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S U M Á R I O

ATA DA 1ª SESSÃO ITINERANTE EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA
Em 24 de maio de 2018

Presidência do Sr.
Edson Martins - 1º Vice-Presidência
Maurão de Carvalho - Presidente

Airton Gurgacz - Deputado
Léo Moraes - Deputado

Secretariados pelo Sr.
Lebrão - 1º Secretário

SECRETÁRIO: SR. LEBRÃO

(Às 9 horas e 42 minutos é aberta a Sessão)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta a 1ª Ses-
são Itinerante Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria da 9ª Legislatura.

Quero registrar a presença do Chefe da Casa Civil, Ex-
Deputado Miranda, muito obrigado pela presença. Também do
Diretor do DER, o Katatal; o Vereador Presidente da Câmara de
Presidente Médici, Vereador Zezinho do Estrela; Vereador Má-
rio, Fábio, Barroso, o Nim, o Alexander, o Alexandre, todos os
presentes muito obrigado.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura da Ata da
Sessão Extraordinária anterior.

Lida a Ata, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura dos
Expedientes recebidos.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 74/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº
1.473, de 13 de maio de 2005, que ‘Concede Crédito Presumi-
do nas Operações de saída interestadual de mercadoria im-
portada do exterior’”.
02 – Mensagem nº 111/2018 – Poder Executivo, encaminhan-
do Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre o direito ao
aleitamento materno da criança e dá outras providências”.
03 – Mensagem nº 112/2018 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Cré-
dito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$ 17.763.854,14 em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Estadual de Saúde – FES”.
04 – Mensagem nº 113/2018 – Poder Executivo, encaminhan-
do Projeto de Lei Complementar que “Estabelece normas para
consignações em folha de pagamento dos servidores públicos
ativos, inativos, pensionistas e empregados públicos da Admi-
nistração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
do Estado de Rondônia e cria a estrutura da Comissão Especial
de Consignações - CECON”.
05 – Ofício nº 1173/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, en-
caminhando Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre a
criação de cargos comissionados para o Poder Judiciário do
Estado de Rondônia e altera dispositivos da Lei Complementar
nº 568, de 29 de março de 2010”.

T A Q U I G R A F I A
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06 – Ofício nº 1070/2018 – DER, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 1511/2018, de autoria do Senhor Deputado
Lazinho da Fetagro.
07 – Ofício nº 5780/2018 – SEDUC, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 1583/2018, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Neidson.
08 – Ofícios nºs 2047, 2044 e 2084/2018 – Governo do Estado,
encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs 4912
e 4926/18 e 4390/17, de autoria do Senhor Deputado Lazinho
da Fetagro.
09 – Ofício nº 2026/2018 – Governo do Estado, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 4898/18, de autoria do
Senhor Deputado Laerte Gomes.
10 – Ofício nº 1940/2018 – Governo do Estado, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 4321/17, de autoria do
Senhor Deputado Alex Redano.
11 – Ofício nº 980/2018 – DER, encaminhando resposta a Indi-
cação Parlamentar nº 5003/18, de autoria do Senhor Deputa-
do Anderson do Singeperon.
12 – Ofício nº 1516 e 1937/2018 – Governo do Estado, encami-
nhando respostas as Indicações Parlamentares nº4928 e 4908/
18, de autoria do Senhor Deputado Luizinho Goebel.
13 – Ofício nº 425/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando Ação de Direta de Inconstitucionalidade sobre a
Emenda Constitucional nº 123/2017, objeto da ADIN nº 0803089-
19.2017.8.22.0000.
14 – Ofício nº 2108/2018 – Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico, encaminhando o Primeiro Ter-
mo Aditivo ao convênio celebrado entre o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e a Fun-
dação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Ci-
entíficas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia –
Fundação Rondônia/FAPERO.
15 – Ofício Circular nº 1/2018 – Ministério do Desenvolvimento
Social, comunicando a Celebração do Convênio nº 856157/2017,
entre esse Estado de Rondônia e este Ministério de Desenvolvi-
mento Social – MDS, destinado a Estruturação de Rede de Ser-
viços de Proteção Social Especial – Aquisição de Bens.
16 – Ofício nº 361/2018 – Câmara Municipal de Mauá/Estado
de São Paulo, encaminhando a Moção de Apelo nº 41/18, que
versa sobre o aumento de per capita FUNDEB para Educação
de alunos, com deficiência e por ter necessidades educacio-
nais especiais.
17 – Ofício nº 747/2018 – Ministério Público do Estado, solici-
tando cópia na íntegra do processo de elaboração da Emenda
Constitucional nº 121, de 5 de abril de 2017.
18 – Ofício nº 008/2018 – Sindicato dos Profissionais em Radi-
ologia de Rondônia, solicitando parecer técnico em relação à
carga horária de 40 horas semanais dos servidores públicos do
Estado de Rondônia efetivados no cargo de Técnico em Radio-
logia.
19 – Ofício nº 760/2018 – Ministério Publico do Estado, solici-
tando cópia na íntegra do processo legislativo referente à ela-
boração e à aprovação da Lei Complementar nº 828/2015 e
965/2017.
20 – Ofício s/n/2018 – Associação dos Exportadores e Comér-
cio de Café de Rondônia, solicitando a redução da alíquota do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
cobrado sobre o Café Conilon em Grão Cru.

21 – Ofício s/n/2018 – Câmara Municipal de Ariquemes, enca-
minhando Manifesto de Apoio às empresas prestadoras de
serviço de traslado do Município de Ariquemes ao Aeroporto
Jorge Teixeira, em Porto Velho, e solicita alteração da Lei nº
366/2007.
22 – Ofício s/n/2018 – Convenção Batista Nacional do Estado
de Rondônia, encaminhando Manifesto de Repudio ao discur-
so proferido por parlamentar, no dia 02 de maio de 2018.
23 – Ofício s/n/2018 – Ministério Cristão Resgate, encami-
nhando manifesto referente ao Projeto de Lei que Cria Conse-
lho Estadual de Políticas Publicas – LGBTT.
24 – Ofício s/n/2018 – Igreja Missionária Unida Catedral da
Família, encaminhando Manifesto pela rejeição ao Projeto de
Lei que cria o Conselho de Políticas Publicas – LGBTT.
25 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira, justi-
ficando a ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 09, 15 e
de 16 de maio de 2018.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça da senhora Elisângela, esposa do Presidente da Assembleia,
Deputado Maurão de Carvalho. Muito obrigado pela presença.

Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretá-
rio que proceda a leitura das Proposições recebidas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura das Pro-
posições recebidas.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Denomi-
na o nome Avenida Robson Guimarães a Avenida principal do
Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, área de
propriedade do Estado de Rondônia, localizada na Rodovia
BR-364, KM 333, Zona Rural em Ji-Paraná/RO.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Denomi-
na o nome Praça Joaquim Dantas, a Praça do Centro
Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, área de proprieda-
de do Estado de Rondônia, localizado na Rodovia BR-364, KM
333, Zona Rural em Ji-Paraná/RO.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON
E DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Que dispõe sobre a regula-
mentação das condições de repouso dos profissionais de En-
fermagem nas Instituições de Saúde Públicas e Privadas do
Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer a Mesa
Diretora alteração da Sessão Solene, que seria realizada no
dia 07 de junho de 2018 às 15h00, conforme Requerimento
aprovado nº 1582/18, seja reagendada para o dia 28 de maio
de 2018, às 15h00, no Plenário desta Casa de Leis.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora na forma regimental a realização de Audiência Públi-
ca no dia 14 de junho de 2018, às 15h00, no Plenário desta
Casa de Leis, objetivo de debater a Implementação da Lei
Estadual 2.745/12 e Emenda Constitucional 103, “Cria o Siste-
ma Estadual de Cultura e Estabelece Percentual de Repasse
para o Fundo Estadual.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo, es-
pecialmente a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
– SEDUC, informações sobre a reforma do Ginásio da Escola
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de EEEFM Escola Bandeirantes, localizada no Distrito de Nova
Califórnia, Município de Porto Velho.

Lida as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça da Vice-Prefeita do Município de Campo Novo a senhora
Val, muito obrigado pela presença. Registrar também a
presença do Exmº. Sr. Senador da República Valdir Raupp,
obrigado Senador pela presença.

Ainda na Ordem do Dia eu solicito ao senhor Secretário
que proceda a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora na forma regi-
mental a realização de Audiência Pública no dia 14 de junho de
2018, às 15h00, no Plenário desta Casa de Leis, objetivo de
debater Implementação da Lei Estadual 2.745/12 e Emenda
Constitucional 103, Cria o Sistema Estadual de Cultura e esta-
belece percentual de repasse para o Fundo Estadual.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do ilustre Deputado Léo Moraes. Em votação o
Requerimento. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LÉO MORAES. Requer a Mesa Diretora alteração da Ses-
são Solene, que seria realizada no dia 07 de junho de 2018 às
15h00, conforme Requerimento aprovado nº 1582/18, seja
reagendada para o dia 28 de maio de 2018, às 15h00, no Ple-
nário desta Casa de Leis.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do Deputado Léo Moraes. Em votação o Requeri-
mento. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Ex-
pediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 966/18
DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO. Acrescenta e modifica
o artigo 6º, da Lei Complementar nº 853 de 30 de novembro
de 1999, que “dispõe sobre a Taxa de Fiscalização e Utiliza-
ção, efetiva ou Potencial de Serviços do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Rondônia ou posto à disposição do contri-
buinte”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça da Eloísa, Ex-Prefeita do Município de Primavera, hoje, Se-
cretária Adjunta da Agricultura, muito obrigado Dona Eloísa
pela presença.

O Projeto de Lei 966/18 sem parecer. O Deputado Laerte
Gomes, para emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, trata-se de matéria
de autoria do Deputado Maurão de Carvalho, Projeto de Lei
966/18, que acrescenta e modifica o artigo 6º da Lei Comple-

mentar nº 853, de 30 de novembro de 1999, que “dispõe so-
bre a Taxa de Fiscalização e Utilização, efetiva ou Potencial de
Serviços do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
ou posto à disposição do contribuinte”.
Sr. Presidente, a matéria trata de um tema importante e pela
constitucionalidade, legalidade e boa redação técnica, somos
de parecer favorável pelas Comissões pertinentes a referida
matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça do ilustre Deputado Lúcio Mosquini, muito obrigado Deputa-
do Lúcio pela sua presença.

Em discussão o parecer favorável do ilustre Deputado
Laerte Gomes. Em votação o parecer. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 966/
18 em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 882/18
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA OFÍCIO
Nº 258/2018. Autoriza o Ministério Público do Estado de
Rondônia a transferir, mediante doação com encargo, imóveis
de sua propriedade para os municípios que específica.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto falta pare-
cer da Comissão de Finanças e Orçamento. O ilustre Deputado
Aélcio da TV, para emitir parecer pela Comissão de Finanças e
Orçamento.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 882/18 de autoria do
Ministério Público do Estado de Rondônia, Ofício n° 258/18.
Autoriza o Ministério Público do Estado de Rondônia a transfe-
rir, mediante doação com encargo, imóveis de sua proprieda-
de para os municípios que específica.

O nosso parecer é favorável pela Comissão de Finan-
ças, Orçamento e Organização Administrativa, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV. Em votação o
parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto. Deputado
Lazinho quer discutir? Quer que especifique quais os municípi-
os? Deputado Lazinho, aqui está autorizando a transferir me-
diante doação áreas de terras, Lote Urbano nº 2, na Quadra
58, no Setor 4 no Município de Alta Floresta; Lote Urbano, no
Município de Espigão do Oeste; Imóveis que trata o artigo, e
Brasilândia do Oeste, são três municípios que está autorizando
essa doação.

Em discussão o Projeto. Não havendo quem queira dis-
cutir eu coloco em votação. Em primeira votação. Os Deputa-
dos favoráveis permaneçam como se encontram e os contrári-
os se manifestem. Aprovado. Vai à segunda discussão e vota-
ção.

Próxima matéria, senhor Secretário.



16 DE JULHO DE 2018Nº 121 2156Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 925/18
DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Dispõe sobre a gravação em
áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao
vivo, por meio da internet, no Portal da Transparência no Esta-
do de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei de
autoria do Exmº. Sr. Deputado Airton Gurgacz, ele está sem
parecer. Deputado Luizinho Goebel, para emitir parecer pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente, demais pares, pa-
rabenizar o Deputado Airton Gurgacz por essa iniciativa de tra-
zer a transparência ao setor público e a matéria é legal, regi-
mental e constitucional, por isso, somos de parecer favorável
pela aprovação da matéria, pelas Comissões pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Luizinho Goebel. Os Depu-
tados favoráveis permaneçam como se encontram e os con-
trários se manifestam. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação Projeto de Lei 925/18
em discussão. Em votação o Projeto. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 199/18 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA OFÍCIO Nº 259/2018. Institui no âmbito do Ministé-
rio Público do Estado de Rondônia o Programa de Aposentado-
ria Incentivada (PAI), destinado aos servidores de seu quadro
efetivo que preencham os requisitos para a aposentadoria vo-
luntária e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei Com-
plementar 199/18 de autoria do Ministério Público do Estado
de Rondônia, falta parecer da Comissão de Finanças e Orça-
mento. Deputado Aélcio da TV para emitir parecer pelas Co-
missões de Orçamento e Finanças.

Registrar a presença do Vereador João Leitoa, do Muni-
cípio de Nova União. Muito obrigado Vereador João.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 199/18 de autoria do
Ministério Público do Estado de Rondônia, Ofício nº 259/18 que
institui no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia
o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), destinado aos
servidores de seu quadro efetivo que preencham os requisitos
para a aposentadoria voluntária e dá outras providências.

Presidente, o meu parecer pela Comissão de Finanças,
Orçamento e Organização Administrativa é favorável.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o pare-
cer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV pela Comissão
de Finanças. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestam. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação. Votação nominal, o
painel já está aberto.

O SR. LAERTE GOMES – Só uma Questão de Ordem, senhor
Presidente?

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

O SR. LAERTE GOMES – Cumprimentar aqui, registrar a
presença do Vereador Marcão, lá do Município de Nova União,
nosso parceiro Marcão, seja bem-vindo, acompanhado do
amigo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só gostaria de cum-
primentar e agradecer as presenças de todas as pessoas que
estão aí de pé prestigiando esta Sessão, fiquem à vontade, se
quiserem sentar podem ocupar lugar nas cadeiras. Muito obri-
gado.

O SR. LAERTE GOMES – Só registrar, senhor Presidente, o
ano passado, enquanto há votação, na Rondônia Rural Show,
nós estávamos ali mais próximo à praça, no fundo da estrutu-
ra central da Rondônia Rural Show, este ano nos colocaram
aqui no final da linha, então isso, Deputado Luizinho, acaba
dificultando até as pessoas de estarem prestigiando aqui o
trabalho da Assembleia Legislativa, só deixar registrado que o
espaço, Deputado Só Na Bença, o ano passado era mais cen-
tralizado e isso favorecia mais as pessoas a estarem acompa-
nhando os trabalhos deste Poder Legislativo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça e agradecer de toda a imprensa presente em nome da
Rose, da BAND lá de Presidente Médici, Rose, muito obrigado
a todos da imprensa do nosso Estado de Rondônia.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - ausente
- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Junior - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - ausente
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - sim
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 13 votos SIM,
está aprovado em primeira discussão e votação.  Vai à segun-
da discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 899/18
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, OFÍCIO
Nº 021/2018. Dispõe sobre a desacumulação da Serventia Única
do Município e Comarca de Alta Floresta d’Oeste.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 899/
18, falta parecer da Comissão de finanças. Eu vou designar o
ilustre Deputado Aélcio da TV, para emitir o parecer pela Co-
missão de finanças e Orçamento.

Quero aproveitar para registrar a presença aqui do meu
amigo Edvaldo Soares, presente, muito obrigado Edvaldo e
também do Pastor Valadares, muito obrigado Pastor Valadares
pela presença.

 – Projeto de Lei 899/18 de autoria do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, Ofício 021/2018 que dispõe sobre a
desacumulação da Serventia Única do Município e Comarca de
Alta Floresta d’Oeste. O nosso parecer pela Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Organização Administrativa, senhor Pre-
sidente, é favorável.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV, parecer favo-
rável pela Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação o
parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto 899/18 em
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI 875/18
DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe sobre exigência de
garantia de equidade salarial entre homens e mulheres, das
empresas que contratarem com o Poder Público Estadual.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça do Secretário Executivo do IDARON, Presidente do IDARON,
Anselmo de Jesus, muito obrigado pela presença.

