente possa ter um resultado positivo.
Obrigado, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado,
Deputado Marcelo Cruz.

Agora para relatar essa matéria, que se encontra sem
parecer, o ilustre Deputado Chiquinho da Emater, com uma
Emenda do Deputado Lazinho da Fetagro... Duas Emendas:
uma Emenda do Deputado Lazinho da Fetagro, obrigando que
os laticínios coloquem no rodapé da nota o preço do mês
seguinte, não é? É isso, Deputado Lazinho?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Não, também. Esse já
está na lei do Conseleite.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – E também o preço
de referência. E uma segunda Emenda, que os laticínios nunca
podem pagar inferior ao preço de referência ou o preço mínimo
estabelecido por um Grupo de Trabalho, porque pode vir esse
preço mínimo, após. Então, já fica assegurado nessa Emenda,
que seria o preço de referência ou o preço estabelecido.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Edson, eu
posso ler aqui e vou colocar três Emendas.
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O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) –
Deputado Chiquinho, tem mais uma Emenda, aquela que é
aquela que...(ininteligível) as multas.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado
Chiquinho vai fazer, Deputado Adelino, o parecer e aí nós vamos
discutir o parecer e o Projeto.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Tranquilo, Deputado
Follador.

Senhor Presidente, Deputado Edson Martins; Deputado
Ezequiel; deputados que estão aqui trabalhando remotamente,
nesta quinta-feira à tarde. Estamos aqui para aprovar dois
Projetos. Um já foi aprovado que é do IPVA que é benefício do
povo de Rondônia e agora um Projeto de Lei que vai obrigar os
laticínios colocarem no rol das suas notas o preço que vão
pagar no próximo mês para cada produtor.

Eu sou de parecer favorável por todas as Comissões
pertinentes, o Projeto é legal e, com certeza, vai só beneficiar
os produtores rurais.

E quero também aqui aprovar com três Emendas: a
Emenda do Deputado Lazinho, que fala da questão do preço do
Conseleite, para estar no rol da nota; a do Deputado Follador,
que trata das multas, que sejam revertidas para o ProLeite; e
o Deputado Ismael Crispin e o Deputado Cirone fizeram outra
também — me ajudem Deputado Cirone e Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência)– Deputado
Relator Chiquinho, eu vou pedir para converter o que o senhor
disse que é a Emenda do Deputado Adelino Follador, que na
verdade não foi. Fomos nós que apresentamos na primeira
ideia. Mas, vamos fazer o seguinte: apresenta essa Emenda de
forma coletiva. Aí, não tem outra Emenda. Só essa mesma. A
terceira, é do Deputado, que pediu também para que fosse
Emenda coletiva, o Deputado Presidente Edson Martins.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Ok. Então, fica assim
combinado. Emenda coletiva de todos os deputados.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência)– Deputado...
(ininteligível) Relator, que a multa dos laticínios é por nota
fiscal, por emissão de nota.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Exatamente isso,
Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência)– No
descumprimento, o valor é por nota fiscal que não cumprir, que
não lançar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Então, fica aqui o parecer
favorável pelas Comissões pertinentes com as Emendas dos
nobres parlamentares, Emendas coletivas. Muito Obrigado a
todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu coloco em
discussão o parecer favorável do Projeto, parecer do Deputado
Chiquinho, com Emendas. Em discussão o parecer. Encerrada
a discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.Está
aprovado o parecer.

Eu coloco em primeira discussão o Projeto de Lei 1024/
2021. Em votação o projeto. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA(Secretário ad hoc)–
REQUERIMENTO DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO
EZEQUIEL NEIVA. Requer à Mesa, nos termos do parágrafo
único do artigo 199 do Regimento Interno, seja dispensado o
interstício regimental, para apreciar em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei 1024/2021 e Projeto de Lei 1023/
2021 de autoria do Poder Executivo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento de Dispensa de Interstício do ilustre Deputado
Ezequiel Neiva. Encerrada a discussão, em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Fica aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc)– Não há
mais matérias, Senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Não há mais
matérias. Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a
tratar, invocando a proteção de Deus e, a antes de encerrar a
presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária para logo em
seguida, a fim de apreciarmos em segunda discussão e votação
os Projetos de Lei 1023/2021 e 1024/2021.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 17 minutos)

19ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 22 de abril de 2021)

Presidência do Sr.
Edson Martins – Presidente ad hoc

Secretariado pelo Sr.
Ezequiel Neiva – Secretário ad hoc

(Às 17 horas e 19 minutos é aberta a Sessão)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a
19ª Sessão Extraordinária da 3ª 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 Extraordinária anterior.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Senhor
Presidente, eu solicito a dispensa da leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada
a leitura da ata da Sessão anterior. Peço que seja publicada no
Diário da Assembleia Legislativa.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) -
Presidente, só confirmar aí o registro de presença do Deputado
Alan Queiroz, se não estiver registrado ainda. Está pedindo
para registrar.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Deputado Alan
Queiroz está presente, ilustre Deputado Ismael Crispin.

Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –PROJETO
DE LEI 1023/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 86.
Institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda
Pública Estadual, relacionados ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA e ao Imposto sobre a
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos – ITCD, “REFAZ IPVA/ITCD”.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência)- Estou
sem áudio.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Está sem o áudio
da Sessão, equipe técnica.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Na realidade, me falaram que no Facebook e no You Tube está
a coisa mais difícil do mundo de assistir. Está cheio de problema,
não está dando para assistir nada.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Já tem som aí?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Precisa
melhorar urgentemente essa internet da Casa. Com essas
Sessões remotas, precisa ter uma internet de qualidade.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Senhores
Deputados, em segunda discussão e votação o Projeto de Lei
1023/2021 que trata sobre o IPVA.

Eu coloco em discussão esse Projeto. Em segunda
discussão. Algum deputado para discutir?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Ainda
está suspenso?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Eu acho que suspenderam agora. Mas suspenderam nós,
porque não estamos assistindo nada.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Deputado Lazinho,
está ouvindo aí, Deputado? Tem som aí?

O SR. ADELINO FOLLADOR(Por videoconferência) – Estou
vendo aviso.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Não tem som?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Agora saiu. Agora saiu.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Saiu? Senhores
Deputados, eu estou colocando em segunda discussão e votação
o Projeto de Lei 1023/2021, que trata sobre o IPVA. Se tiver
algum deputado para discutir...

Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação.
Deputado Lazinho? Sinalizou? Quer discutir, Deputado Lazinho?
Não?

Então eu coloco em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.Está aprovado o Projeto 1023/2021. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 1024/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 87.
Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei nº 3.571, de 23 de
junho de 2015.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 1024/2021. Esse é o
Projeto que nós já tanto discutimos, não é? Beneficia os
produtores rurais e eu coloco em segunda discussão o Projeto
com as Emendas. Não havendo quem queira discutir, eu coloco
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - Não há
mais matérias, Senhor Presidente.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) - Questão
de Ordem, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Questão de Ordem
para o ilustre Deputado... Deputado Adelino, quem pediu?

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) - Ismael
Crispin.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Ismael Crispin.
Pois não, Deputado Ismael Crispin. Com a palavra.

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) -
Presidente, é só para fazer um esclarecimento ao nosso ilustre
Presidente da Casa, Deputado Alex Redano. Ele pediu que a
gente verificasse a questão do desconto de 95%. E está previsto
no Art. 5º, inciso I, o pagamento feito em parcela única alcança
95% de desconto. Só fazer esse registro e esclarecimento ao
nosso grande líder, Deputado Alex Redano.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Muito boa a
observação.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) - Questão
de Ordem, Deputado Edson. O Deputado Cirone.
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O SR. ALEX REDANO (Por videoconferência) - Depois de
bater cabeça aqui, vou fazer um exame de vista, eu tinha
encontrado aqui também, meu irmão. Deus abençoe. Muito
obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Questão de Ordem, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Muito bem
observado. Eu até peço que se dê publicidade a este artigo,
referido aí pelo nosso ilustre Deputado Ismael Crispin, que com
certeza esse artigo vai trazer o benefício para aqueles que vão
quitar os seus IPVAs.

Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Questão
de Ordem, Presidente. Deputado Cirone.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Cirone,
com Questão de Ordem.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Presidente,
eu quero aproveitar a oportunidade, nós estamos tratando aí
sobre os produtores rurais, nós temos uma demanda antiga aí
do Idaron em relação aos policiais RR que prestavam serviço
para o Idaron. O Idaron faz o monitoramento de todo o gado
no Estado de Rondônia e agora precisa estar muito mais vigilante
porque nós não temos a vacinação, e num passado recente
nós tínhamos a contratação desses RRs aí, com os recursos do
próprio Idaron. E essa demanda, esse Projeto está lá na Sepog,
hoje eu cobrei o Júlio e ele também já esteve na Casa Civil, nós
queremos pedir à Sepog a celeridade nesse processo aí, para
que o Idaron possa ter esses policiais prestando serviço ao
Idaron, para que a gente possa fazer um monitoramento com
mais qualidade aqui dentro do Estado de Rondônia.