Projeto de Lei 875/18, falta parecer da Comissão de
Finanças, Orçamento e Indústria e Comércio. Deputado Aélcio
da TV para emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 875/18 de autoria do
Deputado Jesuíno Boabaid, dispõe sobre exigência de garantia
de equidade salarial entre homens e mulheres, das empresas
que contratarem com o Poder Público Estadual. O nosso pare-
cer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Organização Ad-
ministrativa é favorável, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV. Em votação o

parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto. Projeto de
Lei 875/18. Em votação. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram e os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON – Sr. Presidente, peço a inclusão do Pro-
jeto de Decreto Legislativo 318/18 e Projeto de Decreto
Legislativo 319/18.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vossa Excelência está
pedindo para incluir na Ordem do Dia?

Deferido o pedido do ilustre Deputado Dr. Neidson, está
incluso na Ordem do Dia.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 823/17
DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Dispõe sobre vedações à
concessão de isenções fiscais, inclusão em programas de re-
cuperação fiscal, ou concessão de financiamento pelo Poder
Público às empresas e pessoas físicas, que direta ou indireta-
mente, utilizem trabalho escravo ou explorem mão de obra
infantil.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 823/
17, falta parecer da Comissão de Finanças. O ilustre Deputado
Aélcio da TV para emitir parecer pela Comissão de Finanças e
Orçamento.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 823/17 de autoria do
Deputado Airton Gurgacz, que dispõe sobre vedações à con-
cessão de isenções fiscais, inclusão em programas de recupe-
ração fiscal, ou concessão de financiamento pelo Poder Públi-
co às empresas e pessoas físicas, que direta ou indiretamen-
te, utilizem trabalho escravo ou explorem mão de obra infantil.
O nosso parecer é favorável pela Comissão de Finanças, Orça-
mento e Organização Administrativa, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Aélcio da TV, parecer favo-
rável. Em votação o parecer. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 823/
17 em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 940/18
DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Institui o “Abril Verde”
em prol da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora a ser
dedicado a ações de Prevenção de Acidentes e Doenças do
Trabalho no Estado de Rondônia e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 940/
18 encontra-se sem parecer, Deputado Laerte Gomes para
emitir parecer pelas Comissões pertinentes.
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O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, trata-se de matéria do
nobre Deputado Lazinho da Fetagro, Projeto de Lei 940/18,
que Institui o “Abril Verde” em prol da Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora a ser dedicado a ações de Prevenção de Aci-
dentes e Doenças do Trabalho no Estado de Rondônia e dá
outras providências.

Sr. Presidente, parabenizar o Deputado Lazinho pela sua
preocupação por esse Projeto, instituído o mês de Abril como o
mês de divulgação a esse tema, o “Abril Verde, e nós somos Sr.
Presidente, pela boa redação técnica e a justificativa do referi-
do Projeto pela constitucionalidade e legalidade por todas as
Comissões pertinentes, somos de parecer favorável a referida
matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em votação o pare-
cer favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes. Em discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 940/
18. Em discussão. Em votação o Projeto. Os Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram e os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 965/18
DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe sobre a adoção
da Política de Medicina Natural e Prática Complementar - PMNPC,
no Estado de Rondônia e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 965/
18 está sem parecer. Deputado Léo Moraes, para emitir pare-
cer pelas Comissões pertinentes.

O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente, trata-se do Projeto de
Lei 965/18 de autoria do Deputado Lazinho da Fetagro. Dispõe
sobre a adoção da Política de Medicina Natural e Prática Com-
plementar - PMNPC, no Estado de Rondônia e dá outras provi-
dências. Sr. Presidente, respeitando a boa técnica legislativa, a
constitucionalidade, a legalidade, nós somos favoráveis ao re-
ferido Projeto do Deputado Lazinho da Fetagro, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Léo Moraes. Em votação o
parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 965/
18 em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 912/18
DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Que proíbe concessionárias
prestadoras de serviços essenciais de fornecimento de água
de cobrar tarifa mínima de consumo ou adotar práticas seme-
lhantes no Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – No Projeto de Lei
falta parecer, Deputado Adelino Follador, para emitir parecer

pelas Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 912/18 de auto-
ria do Deputado Aélcio da TV, que proíbe as concessionárias
prestadoras de serviços essenciais de fornecimento de água
de cobrar tarifa mínima de consumo ou adotar práticas seme-
lhantes no Estado de Rondônia. Somos de parecer favorável
senhor Presidente, pelas Comissões pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado o pa-
recer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 912/
18. Para discutir o ilustre Deputado Aélcio da TV, autor da
matéria.

O SR. AÉLCIO DA TV – Sr. Presidente, o objetivo dessa ma-
téria nós já temos uma Lei igual a essa em Brasília. Principal-
mente pelo fato que tivemos com essa crise, muitos imóveis
fechados e, no entanto, independente desses imóveis esta-
rem fechados ou não continua pagando conta, uma taxa míni-
ma que não existe porque não está tendo consumo nenhum e
às vezes o imóvel que a pessoa com muita dificuldade conse-
gue manter, ainda precisa ficar pagando as contas de água,
por exemplo.  Então, o objetivo é acabar com essa tarifa míni-
ma, principalmente, para imóveis fechados. Eu acho que o
que o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: “o que
você consome, você deve pagar, mas aquilo que você nem
consome, nem utiliza, é um absurdo você estar pagando por
aquilo”. Então, o objetivo é regulamentar essa questão das
cobranças nos imóveis fechados independente do consumo.
Então, somos favoráveis, gastou, pagou, agora, não gastou
alguém está recebendo, achamos errado, achamos que é con-
tra o Código de Defesa do Consumidor, já temos Projeto como
esse no País e queremos implantar também aqui no nosso
Estado. Senhor Presidente. Por isso eu peço o voto de todos
os colegas para esse Projeto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda em discussão
o Projeto de Lei 912/18. Em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 913/18
DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Institui a Política Esta-
dual de Incentivo a Geração e Aproveitamento do uso da Ener-
gia Solar Fotovoltaica e adota outras providências no âmbito
do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Falta parecer ao
Projeto de Lei 913/18. Deputado Léo Moraes, para emitir pa-
recer pelas Comissões pertinentes.

Registrar a presença do Vereador Renisvaldo, do Muni-
cípio de Urupá, muito obrigado Vereador Reni pela sua
presença.
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O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente Projeto de Lei 913/18 de
autoria do Deputado Lazinho da Fetagro.  Institui a Política
Estadual de Incentivo a Geração e Aproveitamento do uso da
Energia Solar Fotovoltaica e adota outras providências, no
âmbito do Estado de Rondônia, Sr. Presidente. Eu queria para-
benizar, enaltecer o Deputado Lazinho da Fetagro pela sua vi-
são de mundo, pela necessidade de investir em fontes
renováveis no momento caótico que nós passamos de crise,
de autoafirmação, de reivindicações legítimas por partes de
categorias no nosso Estado e no nosso País, e dizer que o
Projeto preenche a boa técnica legislativa, a constitucionalidade,
a legalidade, portanto, pelas Comissões pertinentes nós so-
mos favoráveis ao referido Projeto, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Léo Moraes. Em votação o
parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 913/
18. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Registrar a presença
do Vereador Beto, aqui de Ji-Paraná que se encontra
prestigiando esta Sessão, ele também que é Agente Penitenci-
ário de Carreira. Um abraço, Beto.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 318/18 DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede
Medalha do Mérito Legislativo ao Cel. BM Martins Moreira Bar-
bosa, por exercer relevantes serviços junto ao Bombeiro Mili-
tar do Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

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

O SR. LAERTE GOMES – Também comunicar a presença e
agradecer a presença do Vereador Arnica, aqui do município
de Ji-Paraná que se faz presente na nossa Sessão; do Verea-
dor Mário César, do Vereador Zezinho do Estrela; Presidente
da Câmara Municipal de Presidente Médici, Amaurílio e do Ve-
reador que eu vi aí, o Mário César e o Brito também que está
ai, abraço.

O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente, eu queria cumprimen-
tar, saudar, o Presidente da Câmara de Ouro Preto do Oeste,
Vereador, na verdade é Vereador, Presidente da Câmara Muni-
cipal J. Rabelo, com a sua equipe de trabalho, seja bem-vindo,
faz um grande mandato na condição de Parlamentar naquela
cidade e é sempre o prazer tê-lo aqui conosco.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 318/18, falta parecer. Deputado Laerte Gomes, para
emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Quero cumprimentar e
parabenizar o nosso Diretor Geral do DER, Katatal, que está
aqui presente, já percorreu todo o Estado visitando as Resi-
dências, Katatal, e a sua ida lá em Colorado do Oeste foi muito
importante, receba aqui os parabéns dos nossos servidores
que ficaram contentes com a sua presença, parabenizar pelo
brilhante trabalho que vem conduzindo a frente do DER; cum-
primentar também aqui o nosso Chefe da Casa Civil, nosso
Chefe maior, Eurípedes Miranda, parabéns Secretário pelo seu
jeito gentil de receber todos que vão ali até a Casa Civil. Para-
béns e obrigada.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente só antes de dá o pare-
cer no referido Projeto, em nome do Deputado Lazinho da
Fetagro, o Lazinho do PT, agradecer a presença do Vereador
Chico, do Município de Rolim de Moura, em nome do Presiden-
te Estadual do Partido dos Trabalhadores aqui de Rondônia,
Deputado Lazinho da Fetagro, e o Anselmo, Deputado Anselmo,
Deputado também que faz parte do Partido dos Trabalhado-
res, registrar sua presença.

Sr. Presidente, trata-se de mais um Projeto de autoria
do Deputado Dr. Neidson. Projeto de Decreto Legislativo 318/
18, que concede Medalha do Mérito Legislativo ao Cel. BM Martins
Moreira Barbosa, por exercer relevantes serviços junto ao Bom-
beiro Militar do Estado de Rondônia. O referido homenageado
tem na qualificação vários cursos que se qualificou, também já
foi condecorado em várias áreas, com vários títulos e meda-
lhas, um tempo de serviço de quase 20 anos no Corpo de Bom-
beiros, então faz jus a referida Comenda que o nobre Deputa-
do Dr. Neidson lhe concede através deste Poder Legislativo.
Então Sr. Presidente, nós somos de parecer favorável pela boa
redação técnica, constitucionalidade e legalidade pelas Comis-
sões pertinentes ao referido Projeto de Decreto Legislativo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes. Em votação
o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em discussão Única o Projeto de Decreto Legislativo 318/
18. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 319/18 DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede
Medalha de Mérito Legislativo ao TCEL QOPM Odinelson Go-
mes Braga, por exercer relevantes serviços na função de Co-
mandante do 6º Batalhão junto a Polícia Militar de Fronteira do
Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 319/18 do ilustre Deputado Dr. Neidson. Deputado
Laerte Gomes para emitir parecer pelas Comissões pertinen-
tes.

O SR. LAERTE GOMES – Registrar Sr. Presidente, a presença
da Vereadora Sirlene, do Município de Castanheira, a pouco
falamos com o Prefeito Alcides, que está na marcha dos Pre-
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feitos em Brasília, registrar a presença da nossa Vereadora; e
também da Ana Paula que lidera uma comitiva do Município de
Nova Brasilândia, ex-vereadora Ana Paula e também da ex-
vereadora nossa amiga Nair Barreto que se faz presente junto
com o João do IPEM, a todos sejam bem-vindos a nossa
Sessão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais um Projeto de au-
toria do nobre Deputado Dr. Neidson, o rei das Comendas, que
tem feito um trabalho de reconhecimento a vários servidores
públicos do Estado de Rondônia homenageando pelos seus tra-
balhos prestados, e não é diferente aqui através do Projeto de
Decreto Legislativo 319/18, que concede Medalha de Mérito
Legislativo ao TCEL QOPM Odinelson Gomes Braga, por exer-
cer relevantes serviços na função de Comandante do 6º Bata-
lhão junto a Polícia Militar de Fronteira do Estado de Rondônia.
O nobre homenageado já foi aspirante da Infantaria do Exérci-
to Brasileiro, tem uma longa folha de serviços prestados a Po-
lícia Militar com honrarias, com títulos, com qualificação.

Então Sr. Presidente, nós somos de parecer favorável a
referida matéria pela constitucionalidade, legalidade, boa re-
dação técnica pelas demais Comissões pertinentes ao referido
Projeto de Decreto Legislativo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes. Em votação
o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Projeto de Decreto Legislativo 319/18 em discussão Úni-
ca. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LEBRÃO DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO.  Requer à Mesa
nos termos do § Único do art. 199 do Regimento Interno, seja
dispensado Interstício Regimental para apreciação em segun-
da discussão e votação dos Projetos: Projeto de Lei Comple-
mentar 199/18, Projeto de Lei 875/18, Projeto de Lei 882/18,
Projeto de Lei 899/18, Projeto de Lei 964/18, Projeto de Lei
966/18, Projeto de Lei 823/17, Projeto de Lei 940/18, Projeto
de Lei 965/18, Projeto de Lei 912/18, Projeto de Lei 925/18 e
Projeto de Lei 913/18.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão os
Requerimentos do ilustre Deputado Lebrão. Em votação os
Requerimentos. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias.  Está
encerrada a Ordem do Dia, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero registrar a
presença aqui do Sr. Hamilton Rondon, Coordenador de Ope-
rações do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens,
muito obrigado pela presença; também o Sr. Allan Muller, Mar-
cos Vitorino, MFM Soluções Ambientais; também do Sr. Jander

Moro, Coordenador de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia;
também do Sr. Vereador Jair Luiz, Câmara Municipal de Alvo-
rada, já foi falado, muito obrigado; também o Vereador
Cleverson, Coordenador da EMATER do Município de Nova
Brasilândia; o Sr. Dino, Associação Primavera, Município de
Nova Brasilândia d’Oeste; também do Sr. Vereador Francisco
Venturini, Presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura;
também Hala Cristina, Gerente Estadual da Políticas da Mu-
lher do Estado de Rondônia; Eloísa Bertoletti, Secretária Ad-
junta da SEAGRI, já citada, muito obrigado; Vereador João
Heitor de Nova União; Valdenice Domingos, Val, Vice-Prefeita
do Município de Campo Novo; José Carlos, Superintendente
dos Correios do Estado de Rondônia; Hugo Araújo, Presidente
da Associação Comercial de Ji-Paraná; Vereador Negão, filho
do Esaú, Câmara Municipal de Ji-Paraná; também o Sr. Vere-
ador Elianai Martins, Presidente da Câmara do Município de
Urupá. Muito obrigado Vereador Elianai, Presidente; também
do Secretário de Obras, Júlio, lá do Município; Vereador Reni,
já foi citado; também dos Vereadores Luziano Firmino, Mar-
celo Pereira, Câmara Municipal de Urupá; Júlio Gomes, Se-
cretário, já citado, muito obrigado a todos.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) -  Questão de Ordem senhor
Presidente?

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

O SR. LEBRÃO – Registrar e agradecer a presença do Verea-
dor Diogo, de Novo Horizonte e todos aqueles que ocupam
assento nesta Sessão Itinerante é uma honra, uma satisfação
muito grande ter vocês acompanhando os nossos trabalhos.
Muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar também a
presença do Sr. Wagner Paulão, filho do Sr. Vavá, lá de Alvo-
rada, muito obrigado Wagner; Fábio, empresário aqui do Mu-
nicípio da Empresa de Viagens e também o Nim Barroso, Oribe
Júnior, a todos muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente, registrar a presença
também do Ivanzinho, de Ouro Preto, nosso correligionário do
PODEMOS, e nosso amigo, Vereador da Capital, Júlio Caval-
cante que está com toda sua equipe aqui também, seja sem-
pre muito bem-vindo, continue contando conosco aqui na
Assembleia Legislativa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado. Re-
gistrar também a presença do Vice-Prefeito de Urupá, Leonel,
estou vendo ali, muito obrigado Leonel pela presença.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, registrar a presença
também do atuante Vereador da Capital que nos brinda com a
sua presença aqui, Vereador Luan da TV, conosco também.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de Ordem
ao ilustre Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente, registrar a
presença da Vereadora Cláudia, aqui de Ji-Paraná, Cláudia de
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Jesus.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerada a Ordem
do Dia, passamos agora as falas dos Deputados inscritos.  Na
ordem o ilustre Deputado Laerte Gomes. O Deputado Laerte
foi Deputado proponente desta Sessão Itinerante. Cinco minu-
tos a cada Deputado inscrito.

O SR. LAERTE GOMES - Gostaria só que Vossa Excelência como
nós ainda estamos dentro do horário que desse aos Deputa-
dos, se acham necessário, pudesse estender um pouco mais o
tempo para que possa fazer o seu pronunciamento. Gostaria
antes de iniciar também registrar a presença do Vereador Aba-
dias, aqui do Município de Ji-Paraná, nosso parceiro, amigo
Vereador atuante, da mesma forma Esaú Fonseca, foi Presi-
dente da Câmara aqui por vários mandatos, Vereador aqui por
vários mandatos no Município de Ji-Paraná, e como já foi re-
gistrado o seu filho Welinton, Negão do Esaú, que também se
faz presente aqui nesta Sessão. Senhor Presidente, antes de
iniciar aqui o tema que nós vamos falar aqui, eu gostaria de
primeiro de agradecer a Assembleia Legislativa, aos nobres
Pares, aos nobres Deputados, a todos os servidores da
Assembleia que aqui estão, por ter apoiado e votado a nossa
indicação para que nós tivéssemos aqui em Ji-Paraná, uma
Sessão da Assembleia Legislativa dentro da Rondônia Rural
Show. Importante, eu acho que as pessoas, muitas que não
têm tempo e muitas vezes as condições de ir até Porto Velho,
para prestigiar lá e acompanhar os trabalhos dos Deputados
numa Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa, aqui em Ji-
Paraná, estão tendo a oportunidade de acompanhar o traba-
lho dos seus representantes. Gostaria também Senhor Presi-
dente, que mais uma vez o nosso Chefe da Casa Civil, Dr.
Miranda, Deputado Federal, uma pessoa experiente, uma pes-
soa do bem, Miranda, só lhe fazer um apelo, um pedido. O
Presidente do IPEM, que eu não o conheço e que para mim já
começou a trabalhar de forma errada, esteve aqui em Ji-Paraná,
essa semana no Shopping Cidadão, no Tudo Aqui, fechando,
querendo fechar a Unidade do IPEM aqui no Município de Ji-
Paraná, e nós, não podemos aceitar isso, Shopping Cidadão,
ele está aqui para ter todos os órgãos do Governo dentro para
atender aqui a nossa região. Hoje são aí dezesseis Municípios
que são aqui da regional de Ji-Paraná, Deputado Airton, e que
não justifica fechar o IPEM aqui do Município de Ji-Paraná. Faz
todo um trabalho preventivo, um trabalho de acompanhamen-
to junto aos órgãos que eles são fiscalizados pelo IPEM, e en-
caminha relatórios a Porto Velho, para poder vir aí à equipe de
fiscalização para averiguar. O que me parece é que o novo
Presidente do IPEM, ou quer fazer uma farra de diárias com os
servidores de Porto Velho, ou não tem comprometimento ne-
nhum com o Instituto que presidi. Eu gostaria só de colocar
isso, tenho certeza da sensibilidade do Governador Daniel Pe-
reira, tenho certeza disso que vai rever essa decisão do Presi-
dente do IPEM, a qual mais uma vez, eu quero deixar aqui
claro que eu nem o conheço, mas, nós não podemos aceitar
que Ji-Paraná, se diminua que retire órgãos públicos que já
está há anos aqui prestando serviço à população de Ji-Paraná
e a população da região central do Estado de Rondônia. Hoje
também Senhor Presidente, hoje também, nós vamos estar às
19:00 horas, na Creche Cantinho do Céu, eu quero convidar os

colegas, nós vamos estar lá assinando um convênio Deputado
Léo Moraes, de R$ 209.000,00 para a reforma da Creche Can-
tinho do Céu, que faz um trabalho, que faz um trabalho social,
Vereadora Silvia Cristina, registrar também que está aqui pre-
sente, Silvia; faz um trabalho diferenciado para as crianças
principalmente carentes. O Sr. Arlindo e a Dona Odete, estão
há quase 40 anos prestando esse trabalho ali na Creche Can-
tinho do Céu, com uma pequena parceria pública e muitas
vezes complementado de recurso próprio, os custos da manu-
tenção, Vereador Arnica, da Creche Cantinho do Céu. E nós
colocamos um recurso de R$ 209.000,00, que vai ser assinado
hoje o convênio, o Katatal está aqui, vamos ver se consegui-
mos levar o Governador também, Daniel Pereira, para assinar
esse convênio hoje à noite, para que seja feita uma reforma
na estrutura física da Creche Cantinho do Céu, para que dêem
melhores condições de trabalho ali para os servidores da Cre-
che principalmente para as nossas crianças que são atendidas
ali por esse casal há mais de 40 anos. Então, me alegra muito
poder ter alocado esse recurso, e o Governo do Estado, Gover-
nador Daniel, o DER, através do nosso diretor o Katatal, com a
celeridade que o DER sempre tem, Katatal, de a gente poder
estar assinando esse convênio para dar aí sim a Creche, a
associação, licitarem e iniciarem as obras de reforma da Cre-
che Cantinho do Céu.  Também, amanhã às 9 horas da manhã,
todos são nossos convidados a estarmos no Aeroporto Estadu-
al aqui de Ji-Paraná José Coleto, para receber o nosso Presi-
dente Nacional do PSDB e pré-candidato a Presidente da Re-
pública Geraldo Alckmin, que vai estar aqui na Rondônia Rural
Show, fazendo uma visita. Olha a importância e a dimensão
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputa-
do Airton, que a Rondônia Rural Show está tomando. Geraldo
Alckmin, foi Governador do Estado de São Paulo, por quatro
mandatos, colocou na sua agenda de estar aqui, isso nos mos-
tra, isso nos mostra que a Rondônia Rural Show, verdadeira-
mente hoje é uma Feira Internacional e uma feira respeitada
no Brasil inteiro. Então, o nosso Presidente, o Ex-Governador
de São Paulo Geraldo Alckmin, Presidente do nosso, vai estar
aqui no Aeroporto às 9:00 horas, Deputado Lazinho, Vossa
Excelência é o nosso convidado. E depois vamos estar no Fri-
gorífico Tangará, fazendo uma visita, o Governador vai ser
recepcionado no Frigorífico Tangará, depois estará aqui na
Rondônia Rural Show, das 10 horas, até às 12, 13 horas, visi-
tando os stands, conversando, conhecendo a nossa feira, de-
pois vai ter uma entrevista coletiva, almoço e a tarde, ele vai
estar retornando ao Estado de São Paulo. Então, deixar aqui
mais uma vez esse convite para que todos possam estar; os
colegas Deputados, a população, todos possam estar
prestigiando a visita do Ex-Governador de São Paulo Geraldo
Alckmin, aqui ao Município de Ji-Paraná, mas, especificamente
a Rondônia Rural Show. Isso tudo fruto, fruto até de um convi-
te do atual Governador Daniel Pereira, quando esteve num
evento da FIERO, em São Paulo, que Geraldo Alckmin, ainda
era Governador do Estado de São Paulo, que fez também
logicamente o convite ao Governador Geraldo Alckmin, para
que visitasse a Rondônia Rural Show, e conhecesse aqui o
potencial do Estado de Rondônia. Então, nós ficamos muito
felizes, e com o reforço da nossa Presidente Estadual, Deputa-
da Mariana Carvalho, do Ex-Senador Expedito Júnior e de to-
das as lideranças do PSDB que estão trazendo aqui o nosso



16 DE JULHO DE 2018Nº 121 2162Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

pré-candidato a Presidente da República Geraldo Alckmin. Tam-
bém agradecer a presença, chegou agora aqui o Prefeito do
Município de Ji-Paraná nosso amigo Marcito, seja bem-vindo
Marcito, a esta Sessão, Marcito, que assumiu o Município re-
centemente, tem um desafio grandioso, grandioso pela frente,
mas conhecendo seu caráter, a sua vontade de trabalhar, a sua
dedicação, eu não tenho dúvida de que vai realizar um grande
mandato em prol aqui da população de Ji-Paraná, e pode con-
tar conosco, com o nosso mandato para estar contribuindo,
Marcito, com a sua administração trazendo recursos e benefí-
cios para a população de Ji-Paraná. Senhor Presidente, senho-
res Deputados, nós já estamos batendo num tema há muito
tempo de um Projeto, nosso Chefe da Casa Civil Dr. Miranda,
que nós entendemos que é importante para o setor produtivo,
nós tivemos e foi um projeto de total êxito e com muito suces-
so que foi o REFAZ, onde milhares de empresas que estavam
aí com débitos junto ao Estado, junto ao erário, que estavam
com multas altíssimas, que estavam com juros impagáveis. O
Estado encaminhou a esta Casa, um Projeto chamado REFAZ,
aonde trouxe e concedeu aprovado pela Assembleia Legislativa,
e concedeu aos micros, pequenos e grandes empresários des-
contos de até 95% de multas e juros para aqueles empresári-
os que tinham débitos com a Receita Estadual. Cumprimentar
aqui o apóstolo Alves, que se faz presente é uma alegria tê-lo
aqui, o Lincoln ex-vereador também, alegria tê-lo aqui conosco.
E isso, isso, Deputado Anderson, isso proporcionou a esses
micros, pequenos e grandes empresários quitaram os seus
débitos com a Receita Estadual, ficar apto, com certidões libe-
radas, para poder ter acesso a financiamento, a crédito, en-
fim, para estar totalmente legalizado. E agora Dr. Miranda, o
que nós entendemos que seria justo também da mesma for-
ma? Nós estendermos isso ao setor produtivo, aos nossos pro-
dutores rurais. Nós entendemos que nós hoje temos muitos
produtores rurais que estão com multas e débitos tanto no
âmbito da SEDAM como no âmbito do IDARON, receberam
multas tanto o IDARON como a SEDAM, estão com juros
altíssimos e muitos não têm condições de pagar e estão hoje
impossibilitados de ter acesso a financiamentos, a créditos para
investir em tecnologias, para aumentar a sua produção, para
melhorar a qualidade de vida deles, inclusive, muitos peque-
nos produtores, já que em Rondônia, nós, a gente vive em um
Estado, num centro de agricultura familiar, de pequenos pro-
dutores, lógico, com produção média e alta também, mais de
80% aí agricultura familiar. O que nós já vemos, à gente já
vem aqui nesta Casa, fazendo indicações e cobrando do Go-
verno do Estado, há muito tempo? Que se faça um REFAZ Ru-
ral, para que nós possamos colocar todos esses produtores
hoje que estão inadimplentes tanto com a SEDAM ou com o
IDARON, que estão impossibilitados de ter acesso a créditos
para financiamento, Marcito, para ter acesso à tecnologia aqui
na Rondônia Rural Show e não podem, porque estão no SIAFEM
ou estão no CADIN, e não podem ter acesso a financiamento,
que eles possam voltar para a legalidade, que eles possam
voltar para ter acesso à tecnologia, a financiamento, enfim, e o
que isso poderia ser feito? Um REFAZ Rural, Deputado Ezequiel
Junior, para nós darmos o mesmo tratamento, Deputado
Adelino, que nós demos aos micros, pequenos e médios em-
presários para nós darmos aos produtores rurais que é quem
faz essa economia do Estado de Rondônia, ser forte como ela

é, que é quem carrega esse Estado nas costas. Então, nós
queríamos mais uma vez aqui solicitar ao Governo Daniel Pe-
reira, que também tem essa visão, a gente poder implantar;
eu até estive conversando já com o Secretário de Fazenda, é
possível, é só ter uma reunião entre a SEDAM, o IDARON, a
SEFIN, a Casa Civil, e a gente poder participar, Miranda, para
a gente poder implementar esse REFAZ Rural, que vai ser
muito importante para o Estado de Rondônia, quanto mais os
nossos produtores buscarem a tecnologia, quanto mais os
nossos produtores produzirem, mais o Estado vai arrecadar, e
além do mais, tudo isso, vai receber também esses débitos,
que muitas vezes hoje são impagáveis, impagáveis, e aí vai
vir para dentro de uma normalidade, vai poder quitar o seu
débito, e o Estado também vai poder receber. E eu lembro
Deputado Edson e Deputado Lebrão, que tinham empresas
que tinham aí débitos de duzentos, cem, duzentos mil reais,
trezentos, com multa e juro, e isso foi para três milhões de
reais, jamais a empresa ia conseguir pagar, já estava até pa-
ralisada. E com o REFAZ para empresas que foi feito, essas
empresas conseguiram pagar os seus débitos diminuindo de
dois milhões, para duzentos mil, trezentos mil e hoje estão aí
produzindo, gerando emprego e gerando em renda. Então esse
é um Projeto que a gente já vem trabalhando, Pastor Valadares,
há muito tempo, que eu acho importantíssimo, nós temos que
cuidar, a nossa galinha dos ovos de ouro hoje é o setor produ-
tivo, é isso que vem fazendo a Receita do Estado crescer, é
isso que vem fazendo Deputado Lazinho, às cidades, o comér-
cio gerar emprego, porque se não tiver o produtor com di-
nheiro no bolso, o comércio, a indústria não vende, não gera
emprego a roda não gira, tudo parte do setor produtivo. En-
tão, nós entendemos que esse REFAZ Rural, vai vir atender
muito o nosso setor produtivo. E fica aqui mais uma vez ao
nosso Chefe da Casa Civil, que está aqui, Dr. Miranda, ao nos-
so Governador Daniel Pereira, mais uma vez esse apelo para
que a gente possa fazer o estudo técnico com a mais brevida-
de possível e implementar o REFAZ Rural, para tirarmos mui-
tos produtores que estão aí trabalhando, tirá-los dessa ilega-
lidade em termos que não é ter acesso a créditos por causa
de certidões, trazer para a legalidade para poder fazer esse
Estado crescer muito mais. Então, Senhor Presidente...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Laerte, só
uma questão de ordem Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Eu já estou finalizando já.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só um aparte nesse
seu discurso. Eu quero lhe parabenizar, eu acho importante
realmente o seu discurso Deputado Laerte. Eu gostaria de in-
cluir nesse seu discurso também esse REFAZ uma oportunida-
de para os nossos pecuaristas, que hoje os pecuaristas mui-
tos deles, eles têm medo de chegar ao IDARON, e declarar o
seu rebanho, nós estamos aí conquistando a Zona Livre de
aftosa. E quando o pecuarista chega lá, que dá qualquer dife-
rença no rebanho dele, que ele chega e quer cadastrar o re-
banho, atualizar, o IDARON, já lavra uma multa de imediato
pelo excedente do rebanho na ficha. Então, eu gostaria de lhe
parabenizar e a gente incluir nesse REFAZ, está aqui o repre-
sentante o Marcelo, que é o representante aí do Governador,
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Marcelo Victor Duarte, Capitão Marcelo, que fosse incluído nesse
REFAZ Rural, nesse discurso do Deputado Laerte, muito im-
portante, uma oportunidade, o Anselmo, acho que está por
aqui, uma oportunidade para que todos os pecuaristas do nos-
so Estado pudessem atualizar o seu rebanho sem nenhum pre-
juízo, sem nenhuma multa por parte do IDARON, aí por um
prazo de trinta, sessenta dias para atualizar o rebanho. Muito
obrigado Deputado Laerte, parabéns pelo seu discurso tão
importante.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado Presidente. E a sua coloca-
ção, ela entrou muito bem no nosso discurso, foi muito positi-
va. Até porque nós temos que ter uma visão hoje, Presidente
Edson, que nós temos que estar lado a lado com o nosso pro-
dutor, nós não podemos ter a visão, Deputado Lazinho, puniti-
va, nós temos que ter uma visão de orientação, uma visão de
parceria para que nós possamos trabalhar dentro da legalida-
de, mas, que os nossos produtores possam produzir com
tranquilidade. Eu gostaria também de cumprimentar o Capitão
Marcelo que está aqui, que se faz presente, Senador Valdir
Raupp, que nos honra com a sua presença, o Vereador Du
Galdino, aqui de Ji-Paraná, do nosso partido do PSDB; o Vere-
ador Procópio, também que eu o vi chegar ao evento; senhor
Luiz Bernardi, que está aqui presente também, eu o vi ali, grande
empresário aqui do Município de Ji-Paraná, um homem que
também faz um trabalho social maravilhoso, fantástico, é uma
alegria tê-lo aqui conosco. Então, Senhor Presidente, para fi-
nalizar, fica aqui essa sugestão, esse encaminhamento ao Go-
verno do Estado, ao Governador Daniel. Eu acho que nós uni-
dos, nós podemos avançar muito, avançar muito, enquanto o
Brasil passa por uma crise e Rondônia, não é diferente, a gen-
te está vendo, está acompanhando aí nas rodovias todas, e eu
não quero entrar nesse tema, que eu acho que tem que ser
um tema coletivo da Assembleia Legislativa de apoio a tudo
que está acontecendo. Nós em Rondônia, estamos avançando,
mas, precisamos ser mais parceiros de quem produz de quem
de fato faz acontecer que é o setor produtivo. Rondônia, que
se destaca na pecuária, no leite, que tem crescido, Deputado
Lazinho, a sua produção de café e muito, no inhame, na bata-
ta, no urucum, no cacau, tem diversificado a sua produção; o
poder público, eles têm que está presente subsidiando, aju-
dando e sendo parceiro. O dia que nós do Brasil e em Rondônia,
nós conseguirmos não atrapalhar, já vamos está avançando,
mas, se nós buscarmos, se nós desburocratizar,
desburocratizar, são muitas Leis, Deputado Só Na Bença, que
só servem para atrapalhar, Brasil e Rondônia, precisa
desburocratizar, dar condições para que os nossos produto-
res, os nossos comerciantes empresários possam fazer esse
Estado cada vez mais crescer. Obrigado Senhor Presidente, e
me perdoe pelo tempo ultrapassado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Laerte. Registrar a presença do Vereador Thiago Mendes, Câ-
mara Municipal de Urupá, também registrar a presença Mar-
celo Victor Duarte, Capitão Marcelo, Secretário Executivo do
Governador, também muito obrigado, Katatal, Diretor Geral do
DER; nosso amigo Eurípedes Miranda, Ex-Deputado Federal,
Secretário Chefe da Casa Civil, muito obrigado pela presença.
Também gostaria de registrar a presença do Jonatas, nosso