Então, quero pedir aí ao Governo do Estado, através da
Sepog, que dê andamento a esse processo, para que a gente
possa contratar esses RRs dando suporte aos fiscais do Idaron
dentro do Estado de Rondônia. Seria isso, Presidente. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Questão de Ordem, Senhor Presidente. Deputado Lazinho.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Só comunicando, hoje eu recebi um Ofício, e eu acho que outros
Deputados devem ter recebido, mas veio em nome da
presidência da Comissão de Agricultura, da Faperon e da

Fetagro, as duas entidades solicitando uma agenda com o
Governador e uma agenda entre o Governo e as empresas de
laticínios para que o Governo possa junto fazer uma reunião e
tentar resolver, ou tentar amenizar, ou tentar achar uma
alternativa para a greve no Estado. E eu encaminhei isso junto
ao Júnior, da Casa Civil, nosso Secretário da Casa Civil, estamos
aguardando isso. Eu queria solicitar que todos os deputados
pudessem pedir para que o Governo entre nessa discussão,
faça esse debate, chame as empresas, chame os
representantes, e faça essa discussão. Porque não dá para
ficar alheio somente o Secretário da Sefin vir da forma como
ele veio o outro dia, bastante superficial, colocar um
posicionamento. Eu acho que o Governo do Estado, ou a Casa
Civil, sei lá, o que eles pedem é o que as Federações do Estado
e representam muitos produtores neste Estado. E algumas
lideranças também possam assistir uma reunião — sei lá, on-
line —, de qualquer jeito que for possível. Mas o Governo
precisa tomar um posicionamento com relação a isso e aí,
mais precisamente, o próprio Governador do Estado, está bom?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito bem,
Deputado Lazinho. Importante que realmente o Governo do
Estado, o Secretário de Agricultura, essa equipe de trabalho
busque uma alternativa mais eficaz para o nosso produtor de
leite.

O SR. ANDERSON PEREIRA(Por videoconferência) –
Presidente, Questão de Ordem, bem rápido.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não, quem
falou?

O SR. ANDERSON PEREIRA (Por videoconferência) –
Presidente, o Deputado Anderson, só para esclarecer um ponto
desse Projeto do IPVA, porque senão divulga que é 95% de
desconto, mas não é do IPVA, é das multas e juros. Para ficar
bem claro.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está bom, bem
esclarecido, Deputado Anderson.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Por videoconferência) –
Senão é uma situação que vá confundir a população.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito bem
explicado, Deputado Anderson.

Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Ordinária, para o dia 27 de abril, no
horário regimental.Tenham todos uma boa-tarde, que Deus
proteja a todos.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 27 minutos)
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ATO Nº 46/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 479, de 31 de março de 2021,
considerando Memorando nº 143/GDC/2021, de 09.04.2021.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 26 a 30/04/2021, a servidora relacionada, que irá representar o Deputado Estadual
Cirone Deiró, em reuniões de interesse público, no que diz respeito ao levantamento de dados no fomento das Agro Indústria, nos
municípios de Theobroma/RO, Vale do Anari/RO, Machadinho do Oeste/RO e Vale do Paraíso/RO, conforme processo nº 13981/
2021-e.

Matricula Nome Cargo Lotação
200165534                Mary Teresinha Braganhol                                   Chefe Gab. Deputado           Dep. Cirone Deiró

Porto Velho - RO, 26 de Abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1456/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

RENATO APARECIDO CASTORINO, do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, do Gabinete
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 27 de abril de 2021.

Porto Velho, 28 de abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1299/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

VAGNER RAVAGNANI DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete, código DAG-
06, do Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 09 de abril de 2021.

Porto Velho, 09 de abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 144/2021

Acrescenta o § 8º ao artigo 32 da Constituição do Estado de Rondônia.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38 da
constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1º fica acrescentado o § 8º ao artigo 32 da Constituição do Estado de Rondônia, com a seguinte redação:

“Art. 32. .............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

§ 8º O Deputado, no exercício de seu mandato, terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente
nos órgãos e nas entidades da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios, sujeitando os
respectivos responsáveis, na hipótese de recusa ou omissão, às sanções civis, administrativas e penais previstas em lei”.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 22 de abril de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

                               Deputado JEAN OLIVEIRA                          Deputado MARCELO CRUZ
                           1ª Vice-Presidente – ALE/RO                     2ª Vice-Presidente - ALE/RO

                                           Deputado JAIR MONTES                             Deputado CIRONE DEIRÓ
                               1º Secretário - ALE/RO                              2º Secretário - ALE/RO

                                            Deputado ALEX SILVA                             Deputado JHONY PAIXÃO
                                          3º Secretário - ALE/RO                               4º Secretário - ALE/RO
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