amigo aqui de Ji-Paraná, e do Ivo, Delegado Regional de Saú-
de, Ivo, parabéns pelo grande trabalho que Vossa Excelência
faz aqui frente à Delegacia Regional de Saúde. E nosso
Excelentíssimo Senador Valdir Raupp, aqui também, muito
obrigado Senador, parabéns pelo grande trabalho que Vossa
Excelência faz pelo Estado de Rondônia. Vereador Abadias, de
Ji-Paraná, Vereadora Silvia Cristina, de Ji-Paraná, Prefeito do
Município de Ji-Paraná Marcito Aparecido, muito obrigado. E
também do Claudinei, Câmara Municipal de Cacoal, e também
do Paulo Roberto, Presidente da Câmara Municipal de Cacoal.
E também dos Vereadores Pedro Rabelo, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Cacoal, a todos nossos agradecimentos.

Ainda na ordem de inscritos o próximo Orador é ilustre
Deputado Airton Gurgacz. Com a palavra Deputado Airton
Gurgacz.

O SR. AIRTON GURGACZ – Bom dia Senhor Presidente Edson
Martins! Bom dia Senhores Deputados, bom dia a única Depu-
tada que nós temos Deputada Rosângela Donadon. Quero fa-
zer uma saudação a todos os colaboradores e funcionários da
nossa Casa de Leis, fazer uma saudação a todos então, os
trabalhadores da nossa Casa, as pessoas que aqui vieram para
Ji-Paraná, quero desejar que sejam bem-vindos aqui na nossa
grande cidade. Agradecer ao nosso Presidente Maurão de Car-
valho, por ter também autorizado, e essa votação que a gente
fez lá na Assembleia Legislativa para que esse evento aconte-
cesse hoje aqui na 7ª Rondônia Rural Show. Quero fazer uma
saudação ao Senador Raupp, Capitão Marcelo, ao Katatal, está
cheio de autoridades aqui presentes, a Silvia Cristina, nossa
Vereadora do PDT, o nosso Prefeito Marcito, que se encontra
por ai, o Vereador Arnica, a Cida, lá do Consórcio, o nosso
Vereador eterno, o Jessé, nosso Vereador, isso é emoção, viu
Jessé, de estar em casa, mas estar aqui falando no meio de
vocês, o Du Galdino, a todas as pessoas aqui que vieram
prestigiar esse momento dentro desse grandioso evento inici-
ado lá 2012, pelo Governador Confúcio Moura, do qual eu era
Vice-Governador, estava Vice-Governador e também do nosso
Secretário de Agricultura na época o nosso Anselmo de Jesus,
que hoje se encontra no IDARON, e que pós esse trabalho
maravilhoso, que a gente foi a Cascavel juntos com o Gover-
nador, ver lá a questão do trabalho da Associação lá do Paraná.
E que a gente viu o trabalho e o Governador se empolgou junto
com o Secretário, junto com o Anselmo, e a gente também se
empolgou porque Rondônia é um Estado puramente agrícola,
nós temos aí hoje crescendo em todas as áreas, é no café, o
maior plantador de peixe, maior criador de peixe em cativei-
ros, café conilon, hoje nós já estamos também bem adianta-
dos. Então, a gente fica feliz com todos esses Secretários de
Estados que estão presentes aqui, está aqui o nosso Chefe da
Casa Civil também que está presente Dr. Miranda, que faz um
grande trabalho, nosso Pastor Valadares, que está aí junto
com seus secretários, Pastor Valadares, que é Suplente do
Senador Acir Gurgacz, lá no Senado da República, obrigado
Senador por estar presente, a todos os Vereadores aqui da
nossa cidade que já foram nominados, aos visitantes, ao Luiz
Bernardi, que está aqui, faz um trabalho grandioso também,
pessoal da APAE que estão aí, ao Geovani da APAE, represen-
tando a APAE, não é Geovani? Geovani, também que é Asses-
sor do Jesualdo, Assessor do nosso Presidente da Assembleia
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Legislativa Maurão de Carvalho, está sempre aí presente. En-
tão, é motivo de grande alegria a gente poder estar aqui e
falando de Ji-Paraná, falando dessa feira, que hoje ela já é
uma feira internacional onde a gente consegue trazer pessoas
dos nossos 52 municípios, dos 20 distritos e também pessoas
do Brasil inteiro que estão aqui, que estarão também aqui
conosco e estão participando desse momento glorioso e gran-
dioso da nossa cidade. Nós também temos aí dez comitivas
internacionais que vêm prestigiar do nosso evento, que vem
copiar, que a gente tem ido a outros países como o nosso Go-
vernador Daniel Pereira já foi a vários Estados, em vários paí-
ses buscar essa integração, essa troca de informações. E on-
tem na abertura, várias entidades, várias pessoas até da Ale-
manha, estiveram aqui conosco fazendo uma fala na abertura
da nossa 7ª Rondônia Rural Show. Então, é com muita alegria
que a gente traz também para dentro aqui do Parque, esse
evento da Assembleia. Queremos dizer que tem mais de qua-
trocentos expositores aqui no nosso município, tem empresári-
os do Brasil inteiro trazendo e fazendo investimentos, há vários
Bancos aqui também fazendo seus financiamentos e com fi-
nanciamento baixo para que possam ajudar o nosso pequeno,
o nosso médio, o nosso grande agricultor adquirir seus
maquinários, suas máquinas para que possam de uma forma
ou de outra melhorar a nossa produção, aumentando a produ-
ção em todo nosso espaço de Rondônia, que Rondônia é um
lugar bom, lugar maravilhoso que nem frio faz aqui. Deu uma
friagem final de semana, mas, até que foi bom esse frio veio
nos dar uma lembrança dos nossos Estados de origem. Mas,
nós que moramos aqui a mais de quarenta anos sabemos que
o calor é melhor do que o frio, então, a gente vive tranquilo,
vive muito bem aqui. Eu quero mais uma vez então agradecer
ao Anselmo de Jesus, por ter começado essa feira, o Governa-
dor Confúcio, foi muito aplaudido ontem na fala do nosso Go-
vernador Daniel Pereira, porque foi o homem que teve a cora-
gem de trazer para cá essa festa. E também depois do Anselmo
o Padovani, que pegou esse trabalho para fazer, o nosso Se-
cretário Padovani, que fez um trabalho grandioso, maravilho-
so, conseguiu transformar essa nossa feira. Também, não po-
demos deixar de agradecer aqui o nosso Prefeito Jesualdo Pi-
res, junto com o Marcito, que era o seu vice, junto com a Câ-
mara de Vereadores por ter autorizado dá esses cinquenta
hectares de terra para a Rondônia Rural Show, não mais saís-
se daqui da nossa cidade. Então, vocês estão vendo aí Senho-
res Deputados, visitantes, o trabalho grandioso feito pelo nos-
so Prefeito Jesualdo, pelo nosso hoje Prefeito Marcito, e a nos-
sa Câmera de Vereadores, que deu esse pontapé inicial com
uma visão extraordinária e que daqui, nós temos certeza como
disse o nosso Governador Daniel Pereira, jamais, nós iremos
sair daqui da Rondônia Rural Show, daqui cinquenta anos, nós
não estaremos aqui, mas, a Rondônia Rural Show continuará
aqui no nosso município, porque é um município, é o segundo
município do Estado, um município onde fica no centro do Esta-
do de Rondônia, e aonde o deslocamento das pessoas para
virem aqui, fica mais fácil, fica mais barato, mais rápido, mais
gostoso e aqui é o centro do Estado, o coração do Estado de
Rondônia. Então, que quero desejar a todos os nossos colegas
Deputados, a todos os empresários, a todas as pessoas que
estão expondo aqui, aos nossos visitantes, sejam bem-vindos
a nossa Rondônia Rural Show, e muito obrigado a todos vocês

por estarem aqui conosco. Um grande abraço aqui do Deputa-
do Airton Gurgacz, do Senador Acir, e da Bancada do PDT aqui
de Ji-Paraná e de Rondônia. Um abraço a todos.

(Às 10 horas e 53 minutos o Senhor Edson Martins,
passa a Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Airton Gurgacz, pelas palavras. Próximo Orador De-
putado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Mas, é uma honra, cumpri-
mentar Vossa Excelência em nome de Vossa Excelência cum-
primentar todos os Deputados desta Casa, em especial nossa
Deputada Rosângela Donadon, cumprimentar todo público aqui
presente, as autoridades, os Vereadores em nome do Chico,
em nome da Cláudia, cumprimento todos os Vereadores, cum-
primento o Senador Raupp, a todos os Prefeitos em nome da
minha amiga Val, do Prefeito aqui de Ji-Paraná. Cumprimen-
tar também o Miranda, da Casa Civil, que hoje enfrenta bata-
lha de contribuir mais uma vez com esse Estado de Rondônia,
cumprimentar todos os funcionários aqui desta Casa, toda a
imprensa e dizer nobre Deputado Adelino, que hoje à agricul-
tura do Estado, nós podemos desfrutar com apoio desse Go-
verno de um orçamento quatro vezes, cinco vezes maior do
que quando nós pegamos em 2015. Comissão de Agricultura
junto com os nobres Deputados fizeram um grande trabalho,
e o Governo do Estado vem apoiando com novos programas a
agricultura do nosso Estado e com certeza daqui a alguns anos,
nós teremos realmente a nossa potência divulgada no Brasil
todo. Parabenizar também pela grande feira, pelo grande ins-
trumento de divulgação do nosso Estado no Brasil e no mun-
do. Mas, Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna hoje para
fazer uma análise do que está acontecendo hoje no Brasil. É
muito triste você chegar ao ponto de ter que alguns setores
da sociedade admitir que se comete erros e até nós também
temos que admitir. Agora diante da atual conjuntura, diante
das circunstâncias, diante da greve dos caminhoneiros que a
continuar pelos próximos dois dias, não será greve dos cami-
nhoneiros, mas, será a greve do Brasil. Eu trago aqui alguns
dados, inclusive, para rebater o que dizem, ou o que deixa de
dizer a grande mídia e o que sublinhando transmite a socieda-
de de que o que está acontecendo hoje na Petrobras, é culpa
do PT, culpa do Lula, e culpa da Dilma. Eu tenho aqui números
que não são meus, números que também não é divulgado
pela Petrobras e nem para a Rede Globo, de que a Petrobras
nunca esteve quebrada, nunca quebrou e nunca vai quebrar;
que a Petrobras, continua sendo uma das maiores empresas
de petróleo do mundo, estão entre as quatro maiores empre-
sas do mundo. E para dizer isso que eu estou dizendo com
relação a quebrar a Petrobras, eu começo dizendo que em
2013, o barril de petróleo estava perto de cem dólares, com
dólar entre 2,40 a 2,90. Em 2013, o dólar entre 2,90 a média.
Em 2017, ano passado, o dólar estava cotado em torno de
3,60, o barril de petróleo em torno de 60 dólares. Então, veja
bem, vamos pegar os números e debater em cima desses
números para mostrar o que estão querendo fazer com o Bra-
sil. Em 2013, em 2013, a Geração Operacional de Caixa da
Petrobras, era em torno de 26 bilhões de dólares. Em 2017,
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esse mesmo índice está em torno de 27 bilhões de dólares.
Começa a desmentir o engodo, não são números meus, são
números dado por mídia, claro que isso, Parente não vai ter
coragem de dizer. Também 2013, o saldo de caixa da Petrobras,
que segundo a mídia e o atual Governo está quebrada, a
Petrobras tem um saldo de caixa em 2013, de 15 bilhões de
dólares, ou seja, dólar lá em cima e o povo não estava pagan-
do a conta que hoje nós estamos pagando. A Chevron tinha
um saldo de caixa de 16 bilhões de dólares, a Petrobras, 15 e
a maior empresa 16. A Exxon tinha 4,6 bilhões de dólares.
Então, veja bem, porque que hoje é o povo brasileiro que está
pagando a conta. O resultado líquido corrente da Petrobras,
em 2013, que é aquilo que você em 1 real, você calcula a
capacidade da empresa de honrar com os seus compromis-
sos. Em 2013, era de 1,5 reais, hoje são 1,9. A Chevron, era
em 2013, 1,5, hoje é 1 real ou 1 dólar. A Exxon, eram 0,8
centavos de dólar, hoje continua 0,8 centavos de dólar. Em
comparação 2013, ou seja, no fim do Governo Lula e Dilma,
nós temos uma Geração Operacional de Caixa das quatro mai-
ores empresas do mundo. Em 2013, a Petrobras, tinha 26 bi-
lhões de dólares, a Chevron, tinha 35 bilhões de dólares, a
Exxon tinha 56 bilhões de dólares, a Shell, 45 bilhões de dóla-
res. Hoje, hoje, essa Geração Operacional de Caixa está de
seguinte forma: a Petrobras tem 27 bilhões de dólares, ou
seja, capacidade de crescimento, a Chevron tem 20 bilhões de
dólares; a Exxon tem 30 bilhões de dólares e a Shell tem 35
bilhões de dólares. Poderia aqui ficar explanando sobre essa
conjuntura por mais tempo, o que é fato? O que é fato é que
em 2015, na retirada da Presidente Dilma, estava se retirando
um modelo de Governo, que mesmo quando, olhe lá em cima,
Deputado Aélcio, Vossa Excelência que é contabilista, manteve
o preço do petróleo tirando, tirando da empresa e naquela
época o lucro líquido da Petrobras, mesmo, mesmo com o preço
do combustível lá em cima, ainda foi de mais 7 bilhões de
dólares. Hoje, nós estamos com os números atuais. O que nós
precisamos discutir aqui, é que o antigo Governo discutia e se
utilizava da empresa estatal para beneficiar o povo, hoje o
atual Governo se utiliza da estatal para beneficiar o capital
internacional e para beneficiar os grandes empresários do Bra-
sil. Então, não me venha colocar culpa, se fizeram coisa erra-
da lá atrás no impeachment: ah! Mas, é a corrupção que está
acabando com a Petrobras! Os números também mostram que
não é verdade, claro que nós temos que acabar com a
corrupção, começando em casa, não é? Mas, está bastante
claro que esse Governo que está aí, não quer privilegiar o povo,
esse Governo, está preparando a Petrobras, Deputado
Anderson, para uma privatização. Eu acho gozado que a gente
gosta de comparar tudo com os Estados Unidos. Setor
energético dos Estados Unidos, quem toma conta é o Exército,
aqui esse Governo, quer vender para a iniciativa particular, a
população tem que refletir isso. Se nós tivéssemos uma mídia
que respeitasse o povo e dissesse a verdade, com certeza,
nós não estaríamos na condição que está hoje. Se nós tivésse-
mos um modelo de Governo que pensasse no produtor de ver-
dade, nós não estaríamos com o Brasil parado e a continuar
dessa forma, nós vamos parar é tudo porque não tem mais
combustível na maioria das cidades brasileiras, aqui em
Rondônia. Infelizmente o atual Presidente, ele veio a público
dizer que, agora vai cortar a CIDE e jogar para outro setor da

sociedade pagar a conta. Mas, se a empresa está dando lucro
porque tem que tirar povo? Se os números estão aqui, não é
número do Deputado Lazinho não, não são números meus;
números técnicos, porque que é o povo que tem que pagar?
Então, nós precisamos discutir isso. Porque esse Governo, por-
que que a nossa Bancada Federal e aqui eu quero até falar de
um pronunciamento do Deputado Lúcio Mosquini, trazendo um
pouco desses dados também; eu quero dizer aos senhores e
as senhoras, o que se tirou desse País foi um modelo de Go-
verno que todos ganhavam um pouco, e agora trouxe para a
nova realidade, apenas um pequeno grupo tem a riqueza bra-
sileira e o maior número da população brasileira vai pagar a
sua despesa, vai pagar o seu desgoverno. Era isso que eu
tinha, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Lazinho da Fetagro. Eu queria fazer o registro aqui
ao Vereador Bengala, lá de Porto Velho, Vice-Presidente da
Câmara Municipal, obrigado pela presença; Vereador Joaquim
Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal aqui de Ji-
Paraná; também fazer um registro aqui mais uma vez do Pas-
tor Valadares, Apóstolo Alves, que prestigia também este even-
to, Pastor Erivelton, também obrigado pela sua presença; obri-
gado também Edvaldo Soares, também nosso amigo, nosso
irmão, ex-deputado aqui de Ji-Paraná, aqui também obrigado
pela sua presença, sinta-se a vontade. As pessoas que estão
mais lá de longe; se quiserem sentar sintam-se à vontade está
bem confortável aí. Conselheiro Francisco Carvalho está aqui
também? Conselheiro do Tribunal de Contas, obrigado pela
sua presença, ex-deputado, quando Deputado, ele era Chico
Paraíba, agora Miranda, agora é Dr. Francisco, cadê o Dr. Fran-
cisco? Eu não o vi aí, mas, ele já chegou e saiu; eu vi a esposa
dele agora pouco. Mas registrar a presença do ex-deputado
Eurípides Miranda, hoje Chefe da Casa Civil, obrigado pela sua
presença Miranda, eu sei do trabalho importante que você está
fazendo hoje como Chefe da Casa Civil, que faz toda a
intermediação entre o Governo e a Assembleia Legislativa, eu
sei que você é uma pessoa muito preparada e fiquei feliz da
vossa indicação para a Casa Civil, por conhecer e saber da
vossa competência. Katatal, nosso Diretor do DER, Katatal, foi
Vereador, Presidente da Câmara, Vice-Prefeito, Prefeito, que
assumiu a Prefeitura do Município de Cacoal, e hoje está fa-
zendo um bom trabalho como Diretor do DER, com a sua expe-
riência política, sua competência, sua eficiência principalmen-
te como técnico, o Katatal, é mais técnico do que político, mes-
mo que ele já teve esse montão de mandato, isso é muito
importante hoje como Diretor Geral do DER. Governador está
chegando, agora pouco estava aqui o Senador Valdir Raupp,
também fazer um registro da presença do Senador, os Verea-
dores lá de Rolim de Moura, meu amigo Lauro, obrigado pela
presença Vereador Lauro, Vereador Aldo, Pedro Rabelo, tam-
bém do Município de Cacoal, aqui cumprimento todos os Vere-
adores do Município de Cacoal. Aqui o plenário está cheio hoje
de Vereadores, Deputado Laerte. Jesualdo Pires, ex-prefeito,
ex-deputado, obrigado fomos Deputados dois mandatos jun-
tos e hoje não está mais com mandato, teve que sair aí num
projeto numa pré-candidatura, obrigado pela sua presença
Jesualdo Pires, nosso amigo fez aí um brilhante trabalho como
Deputado, dois mandatos, também Prefeito por dois mandatos
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no Município de Ji-Paraná, obrigado aí pela sua presença, meu
amigo Jesualdo. Governador Daniel, que está chegando ao ple-
nário, receba aí meus colegas Deputados, cadê o Deputado
Laerte? Vai lá Deputado Laerte, receber o Governador Daniel
Pereira, Vossa Excelência que é o Líder, o conduza até aqui a
Mesa do Poder Legislativo. Cumprimentar a todos que estão
acompanhando o Governador, obrigado pela presença. Depu-
tado Airton, acompanhe, Vossa Excelência que é de Ji-Paraná,
o Governador, acompanhe.

Nesse momento vou transformar a Sessão em uma Co-
missão Geral, para receber o Governador e demais autorida-
des no plenário. Então, já está transformada numa Comissão
Geral para que a gente a partir desse momento, para que a
gente possa receber aí o Governador, as autoridades, Senador
Valdir Raupp, Deputado Federal, agora pouco eu vi o Deputado
Lucio Mosquini.

(Às 11 horas e 17 minutos, transforma-se a Sessão Ex-
traordinária em Comissão Geral).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pastor
Valadares, nosso Pastor Presidente, Presidente do PSC, obri-
gado aí Pastor Valadares, pela presença. Eu já convido o Sena-
dor Raupp, cadê o Senador? Para que ele possa estar também
na Mesa. Senador está no plenário já? Ele deu uma saidinha
não é?

Eu vou pedir passar a palavra ao Deputado Luizinho
Goebel, Deputado Saulo, e enquanto isso, depois o Governa-
dor, obrigado. Enquanto isso o Governador já se prepara aí
para o discurso dele, e depois passo para o Governador Daniel
Pereira, para que ele possa fazer uso da tribuna. Está com a
palavra Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Saudar os nobres pares, a impren-
sa, Governador Daniel Pereira, nosso Prefeito de Ji-Paraná
Marcito, ex-prefeito Jesualdo, Silvia Cristina, em nome dela
todas as mulheres, Pastor Valadares, Senador Raupp, os nos-
sos Vereadores Jair PM, Reni, acompanhado de sua esposa
Patrícia; o Elianai; nosso Vice-Prefeito de Urupá, o Leonel, os
Vereadores de Presidente Médici, o Brito, o Zezinho, o Mário
César, Amaurílio; nosso Vereador de Nova União João Leitoa,
sua esposa Marileide; também o Vereador Marcão, Vereador
Ênio e em nome do Vereador Ênio, cumprimento todos os de-
mais Vereadores que se fazem presentes, em nome do nosso
Secretário Chefe da Casa Civil, Miranda, cumprimento os de-
mais Secretários. Presidente, nós quando chegamos a Rural
Show, nós podemos a priori atestar da importância deste evento
que se tronou uma vitrine das potencialidades de Rondônia
para o Brasil e para o mundo, e é por isso que fazemos ques-
tão de em todas as suas edições estarmos presente neste even-
to. E aqui as próprias pessoas de Rondônia, às vezes se sur-
preendem com aquilo que a gente vê. Então, só enaltecer a
parceria do Governo do Estado, das instituições e principal-
mente dos expositores que participam e fazem deste evento
um grande evento em nível de Brasil. Outra questão que eu
quero ser bem breve na minha fala, até porque temos muitos
Oradores. A respeito de uma demanda que nós trouxemos dos
socioeducadores para que nós possamos fazer alteração na
forma da escala de trabalho. Mas, isso, nós apresentaremos

na primeira semana do mês de junho em Porto Velho, através
da Assembleia Legislativa para o Governo do Estado, através
da Secretaria de Justiça para que nós possamos então de fato
resolver essa questão dos nossos socioeducadores. Outra
questão Governador, que eu quero agradecer, é a respeito da
Policlínica Itinerante. A partir de amanhã, ela estará realizan-
do um trabalho em Vilhena, serão no mínimo duas mil consul-
tas com especialidades, e nós agradecemos o Prefeito Adilson,
a Câmara de Vereadores e o empenho do Governo que nessa
parceria estão levando esse atendimento a Vilhena, para aten-
der Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras,
Corumbiara e Chupinguaia. Então, assim sendo, os 7 Municí-
pios do Cone Sul do Estado, e isso significa atendimento de
saúde para a população, ex-prefeito Jesualdo Pires, isso sig-
nifica menos ambulâncias nas estradas, economias com diári-
as, com combustível e acima de tudo comodidade para os
pacientes. Porque um paciente ter que sair do município, se-
nhor Valdir, de Pimenteiras do Oeste, para ir até Porto Velho,
fazer uma consulta especializada, automaticamente, ele tem
que rodar mil quilômetros para ir, mil quilômetros para voltar,
ou seja, dois mil quilômetros, imagine uma pessoa que já
está enferma ter que fazer esse trajeto, sem contar que os
municípios já estão com dificuldades para atender o básico de
saúde, e aí ter de bancar todo esse transporte, são duas mil
pessoas no mínimo. Então, se nós fazermos um custo só des-
se transporte automaticamente, nós faremos uma economia
gigantesca nos cofres dos municípios da nossa região. Outra
questão, que nós levantamos aqui, é a respeito da greve dos
caminhoneiros e dos transportadores do Brasil inteiro. Eu acho
que essa paralisação é justa e necessária, é justa e necessá-
ria porque nós não podemos mais atribuir os problemas dos
governos, nesse caso o Governo Federal, que invés de
desonerar máquina, ele continua onerando a máquina e cada
dia tributando mais o trabalhador brasileiro. O trabalhador
que é o empresário, o trabalhador que é o trabalhador autô-
nomo, o trabalhador que está em todas as empresas brasilei-
ras e também o trabalhador caminhoneiro, então, nós somos
solidários a isso. E quando a gente fala dessa paralisação, eu
vejo que não precisa ser mexer só na questão do transporte,
só na questão do combustível, nós temos que mexer em tudo.
E eu ouço as pessoas falando que está na hora de mudar o
político, e eu entendo que tem alguns que têm que ser muda-
do mesmo, mas, eu não vejo que o problema está generaliza-
do na pessoa do político, mas, sim no sistema público brasilei-
ro, que ele está arcaico, ultrapassado, falido, falido, falido. E
porque eu falo isso? Se hoje todos os municípios brasileiros, a
população do Brasil inteiro precisa de medicamentos, eu vou
fazer uma simples comparação aqui. Se hoje se compra uma
dipirona numa comparação que custa R$ 10,00, 40% disso
são impostos, então, dos 10 se nós tirarmos os 40% de im-
posto já foi para 6. Só que a indústria, ela cobra no mínimo
20% de lucro, então, se nós tirarmos mais 20% esse medica-
mento de 10, já caiu para 4. Só que não é a indústria que
vende para os poderes, quem vende é o distribuidor que deve
ganhar mais 20%. Então, se você tira mais 20% de lucro do
distribuidor, esse medicamento de R$ 10,00, passa a custar
R$ 2,00. E se nós pegássemos o mesmo dinheiro, o mesmo
dinheiro que se usa para pagar esse mesmo medicamento de
10, nós poderíamos comprar tirando todos esses tributos a R$
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2,00, ou seja, o nosso poder de compra com o mesmo recur-
so, daria para comprar 5 vezes mais medicamentos. E quando
eu falo medicamentos, é material hospitalar, material de pen-
so, todo tipo de serviço prestado para o poder público dentro
da saúde. E aí se nós partimos disso, porque é que um Gover-
no do Estado, um Município ou a União, tem que pagar para o
imposto para executar uma obra pública? Então, nós precisa-
mos que de fato haja um basta nesse sistema, nós começa-
mos a mudar o sistema, enquanto nós mudarmos o sistema,
nós vamos ficar só nesse blá, blá, blá, nesse lero, lero de que
mudando isso, vai mudar, mudando aquilo, vai mudar. Na ver-
dade o que é preciso mudar é o sistema público brasileiro,
enquanto nós não mudarmos isso, nós não conseguiremos
mudar em nada a diferença do atendimento para a nossa po-
pulação. E aqui na Rural Show, é um exemplo disso, a econo-
mia de Rondônia, ela está baseada praticamente no
agronegócio, o agronegócio é o esteio da nossa economia, e
se o agronegócio parar como pararam os caminhoneiros hoje,
houver uma desmobilização de produção, porque também os
produtores não aguentam mais, automaticamente o Estado de
Rondônia quebra, o Estado de Rondônia quebra, porque a pro-
dução do campo é o que alimenta a indústria na cidade. Aqui
em Ji-Paraná nós podemos citar a RICAL, o Arroz Bernardo,
grande indústrias de beneficiamento de arroz, senhor Luiz
Bernardi, que só existem porque existe o produtor lá no campo
produzindo o arroz. Nós temos grandes laticínios, só existe
porque tem o homem e a mulher que tem a coragem de colo-
car a mão na teta da vaca toda madrugada e trazer o leite
para a cidade, só existe o frigorífico ou o curtume porque tam-
bém nós temos alguém produzindo o boi. Então, nós precisa-
mos de fato aproveitar esse momento dessa paralisação que é
geral no Brasil inteiro e fazer com que se acorde, as autorida-
des que têm o poder de mudar, que se acorde e mude de fato
porque realmente nós precisamos mudar o Brasil. muito obri-
gado, que Deus abençoe a todos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Muito obri-
gado Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LAERTE GOMES – Só uma questão de ordem.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Pois não
Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Como Vossa Excelência transformou
essa Sessão em Comissão Geral. Eu gostaria se Vossa Exce-
lência pudesse convidar a Mesa o Prefeito Municipal de Ji-
Paraná, o Marcito, o Presidente da Associação Comercial In-
dustrial, o Hugo da TOPCOM, para também depois dos Depu-
tados que o Governador já se predispôs a ficar aqui até o final,
os Deputados inscritos falarem, depois eles poderem usar a
palavra também, que eu acho importante. O Presidente da
Câmara Municipal, eu não sei se encontra, mas se Vossa Exce-
lência puder chamá-los a Mesa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado.
Prefeito Marcito está no plenário, está convidado para compor
a Mesa. Prefeito Marcito; Presidente da Associação Hugo, Pre-
sidente da Associação Comercial. E eu quero aqui aproveitar e

convidar também o Pastor Valadares, Presidente do PSL, Pas-
tor Presidente da Igreja Madureira, Assembleia Madureira,
também aqui representando os pastores, Pastor Valadares,
fazer presença aqui na Mesa. Fazer o registro aqui também do
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal, nosso amigo Pre-
sidente, Paulinho do Cinema, amigo nosso, empresário, hoje
Vereador, Presidente da Câmara Municipal, também que
prestigia aí o nosso plenário. O Ênio, Vereador também de
Rolim de Moura, que está ao lado do Vereador Lauro, obrigado
Ênio, pela presença. E aos poucos, nós vamos registrando aí,
tem muitos Vereadores, nós temos Vereadores de todo o Esta-
do, aqui sempre marcando presença, vai mandando os nomes
aí que a gente vai fazendo o registro, escreve o nome com a
nossa assessoria, que a gente vai fazendo o registro aqui.
Vereadora Paula, ex-vereadora lá do Município de Brasilândia,
ela que está acompanhada aí com pelos menos seis, sete Pre-
sidentes de Associações de Produtores Rurais, obrigado Paula,
pela presença, sempre trabalhando mesmo sem mandato hoje,
Ex-Vereadora, continua trabalhando por Brasilândia, obrigado
pela sua presença. O Presidente da Câmara Municipal aqui de
Ji-Paraná, ou um representante que queira estar na Mesa.
Jesualdo Pires, você está convidado também para poder fazer
parte aí, nós temos algumas cadeiras aqui que podem ser ocu-
padas.

Com a palavra Deputado Só Na Bença, enquanto isso, a
gente vai organizando aqui Deputado Lazinho.

O SR. SÓ NA BENÇA – Senhor Presidente, nobres companhei-
ros Deputados aqui presentes. Quero aqui em primeiro lugar
agradecer a Deus por esta oportunidade de poder mais uma
vez estar aqui nesta Sessão Itinerante aqui em Ji-Paraná, que-
ro aqui agradecer ao nosso Presidente Maurão de Carvalho
que tem transferido a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, em Porto Velho, para esta cidade maravilhosa, ci-
dade de Ji-Paraná, até mesmo para dar suporte a esta feira da
Rondônia Rural Show. Então isso para nós é uma satisfação
muito grande, mostrando, Sr. Presidente, para toda população
de Rondônia esta união da Assembleia Legislativa, das Câma-
ras Municipais do Estado, das prefeituras e também do Gover-
no do Estado em prol de toda nossa população. Quero aqui
cumprimentar o nosso Governador Daniel Pereira e parabenizá-
lo pelo brilhante trabalho que está desenvolvendo no nosso
Estado de Rondônia, dando honra ao ex-governador do Esta-
do, o nosso grande amigo Confúcio Moura, trazendo a nossa
população a realidade do nosso Estado e de uma administra-
ção do nosso Governador, ex-governador Confúcio Moura. En-
tão parabéns, Governador Daniel Pereira, por estar aqui e di-
zer que o nosso Estado de Rondônia tem ganhado muito com
esta união lá no Poder Executivo do Estado de Rondônia com
esses dois homens que realmente têm o grande conhecimen-
to, um conhecimento de gestão pública, de gestão voltada a
nossa população aqui do Estado de Rondônia. Quero aqui cum-
primentar o Pastor Sebastião Valadares, Presidente da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, que vem tam-
bém fazendo parte da administração do Estado de Rondônia,
dando a educação para a população da sua igreja, mostrando
o caminho em que o cidadão, os jovens, crianças e adolescen-
tes possam trilhar para que nós possamos ter no nosso Estado
uma educação melhor, porque muitas vezes, senhores e se-



16 DE JULHO DE 2018Nº 121 2168Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

nhoras, nós contamos somente com o poder público, mas, as
igrejas, as entidades, que se acham mostrando para os nossos
jovens o caminho que devemos andar para que não possa en-
trar, Jesualdo Pires, entrar em caminhos que muitas vezes não
pertencem a eles, que é a bandidagem, mas, nós estamos aqui
em Rondônia, esses grupos que se acham, prefeituras munici-
pais, Câmaras municipais, Governo do Estado, Assembleia
Legislativa, voltados a nossa população  para que eles possam
trilhar em um caminho brilhante, que é a educação para o
futuro dos nossos filhos. Então meus senhores; me alegro muito
de poder participar desta Rondônia Rural Show, que realmen-
te está sendo um show no nosso Estado e também no nosso
Brasil. Cumprimentar o Katatal, que é o Diretor do DER em
Porto Velho, cumprimentar também o Eurípedes Miranda, que
é o Chefe da Casa Civil, me senti feliz, Miranda, o dia que eu fui
fazer a visita para você, que você nos recebeu muito bem e
mostrando a sua capacidade na frente daquela pasta para que
o Governo do Estado possa ter melhor os caminhos trilhados
até mesmo por você e por todos os Secretários do Governo
para que nós possamos fazer uma gestão melhor no nosso
Estado de Rondônia. Quero aqui agradecer o Governo mais
uma vez, no meu nome a todos os Deputados da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, pelas nossas emendas,
Daniel Pereira, que o Governo vem pagando direitinho para
que a nossa população possa receber lá no seu município, lá
nas suas associações, os recursos do nosso Estado, do nosso
povo, para que eles possam fazer um brilhante trabalho e ser
beneficiado e poder ser tão certo que as usas contribuições
que vão aos cofres do Governo, possam ser devolvidas para a
sua região. Então quero aqui agradecer a cada um, parabenizá-
lo por esse evento tão maravilhoso. Quero também parabeni-
zar a Eloísa Helena Bertoletti, que é Adjunta aqui da SEAGRI,
parabéns Eloísa, essa mulher, que quando cheguei à Primave-
ra de Rondônia, ela sentava comigo e mostrava qual era o
caminho que o político deveria andar. Então no seu nome Eloísa,
eu quero parabenizar aqui todos os Secretários municipais,
estaduais e também que nós possamos estar juntos trabalhan-
do em prol da nossa população. Os senhores Vereadores se-
jam bem-vindos aqui nesta Casa de Leis. Quero cumprimentar
também todos os Prefeitos presentes em nome do Prefeito de
Ji-Paraná, o nosso grande amigo Marcito, que Deus abençoe,
vamos juntos, vamos trabalhar em prol da nossa população e
dizer a vocês que a Bíblia diz assim, olha: buscai primeiro o
reino dos céus e depois todas as coisas serão acrescentadas.
Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós.

(Às 11 horas e 40 minutos, o Senhor Maurão de Carva-
lho passa a Presidência ao senhor Airton Gurgacz)

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Parabéns, Deputa-
do Só na Bença, pelo seu brilhante pronunciamento. Quere-
mos registrar a presença do senhor Afonso Cândido, Presiden-
te da Câmara Municipal de Ji-Paraná; queremos já registrar o
Joaquim Teixeira já está por aqui, da Câmara Municipal de Ji-
Paraná; o vereador Cláudio, do MDB, Presidente da Câmara de
Seringueiras; Excelentíssima senhora Val, vice-prefeita de Cam-
po Novo; obrigado pela presença.

E agora com a palavra o Deputado Anderson do
Singeperon.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Bom dia a todos, Presi-
dente, quero cumprimentar aqui Vossa Excelência Governa-
dor Daniel Pereira, como ele diz: meu primo. O Chefe da Casa
Civil; Katatal, companheiro do DER, os Srs. Deputados pre-
sentes, toda população, todos os Vereadores, parabenizar a
organização do evento Rondônia Rural Show, que de fato é
um show, é um show do agronegócio, que tem colocado
Rondônia em destaque no cenário nacional, isso é muito im-
portante para todos nós, para toda população. Quero declarar
aqui também meu apoio e minha nota em apoio ao movimen-
to dos motoristas que estão aí nas BRs e parece que agora
também os taxistas irão aderir. Vejo o preço desse combustí-
vel como uma pouca vergonha no nosso País, você vai a qual-
quer País vizinho, aqui na América do Sul e você percebe a
diferença nos valores do combustível e o Brasil desse jeito
com esses valores absurdos, isso que prejudica a todos nós,
todos os cidadãos, todas as pessoas, não só os motoristas,
principalmente as pessoas de baixa renda, que dependem do
combustível e nós sabemos que quando aumenta o combustí-
vel, aumenta todas as coisas que dependem dele. Então que-
ro declarar o meu apoio a eles e o que precisar da gente para
estar discutindo essa questão, levando isso também para a
nossa bancada de Rondônia, Senador Valdir Raupp que já
esteve aqui agora a pouco e o Deputado Mosquini também
que esteve aqui, levar essa discussão lá para dentro do Con-
gresso Nacional chamando o Presidente da República à res-
ponsabilidade para discutir essa questão e resolver. Quero aqui
também agradecer ao Governo do Estado, o Governador Daniel
Pereira, o Chefe da Casa Civil, que tratou de forma responsá-
vel a questão do concurso da Polícia Militar, que os remanes-
centes estavam angustiados, porque possivelmente nem ha-
veria a prorrogação do concurso e o Governo fez além, além
de prorrogar na sexta-feira, ainda vai através de um trabalho
também em conjunto com a SEGEP, de aposentar os servido-
res públicos, que o Estado de Rondônia tem quase 4.300 ser-
vidores aguardando a aposentadoria com os processos para-
dos a quase 3 anos, isso é um absurdo, é uma falta de respei-
to com o servidor que contribuiu anos com o Estado de
Rondônia e através disso, o Governo do Estado desafogando a
folha vai conseguir contratar quase 400 policiais militares que
irão reforçar com isso o policiamento ostensivo nas cidades,
nos municípios, que nós sabemos que a população também
clama por segurança pública nos quatro cantos do Estado que
a gente vem visitando. Quero aqui também fazer um apelo
aos concursados da FEASE, da Fundação que hoje administra
o Sistema Socioeducativo, que no modelo atual que se encon-
tra, não está funcionando, senhor Governador, então nós pre-
cisamos de pessoas, de efetivo e tem um concurso aí que
podem ser chamados mais servidores para reforçar as unida-
des de menores infratores, que de lá é uma porta aberta que
tem levado pessoas para dentro do sistema carcerário. Um
exemplo muito grande, é pegar qualquer servidor da FEASE e
levar até o sistema carcerário, que nós vamos perceber que a
grande maioria dos jovens que estão encarcerados, passa-
ram pelo Sistema de menores infratores, pelo Sistema
Socioeducativo. Então é por que o modelo atual não está fun-
cionando e os motivos nós podemos atacá-los para que assim
possa acontecer a ressocialização e a gente fechar essa porta
que está aberta e o sistema penitenciário é caro, eu costumo
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dizer que o sistema penitenciário e não só o sistema peniten-
ciário, a segurança pública como um todo, ela é o remédio, e
o remédio é caro e na maioria das vezes esse remédio não
está curando a doença. E o que pode quebrar o Estado, como
bem disse o Governador, o ex-governador Confúcio Moura, é o
sistema de segurança pública, é o sistema carcerário, isso eu
não nego uma vírgula da palavra dele, isso é um fato, mas,
para isso acontecer, para a gente conseguir recuperar do me-
nor infrator até o preso que está lá dentro, medidas urgentes
têm que ser tomadas, porque esse modelo também de siste-
ma carcerário está ultrapassado, isso está mais do que com-
provado, isso pode quebrar o Estado e ao invés de estar cons-
truindo presídios, gastando com remédio que é caro, nós te-
mos que trabalhar a prevenção, evitar que a doença aconteça
que é lá na educação. Mas, como o Governo vai fazer isso? Se
alguém deixou de fazer há 30 anos, há 20 anos e hoje a segu-
rança pública está do jeito que está, a população não supor-
tando mais esse modelo de sistema de segurança, não só de
Rondônia, mas, do País que não funciona mais, aonde o bandi-
do está gostando de ir para a cadeia, aonde o bandido sai de
lá de dentro e volta a delinquir e retorna ao sistema carcerário
causando um prejuízo financeiro e social muito grande para a
nossa população. Medidas têm que ser tomadas e o Governa-
dor Daniel, eu tenho certeza disso, que é um Governador de
ideias inovadoras, fará a diferença nesse pouco tempo que ele
tem de Governo, já tem trazido para dentro do Governo, ideias
que vão trazer frutos para o nosso futuro; para o futuro de
muitos jovens que se encontram perdidos dentro do sistema
carcerário e do Sistema Socioeducativo. Então quero aqui agra-
decer a responsabilidade que o Governo do Estado, através da
Casa Civil, através do Governador Daniel Pereira, tem conduzi-
do a questão de segurança pública nesse Estado com ideias
inovadoras, informatizando, trazendo isso para dentro do sis-
tema de segurança para que assim Rondônia continue se des-
tacando no cenário nacional, a exemplo da Polícia Civil de
Rondônia que foi destaque no Fantástico, devido à investiga-
ção criminal e esta Casa aqui teve um papel fundamental para
que Rondônia pudesse estar nesse destaque nacional, que foi
a emenda coletiva parlamentar de minha autoria que pudemos
ali contribuir com a compra dos Kit Bio, que hoje a Polícia Civil
tem uma estrutura que a polícia americana hoje usa e é única
polícia do Brasil que tem esse sistema de investigação crimi-
nal, de identificação criminal para descobrir quem praticou o
crime, para com isso a gente também combater o crime. En-
tão esta Casa teve esse papel muito importante para que a
Polícia Civil, com uma estrutura ruim que ela tem, com o efe-
tivo precário que ela tem, pudesse se destacar, usando
tecnologia e usando informação para desvendar o crime. En-
tão, senhor Presidente, essa é a minha fala na manhã de hoje
e um abraço a todos e parabéns pela festa e que Rondônia
possa com essa festa crescer ainda mais o seu agronegócio
para fomentar emprego, para aumentar com isso a sua recei-
ta e o Governo poder melhorar o serviço público da saúde, da
educação e da segurança pública. Um bom dia a todos.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado Deputado
Anderson, pelo seu brilhante pronunciamento. Deputado Adelino
está na sua vez, mas o Governador quer só cumprimentar a
todos e ele tem outros compromissos, e se Vossa Excelência

autorizar, é coisa rápida, 5 minutos, ele se despede e agrade-
ce a compreensão nossa e do nosso pessoal aí.

O SR. DANIEL PEREIRA – Obrigado Deputado Airton. Creio
que nada, Deputado Airton, acontece por acaso, o senhor teve
o prazer de ser o vice-governador do Estado de Rondônia e
ajudar o Governador Confúcio Moura a implantar aqui em Ji-
Paraná a Rondônia Rural Show e eu tive o prazer de substituí-
lo e estar hoje aqui como Governador, podendo cumprimentar
o senhor, cumprimentar todos os nossos integrantes da
Assembleia Legislativa, o Deputado Lebrão que está aqui à
Mesa, Deputado Lazinho, Deputado Adelino, muito obrigado
por ter permitido fazer uso da palavra na sua vez; Deputado
Marcelino, Deputado Neidson, em nome dos quais quero cum-
primentar todos os senhores Deputados, Deputado Laerte, que
estava aqui até o momento, Deputado Maurão que está aqui
atendendo a demanda inadiável da Assembleia e primeiro eu
quero apresentar aqui meu sentimento de solidariedade ao
Deputado Hermínio que sofreu um pequeno acidente ao se
deslocar para cá, mas, graças a Deus está bem, tenho certeza
que o nosso bravo e combativo Deputado vai estar em atuação
nos próximos dias e também saudar a nossa Deputada
Rosângela, parabenizá-la pela forma dinâmica com que con-
duz o mandato. Também junto com a gente o nosso Presiden-
te da Associação Comercial aqui de Ji-Paraná, muito obrigado
pela companhia, pela grande contribuição à causa da Rondônia
Rural Show, ao nosso ex-deputado estadual, ex-prefeito e nos-
so sempre amigo Jesualdo Pires, reiterar os nossos agradeci-
mentos pelo seu compromisso com a Rondônia Rural Show;
ao nosso querido Pastor Valadares que aqui se faz presente; o
nosso Vereador Joaquim também aqui representando o Poder
Legislativo Municipal. Quero rapidamente aqui sintetizar alguns
temas e primeiro agradecer ao Deputado Maurão e pedir des-
culpas, inclusive, porque ontem, tentando ser o mais breve
possível, eu preferi não fazer a saudação à Mesa nominal, um
por um, e creio que eu cometi a falta de gentileza de não
saudar a Assembleia Legislativa, então fiz questão de estar
aqui para apresentar meu pedido de escusas e reiterar o meu
sentimento de felicitação e por um dia ter sido membro desta
Casa Legislativa, instituição que eu tenho muito respeito, in-
clusive, Deputado Maurão, reiterar o trabalho que..., a grande
responsabilidade que eu e o senhor assumimos quando provo-
cado pela questão do licenciamento das seis usinas de Santo
Antônio, assumimos uma responsabilidade muito grande e fa-
zer o trabalho certo é assumir responsabilidades. Então, eu
quero me ombrear com o senhor aqui, quando nós ao apro-
varmos meios para que a Santo Antônio possa colocar mais
seis turbinas para funcionar em Rondônia, nós criamos condi-
ções para que todos os municípios do Estado de Rondônia pos-
sam ser contemplados, diferente do licenciamento dessas usi-
nas do passado, quando apenas algumas localidades foram
beneficiadas e com nenhum acompanhamento da sociedade
civil. Então, foi, sem sombra de dúvida, um avanço. Quero
trazer aqui para compartilhar com os senhores a minha preo-
cupação com relação à greve dos caminhoneiros. É preciso a
gente fazer uma leitura do impacto do que essa greve pode
significar para o País, é óbvio que todo mundo que tem juízo, é
simpático a ela, mas, eu ouvi muitas vozes aqui, falando de
causas que são necessárias, de causas que são importantes,
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mas, causas essas, meu querido Lucas, nosso grande vice-
prefeito de Ariquemes, causas essas que não se resolvem sem
recurso e nós não vamos conseguir resolver essa greve dos
caminhoneiros sem reduzir a arrecadação do Estado, da União
com o impacto dos municípios. Então já quero aproveitar a
oportunidade aqui e convidar o senhor Presidente, em nome
de todos os Deputados estaduais, já falei com o Presidente do
Tribunal de Justiça, vou ligar para o nosso Procurador Geral do
Ministério Público e também da Defensoria Pública do Estado
de Rondônia que a gente faça o mais rápido possível, assim
que a gente conhecer os resultados desse movimento, a leitu-
ra exata do impacto do que vai ter sobre toda economia de
todos os Estados e em particular sobre o Estado de Rondônia e
a gente tome coletivamente as medidas necessárias para en-
frentar o problema. O grande problema exige grandes toma-
das de decisões e a responsabilidade de tomar essas decisões
nesse momento são nossas e, a gente não pode se furtar a
elas. E fazer isso às claras, dialogando com a sociedade e fa-
zer aquilo que tem que ser feito pelas pessoas de bem, não se
furtar os problemas, não virar as costas a eles e enfrentá-los
de frente. Mas, não podemos agir como se fossemos autistas,
que as coisas estão acontecendo e a gente fugir da responsa-
bilidade, temos que olhar no olho do problema e encará-lo,
mesmo que isso custe muito caro para nós que temos que
tomar a decisão nesse momento. Quero aproveitar também,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para deixar aqui uma pequena
centelha que nós esperamos que vire algo muito grande no
Estado de Rondônia. O nosso Estado é um dos poucos Estados
da Federação que foi criado o Estado, mas, é um Estado sem
terra, nós temos que criar o MSTRO – Movimento dos Sem
Terra Rondônia – porque nós fomos intuídos como Estado em
81, mas nenhum palmo de terra que é nossa, do Estado, foi
passado para o Estado e as demandas da regularização
fundiária são repassadas para o Governador, para os Deputa-
dos, para os Prefeitos, para os Vereadores, mas, nós não te-
mos terras. Então estou apresentando ao Presidente da Repú-
blica nos próximos dias um documento requisitando as terras
de Rondônia, aquelas terras que estão além dos 150 quilôme-
tros, meu querido Jesualdo, que compõem a fronteira do Esta-
do de Rondônia, por que a nossa legislação diz que as faixas
de fronteira são terras da União. O Estado do Acre quando foi
criado em 62, respeitou-se a faixa de fronteira e as terras,
além disso, é do Estado do Acre. É o Estado do Acre que faz a
regularização. E paralelo a isso, aproveito a oportunidade, ins-
pirado aqui na fala do meu amigo Jesualdo Pires ao vir para cá,
lanço aqui a ideia de nós criarmos o Instituto de Regularização
de Terra do Estado de Rondônia. Não podemos fazê-lo neste
momento porque a legislação eleitoral nos proíbe, mas, não
nos proíbe de fazer os estudos de necessidade de impacto dis-
so. Gostaria de fazer o pedido, Sr. Presidente, em respeito a
essa instituição, que a gente monte um grupo de estudo; um
grupo de estudo sem custo para o poder público, que envolva
todos os entes envolvidos, o Ministério Público e o Poder Judi-
ciário que estão preocupados com as demandas de violência
no campo, com a Assembleia Legislativa que tem a responsa-
bilidade da representação do povo, a Associação Rondoniense
dos Municípios, o Governo do Estado, para que a gente arre-
dondar e formatar uma proposta que tão logo passe o período
eleitoral, a gente possa mandar para esta Casa Legislativa uma

proposta que sem criar grandes  dispêndios, criar um órgão
com mais agilidade, com mais rapidez para atender essa grande
demanda que é a demanda da regularização fundiária. Quero
também aproveitar a oportunidade agradecer a todos aqueles
que estão participando da Internacional Rondônia Rural Show
e representada aqui pelos representantes de vários Países,
dos rondonienses, dos brasileiros e nós temos aqui o Marcelo
Lee, que é sul-coreano de nascimento, brasileiro de coração e
hoje faz o trabalho de ponte entre o Brasil e a Coréia do Sul.
Eu tomei uma atitude inusitada, uma atitude que nunca nin-
guém tinha tomado antes, nem em Rondônia, nem no Brasil.
Nós nomeamos o Marcelo como uma espécie de Embaixador
do Brasil na Coréia do Sul. Ele tem autorização do Governo do
Estado, sem custo, sem um centavo de custo para o povo de
Rondônia, só o Brasil tem um Embaixador lá e o Estado de
Rondônia. E o Marcelo tem feito um grande trabalho. Nós já
estamos em três missões sul-coreanas que vem para cá, nós
já temos pelo menos três missões de rondonienses e de bra-
sileiros que foram à Coréia do Sul. Eles estão lançando aqui
um produto que no Ocidente, nós ainda não temos, é um pro-
duto para fazer a redução dos custos da pavimentação de
locais, seja para melhorar a qualidade das terras não pavi-
mentadas, seja para fazer a base de pavimentação. Eles ins-
talaram um campo de experimentação aqui, o empresário sul-
coreano que trabalha com esse produto está aqui e eles que-
rem fazer uma doação ao Governo do Estado de Rondônia e a
Rondônia Rural Show para que a gente faça uma parceria
para a gente fazer uma pavimentação exemplar para servir a
todos aqui na Rondônia Rural Show. Então, Marcelo, muito
obrigado por essa sua iniciativa, por ter vindo ao Estado de
Rondônia, por se apaixonar pelo Estado de Rondônia e está
nos ajudando a buscar a solução para os nossos graves pro-
blemas aqui no Estado de Rondônia. Aproveito a oportunidade
por lançarmos aqui ideia de junto com a nossa bancada fede-
ral buscarmos junto a União, os recursos para duplicarmos o
acesso da parte urbana da cidade de Ji-Paraná até aqui em
frente a Rondônia Rural Show, porque hoje a principal vitrine
do Estado de Rondônia, o povo está feliz com o que está ven-
do, mas, nós temos que melhorar isso daqui. Vamos também
aproveitar a oportunidade aqui, Deputado Maurão, de fazer
um compromisso do Governo do Estado e dos 24 Deputados
estaduais de nós deixarmos consignado no orçamento do Es-
tado, os recursos para que no ano de 2019 a gente faça as
pavimentações acessórias de acesso até aqui o local do par-
que, para que a gente possa adotar esse parque de água em
quantidade suficiente para continuar atendendo as demandas
crescentes que, graças a Deus nós estamos tendo; e também
agradecer a prefeitura de Ji-Paraná e melhorarmos o serviço
de iluminação, acredito que se nós cuidarmos de todo Estado
em particular, mas particularmente aqui da Rondônia Rural
Show, de forma diferenciada, o mundo todo está de olho em
Rondônia a partir da Rondônia Rural Show. Então a imagem
que nós criarmos aqui na Rondônia Rural Show, é a imagem
que o mundo vai ter do Estado de Rondônia. Então agradeço
essa oportunidade, já pedindo licença para me retirar, mas,
antes quero saudar o Senador Valdir Raupp e em nome dele
agradecer a ele, a Deputada Marinha, toda bancada federal
pelo grande apoio e pela parceria que tem dado ao Governo
do Estado de Rondônia. Então fico muito feliz, porque o nosso
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Governador Jerônimo Santana tentou por todos os meios tra-
zer a Capital para Ji-Paraná, nós trouxemos, mesmo que não
seja definitivo, mas, parcialmente já dá para a gente ter uma
ideia da contribuição que isso dá para Ji-Paraná. O Jesualdo é
um ex-prefeito orgulhoso dos benefícios que a comunidade
está recebendo; o Prefeito Marcito tem consciência da impor-
tância da Rondônia Rural Show, mas, ela traz sucesso para o
município de Ji-Paraná, traz sucesso para os demais 51 muni-
cípios do Estado de Rondônia. Então muito obrigado pela opor-
tunidade, fico muito feliz de ter sido membro desta Casa por
três oportunidades, de estar agora ombreando junto com os
senhores a grande responsabilidade de conduzir o destino dos
rondonienses até 31 de dezembro desse ano. Que Deus nos
abençoe e nos dê sabedoria para tomarmos todas as decisões
acertadas no sentido de valorizar e respeitar o bravo povo de
Rondônia. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus aben-
çoe a todos.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, senhor Presidente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Pois não Deputado.

O SR. LEBRÃO – Quero agradecer aqui e registrar a presença
do Vereador Tiago, lá de Urupá, parabenizar pelo trabalho,
também do Vereador Diogo, lá de Seringueiras, Vereador Pezão,
Vereador Ricardo, nosso Presidente da Câmara de Seringuei-
ras, Vereador Cláudio; também cumprimentar nosso Secretá-
rio da SEAS, meu amigo Pedrinho, lá de Cerejeiras, hoje ocu-
pa uma pasta interessante no Estado de Rondônia; cumpri-
mentar também a Albertina, nossa Presidente da EMATER,
parabéns pelo trabalho, estamos muito honrados com a pre-
sença de todos vocês, de todos aqueles que estão participan-
do dessa grande festa aqui na Rondônia Rural Show.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) - Queremos agrade-
cer a oportunidade de termos recebido em nossa Mesa o nos-
so Governador do Estado de Rondônia, que tem feito um gran-
de trabalho, maravilhoso, dando continuidade ao trabalho do
Dr. Confúcio Moura, que todos nós sabemos, trabalharam jun-
tos três anos e aí o sucesso da Rondônia Rural Show. Para-
béns Governador, obrigado, continue firme, estamos aqui, Ji-
Paraná lhe agradece por nós termos sido a Capital de Rondônia
agora dia 23, 24, 25 e 26, então muito obrigado, a gente está
sendo a Capital do Estado de Rondônia. Obrigado Governador
pelo apoio. O Jerônimo tentou, mas, o nosso Governador con-
seguiu. Um abraço para você.

Queremos registrar aqui a presença do senhor Verea-
dor Ricardo Stevanelli, Wilson Pezão, da Câmara Municipal de
Seringueiras; Sra. Albertina Marangoni Bottega, Diretora Pre-
sidente da EMATER; Sr. Pedro José, Secretário Adjunto Da As-
sistência Social do Estado – SEAS; Pedro Dantas, da Colônia
dos Pescadores Zona 9 e equipe; o Joãozinho da 14; o verea-
dor Marcelinho, do PV de Urupá; vereadora Silvia Cristina, aqui
de Ji-Paraná; o Maia, do PDT; e também o Lucas Follador,
vice-prefeito de Ariquemes, muito obrigado pelas presenças.
Sr. Valterlins, Superintendente do Ministério Federal de Agri-
cultura, também a presença do Senador Valdir Raupp de Ma-
tos, que está aqui conosco.

Passamos a palavra agora ao Senador Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP – Na verdade, eu nem estava queren-
do fazer uso da palavra, porque depois que o Governador do
Estado fala, acabou as falas, ele deveria ser o último a falar,
que é a autoridade máxima aqui nesse recinto. Mas, queria
cumprimentar o Governador Daniel Pereira, cumprimentar o
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Maurão de Car-
valho, cumprimentar aqui o Deputado Airton Gurgacz, que está
nesse momento presidindo essa plenária, essa Sessão, Depu-
tado Lebrão, ex-deputado e ex-prefeito Jesualdo Pires; o Hugo,
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná
que compõe a Mesa; cumprimentar as senhoras e os senho-
res Deputados estaduais aqui presentes, minhas senhoras e
meus senhores, não poderia aqui deixar de dar uma palavra
de incentivo e parabenizar a Assembleia a Assembleia por es-
tar realizando nesse momento essa Assembleia Itinerante aqui
em Ji-Paraná, como disse o Governador, mudando praticamente
por alguns dias, a Capital de Rondônia para o município de Ji-
Paraná que é uma região central do Estado de Rondônia. Cum-
primentar o Pastor Valadares que também está aqui nesse
momento, Presidente das Assembleias de Deus de Madureira,
em nome dele, cumprimentar todas as demais lideranças reli-
giosas e infelizmente nós temos que admitir aqui nesse mo-
mento, que a paralisação dos caminhoneiros em todo Brasil,
está tirando um pouco, espero que mesmo assim a Rondônia
Rural Show, a 7ª edição da Rondônia Rural Show possa ser
um sucesso assim como foram todas as outras, não é Jesualdo?
Desde a primeira quando ainda era no Parque de Exposição
aqui de Ji-Paraná, foi um sucesso total e as outras demais
também não foram diferentes, sempre movimentando Ji-Paraná,
movimentando todo o Estado de Rondônia, mesmo antes, as
rodadas de negócios que antecedem esse momento de quatro
dias da realização da Rondônia Rural Show, em algumas cida-
des, alguns municípios tem sido um sucesso, milhões e mi-
lhões de comércio, de transações comerciais acontecendo,
mesmo antes das rodadas, antes desse momento final da
Rondônia Rural Show. Isso demonstra a pujança, a força do
agronegócio de Rondônia e Rondônia só é forte, só é um Esta-
do forte dado a nossa produção agropecuária, que desde quando
muito novo ainda, chegando a Cacoal há 40 anos, Cacoal já
era uma cidade, um município se destacava pela agricultura,
não tanto a pecuária naquele momento há 40 anos, mas, a
agricultura, aquela agricultura primária já era a grande força
da nossa economia aqui em Rondônia e agora depois de 30,
40 anos, está praticamente consolidado esse movimento, essa
força econômica de Rondônia através da agropecuária, das
agroindústrias que em grande quantidade hoje, talvez, mais
de 800 já estão instaladas no Estado de Rondônia, então essa
economia nossa pulsa dia a dia através da agricultura e da
pecuária. Rondônia com 14 milhões de cabeças de gado, com
a produção de café, do café clonal que hoje está bombando
em todo Estado. Eu estava dando uma entrevista esses dias na
Rádio Rondônia, em Rolim de Moura, e falando: “olha, gente,
o café clonal já produz 160 sacas por hectare quando irriga-
do”. Aí olho na porta entrando, o filho dos paulistas, lá da 168,
de Rolim de Moura, que tem uma lavoura irrigada e nós leva-
mos lá o Blairo Maggi, o Ministro da Agricultura, eu e o Sena-
dor Ivo Cassol e outros Parlamentares, indo para Alta Floresta
num evento grande lá com o Ministro da Agricultura, passa-
mos por dentro e visitamos essas lavouras, aí ele estava en-
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trando no estúdio da rádio e disse assim: “não, Senador, não é
mais 160 não, lá nós já estamos produzindo mais de 200 sacas
por hectare, um latão e pouco por pé, a cada quatro pé de café
clonal, dá uma saca de café”. Isso não aconteceu, acho que na
história do mundo, não tem País do mundo, não tem Estado
nenhum do Brasil que produza tanto café como está produzin-
do nesse café clonal em Rondônia e agora já vindo o cacau
clonal. Eu estive na semana passada em Jaru, na lavoura do
Cláudio Coimbra, que já produz, que já tem viveiros de muda e
produz o cacau clonal e o cacau clonal é imune a lavoura de
bruxa, as pragas que o cacau normal tem, então já começa a
produzir também em larga escala o cacau clonal e assim é o
nosso gado, com a genética melhorada,  ontem mesmo eu
participei, depois do encerramento, que eu fiquei o dia todo
aqui na feira ontem, da abertura até anoitecer e fui lá para o
parque de exposição, lá para a sala da Diretoria, numa reunião
com ABCZ, com os técnicos, Presidente, com o Hélio Dias que é
o  Presidente da FAPERON em Rondônia; o Dr. Walter
Waltenberg, que é um entusiasta, sobretudo, do gado de leite,
da genética melhorada e tantos outros e lá se discutia como
melhorar a produção de leite em Rondônia. Nós sabemos que
o gado de corte vai muito bem, muito bem, mas, o leite nem
tanto, então eu acho que a Assembleia..., lá foi dito que os
Poderes do Estado junto com a União, nesse caso, mais os
Poderes do Estado, que já foi feito em Minas Gerais, Deputado
Lazinho, o senhor que mora ali na bacia leiteira, Jaru, Ouro
Preto e Ji-Paraná que faz parte de uma grande bacia leiteira,
tem que ter um direcionamento do Governo, as campanhas
têm dado certo em Rondônia quando se coloca um nome, você
coloca um carimbo, uma marca. No meu Governo, eu coloquei
a campanha Gado Sadio, criei o IDARON e a campanha era
Gado Sadio. O que aconteceu com Rondônia? Estamos saindo
agora da vacinação para livre, área de livre aftosa sem vacina-
ção, não vai precisar mais vacinar o gado de Rondônia, porque
houve um direcionamento de governo, passou o meu governo,
vieram os outros governos na mesma linha. Eu implantei uma
campanha chamada Plante Café, trouxe sementes selecionadas
do Espírito Santo, de Minas Gerais, colocamos viveiros em todo
Estado, foi o maior pico de safra de café de mais de quatro
milhões de sacas de café naquele momento, depois veio cain-
do até esse momento agora que está levantando novamente
através do café clonal; da mesma forma o gado de corte, tem
que vir agora o gado de leite, tem que ter um direcionamento
do Governo, pode ser através da Assembleia Legislativa, do
Governo do Estado, para melhorar a genética do nosso gado
de leite que está dando em média 5, 6 litros, em média 5, 6
litros por vaca, tem rebanhos que dá 14, 15 litros de média,
até mais. Então o que está faltando em Rondônia para o nosso
leite é melhorar, que os Bancos, que o Banco do Brasil, que o
Banco da Amazônia, que a Caixa Econômica, que as cooperati-
vas de crédito só financiem para os produtores se for gado de
genética melhorada, se for gado de raça para poder aumentar
a nossa média na produção do leite. Eu vou deixar aqui apenas
essas contribuições, encerrando, dizendo que nós como Relator
Setorial na área de Transporte, colocamos mais de 304 mi-
lhões de reais para a restauração da BR-364, para a conclusão
dos viadutos, para a conclusão da BR-429, para a conclusão da
ponte lá do Abunã. Então na área de transporte, dinheiro para
trabalhar o verão todo tem e eu tenho cobrado do Diretor do

DNIT e o Superintendente Estadual, que coloquem as empre-
sas que já estão contratadas, já estão com a ordem de servi-
ço assinada em todos os lotes da BR-364, para que a nossa BR
possa realmente ficar toda melhorada assim como esse tre-
cho de Ouro Preto a Jaru, que hoje está muito boa, estão
concluindo ele, os outros lotes é para ficar tudo desta forma
com 28, terceiras faixas e subidas também que vão ser feitas,
até vir à duplicação da BR que venha esse melhoramento da
nossa BR-364 e torcer, estamos trabalhando, o Governo Fede-
ral está trabalhando para uma trégua nessa greve dos cami-
nhoneiros, porque se continuar por mais três, quatro dias, vai
ficar na história do País, como a maior paralisação de todos
os setores da história recente do nosso País. Um abraço, pa-
rabéns Deputado. Muito obrigado.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado Senador
da República Valdir Raupp pela contribuição, pelo trabalho,
pelo seu pronunciamento e falou só de coisas boas, que nós
precisamos no Estado de Rondônia, a nossa BR, da agricultu-
ra, esse é o tema que nós, Rondônia precisa tanto. Eu passo a
palavra aqui para o nosso ex-prefeito, ex-deputado Jesualdo
Pires, por cinco minutos, mas, você pode ficar mais tempo,
você foi o homem que doou junto com a Câmara de Vereado-
res, esse grande terreno aqui para que a gente possa ter,
desfrutar desses dias da Rondônia Rural Show.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado Deputado Airton. Depu-
tado Follador, que nos cedeu, ele está agoniado para falar,
não é Deputado Follador? Eu quero cumprimentar o Deputado
Maurão, nosso Presidente, toda Mesa Diretora; cumprimentar
aqui o Deputado Airton, Deputado Laerte, que são de Ji-Paraná
e que em nome deles, eu quero cumprimentar todos os Depu-
tados, a nossa querida Deputada Rosângela; cumprimentar
aqui o nosso batalhador, lutador, Senador Valdir Raupp, sem-
pre atuante; cumprimentar aqui o nosso Vereador Joaquim
Teixeira; o nosso Presidente da Associação Comercial, Hugo;
cumprimentar aqui os nossos Vereadores Isaias Arnica, o
Marcelo Lemos, o Du Galdino, o Negão, o Lorenil, eu vi aqui o
Obadias também, não sei se ele está aí ainda; o Joziel Carlos
de Brito, o Procópio que eu vi aqui também, estão todos aqui,
não é? Em nome deles, cumprimentar todos os Vereadores;
cumprimentar o Chefe da Casa Civil, o Eurípedes Miranda;
cumprimentar o nosso querido Governador Daniel Pereira, que
nesses meses que entrou já está trabalhando muito, se esfor-
çando muito, dia e noite, final de semana, mostrando a que
veio. Quero aqui cumprimentar o senhor Luiz Bernardi, o Arilton,
em nome deles, cumprimentar todos os empresários aqui pre-
sentes; quero cumprimentar a Hala, que é a nossa Secretária
de Políticas da Mulher, nossa companheira lá de Porto Velho;
cumprimentar também o Giovani, meu assessor, que eu perco
ele todo dia, mas, ele estava aqui, o Giovani; cumprimentar
aqui também o ex-deputado Edvaldo Soares, que estava aqui
presente também, enfim, cumprimentar todas as autoridades
aqui presentes, não quero me estender muito; cumprimentar
o Maritaca, que é o Diretor Geral da Rondônia Rural Show,
esse rapaz que cuida de toda infraestrutura aqui o ano todo,
que cuida do espaço, Maritaca, parabéns ao seu trabalho. E
dizer da satisfação da nossa Assembleia, esta Casa que eu fui
deputado por dois mandatos e que de fato eu aprendi muito,
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Deputado Lazinho, aqui é a Casa, aqui é o local onde as pesso-
as aprendem. O Legislativo, seja ele municipal, seja ele esta-
dual, seja o Congresso Nacional, onde a gente enriquece como
ser humano e enriquece como políticos. Eu fui prefeito duas
vezes desse município, Ji-Paraná, mas nunca aprendi tanto
como deputado estadual, na lida do dia a dia, no choque, nas
diferenças que nós temos no convívio entre os 24 Deputados,
a gente amadurece demais e aprende demais. Eu sempre te-
nho defendido a tese, Deputado Airton, que nesse momento
preside essa Sessão; que todos os Executivos deveriam ter
uma experiência antes no Legislativo; deveriam passar por um
Legislativo para que eles pudessem ter um amadurecimento
para poder ter os desafios de um encargo de Executivo, por-
que aqui se aprende muito. Eu gostaria de ressaltar também e
agradecer aos nossos Vereadores pela aprovação do projeto
do ano passado, quer dizer, do ano retrasado, 2016, em que
aprovamos a doação dessa área de 50 hectares ao Governo
do Estado, Deputado Neidson, para o Governo do Estado, que
criou esse maravilhoso parque de negócios, essa Rondônia
Rural que é uma referência hoje no Brasil, já estamos entre as
7 ou 8 feiras, as maiores feiras do País, estamos hoje, o ano
passado 650 milhões em negócios, onde o produtor rural te-
nha a condição de comprar equipamento, comprar máquinas,
insumos, aprender técnicas, aqui nós temos dezenas de semi-
nários, de encontros, tecnologia, insumos, realmente isso aqui
é uma universidade aberta para os produtores rurais, é uma
feira diferente das feiras que a gente conhece, as feiras que
você tem rodeio, você tem show, você tem bingo, não, aqui é
uma feira diurna, não se vende bebida alcoólica, aqui começa
cedo e termina a tardezinha, onde o produtor é a grande es-
trela, Deputado Airton, onde nós temos aí realmente a multi-
plicação da tecnologia, a extensão da nossa tecnologia, o en-
contro do produtor com os fabricantes de máquinas e
implementos a preço de custo, o encontro do produtor com o
setor financeiro que financia esses produtores, que hoje é tão
importante. Então, eu acho que essa feira é um grande suces-
so e todos nós rondonienses, é uma feira que se tornou inter-
nacional, é uma feira que atinge todos os cantos do Estado de
Rondônia, atinge hoje toda região norte, atinge América do
Sul, América Central, Países africanos, o Embaixador da Ale-
manha que está aqui presente, então virou realmente uma
feira internacional onde Rondônia passa a ser um portal de
entrada de negócios, especialmente dos Países Andinos, os
Países que os nossos irmãos aqui, peruanos, equatorianos,
bolivianos e que querem fazer negócio com o Brasil. O Brasil
não pode mais dá as costas para esses Países que são muito
importantes, se você somar a população do Equador, da Bolí-
via, do Peru, da Colômbia, praticamente equivale à população
brasileira, Deputado Adelino. Então, nos não podemos, Depu-
tado Lebrão, continuar, Senador Raupp, dando as costas a es-
ses queridos irmãos nossos que estão aqui do lado, que que-
rem trabalhar com a gente, querem fazer negócios, querem
ofertar terras para a gente trabalhar, já existem dois empre-
sários de Ji-Paraná que estão produzindo já na Bolívia, produ-
zindo grãos na Bolívia, então é muito importante essa interação.
E para finalizar, eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento
do Deputado Anderson, eu não sei se ele está aqui ainda pre-
sente, mas, eu queria dizer alguma coisa sobre essa questão
do petróleo, o meu entendimento pessoal. Eu quando era me-

nino, criança, jovem ainda, Deputado Edson Martins, ouvia
muito dizer que o Brasil precisava atingir a autossuficiência em
petróleo, ou seja, o Brasil precisava ter autossuficiência em
petróleo para que o povo brasileiro pudesse usufruir de políti-
cas públicas, políticas de Estado, Deputado Lazinho, para atender
a população do Brasil, e que está acontecendo hoje no Brasil,
Deputado Adelino, eu não estou falando num discurso dema-
gógico, mas, um discurso realista, porque que o Brasil exporta
gasolina, Deputado Luizinho, a R$ 1,88 para Países andinos?
Porque o Brasil exporta gasolina para outros países africanos
a R$ 1,88, Deputado Léo? Então o petróleo que é nosso, não é
que a gente queira que a Petrobras dê prejuízo não, de forma
alguma, a Petrobras tem que ser uma empresa sólida, uma
empresa rentável, mas não pode obedecer às leis do mercado
internacional. O que está acontecendo hoje com o Brasil, com
essa política de preço do petróleo, é criminosa. Hoje o que
acontece com o Brasil é criminoso por quê? Por que nós temos
o petróleo, nós somos autossuficientes já há alguns anos. O
petróleo que é consumido no Brasil é brasileiro e não é possí-
vel que por conta de um aumento do dólar ou por conta de um
aumento do preço do petróleo no Iraque, nós brasileiros fica-
mos reféns dessa política nefasta, uma política criminosa que
a Petrobras adotou a partir do momento em que adotou o livre
mercado total para o preço do petróleo. Então é importante
esse movimento, evidente que a gente quer uma resolução
desse problema, mas, a questão do petróleo brasileiro, é uma
questão de governo e de Estado, de política de governo, Depu-
tado Lazinho. O petróleo é uma questão de desenvolvimento
do País, não pode se pensar na Petrobras, uma empresa que
tem lucros astronômicos, nós temos que pensar numa Petrobras
que tenha lucro sim, que tenha uma boa robustez econômica,
que tenha uma boa estrutura, mas nós não podemos pensar
que o preço do petróleo brasileiro, o brasileiro paga R$ 4,50,
R$ 4,70, R$ 5,00 muitas vezes no posto de gasolina e é evi-
dente que existe a carga tributária, que muitos dizem que é
50%, não é. É algo em torno de 35%. Então o erro todo está
na composição do custo dos combustíveis que saem da refina-
ria, que é o monopólio da Petrobras, então tem que se discutir.
Porque o Presidente da Petrobras ontem anunciou uma redu-
ção de 10% no petróleo e dizia até a uns dias que não haveria
a mínima condição de reduzir o preço do petróleo ou da gaso-
lina, do óleo diesel? Reduziu agora com a pressão dos cami-
nhoneiros que estão inviabilizando os transportes, se inviabilizou
nesse País devido aos altos custos. Então, Senador Raupp,
Vossa Excelência, que é um representante, e, eu vi sua mani-
festação no Senado Federal, nós temos que colocar para o
Governo Federal que a Petrobras é uma empresa brasileira, é
uma empresa do povo brasileiro, é uma empresa que tem que
pensar que o petróleo brasileiro é estratégico para o desen-
volvimento econômico do nosso País. O petróleo, o óleo diesel,
o querosene, a gasolina, todos os derivados que vêm do pe-
tróleo, eles têm que servir a Nação brasileira, ao povo brasilei-
ro, porque somos autossuficientes. Se fôssemos importadores
massivos de petróleo de outros Países, eu concordaria que
qualquer mudança no preço do petróleo, seja 1%, 2%, varia-
ção do câmbio do dólar, eu concordaria, mas, hoje não há de
se falar em aumento de petróleo quando todos nós sabemos
que o Brasil exporta gasolina, ele exporta derivados de petró-
leo, ele exporta a preços módicos, inclusive, para Países vizi-
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nhos nossos. Então, esse é o recado que eu gostaria de dizer,
agradecer, Deputado Airton, Deputado Maurão, todos meus
colegas Deputados que eu amo esta Casa, nosso servidores,
todos vocês sabem o respeito que eu tenho por todos os servi-
dores desta Casa, o aprendizado que eu tive durante os dois
mandatos que eu estive nesta Casa, muito obrigado por mais
uma vez vocês prestigiarem a minha cidade, a minha querida
cidade Ji-Paraná; cumprimentar o nosso querido prefeito Marcito
que esteve aqui, ele não está mais presente, que está dando
continuidade aos nossos trabalhos aí no município de Ji-Paraná.
Agradecer ao Senador Raupp, seja um defensor lá no Con-
gresso, eu sei que Vossa Excelência tem lutado muito por isso,
faça esse trabalho de mudança na política de composição de
custos do petróleo brasileiro, nós temos que mudar, não subsi-
diar, não que a Petrobras tenha que..., o povo brasileiro tenha
que subsidiar o petróleo, mas, que a gente tenha o custo real,
tenha os encargos, que tenham sim o lucro da empresa, que
pague os seus servidores bem, mas, que nós tenhamos real-
mente uma política real de petróleo, porque somos
autossuficientes. Muito obrigado a todos.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado nosso ex-
prefeito Jesualdo Pires. Queremos aqui em nome da popula-
ção de Ji-Paraná agradecer a Vossa Excelência e a todos os
Vereadores do nosso município por ter essa brilhante ideia de
dar esse terreno aqui, fornecer, presentear o Governo do Esta-
do para que a Rondônia Rural Show ficasse em Ji-Paraná e o
Estado de Rondônia lhe agradece e lhe rende homenagens por
esse grandioso evento que Vossa Excelência teve um momento
assim de grande brilho, de pensamento magnífico junto com a
sua Câmara de Vereadores.

Passamos um minuto para o Dr. Hugo, da Top, como
Presidente da Associação Comercial de Ji-Paraná para fazer o
seu pronunciamento.

O SR. HUGO LOPES DE ARAÚJO - Quero agradecer a todos,
especialmente o Deputado Maurão por ter cedido o espaço para
que possamos falar um pouco, agradecer ao Deputado Airton
que está presidindo neste momento a Sessão, Deputado Laerte
também que é o nosso Líder do Governo, nosso amigo e Depu-
tado também da nossa cidade, o Senador Raupp também por
ter nos citado, sempre lembrando da gente quando vamos à
Brasília sempre nos atende muito bem e tenta resolver todas
as demandas que nós solicitamos, Vereador Joaquim aqui na
Mesa também, meu amigo ex-prefeito e futuro Senador
Jesualdo Pires, se tudo der certo vamos ter mais um Senador
aqui na nossa cidade, também desejar boa sorte para o Sena-
dor Raupp também nessa luta e também que é um senador
que faz uma diferença pelo nosso Estado; Deputado Léo Moraes
nosso amigo de longa data também, Deputado Adelino que está
sempre nos ajudando, nos defendendo quando precisamos
quando solicitamos em nome das Associações Comerciais, em
seu nome também estender a todos os deputados que estão
comprometidos realmente com a causa de melhorar o nosso
Estado; agradecer o meu amigo Arilton Sima, empresário que
me acompanha aqui hoje, em nome dele todos os empresári-
os, todos os Vereadores aqui em nome do Afonso, não está
presente, não estou vendo, em nome do Jhony Paixão que está
aqui também agradecer a todos os Vereadores, e dizer que eu

só vim mesmo agradecer, Deputados. Porque nós tivemos uma
demanda com o Governador Daniel e também pedimos atra-
vés do Deputado Laerte uma situação para ser resolvida para
os empresários do Estado que era a situação dos precatórios
que estão meio parados, que vocês votaram a lei a pedido de
regularizar a situação de vários empresários que se encon-
tram com dificuldades devendo os tributos para o Estado e
que foi resolvido em partes, mas, ainda está um pouco para-
da. Então nós solicitamos do Governador que desse uma atenção
especial a isso e aos senhores também que nos ajudem por-
que os empresários hoje têm uma carga tributária muito alta,
devido a essa crise que aconteceu, muitos estão passando
por dificuldades tentando sobreviver nesse cenário, tentando
manter suas empresas abertas, mas, não está fácil, e os se-
nhores estão de parabéns junto ao Governo do Estado que
realmente aprovaram essa lei dos precatórios que vem aju-
dar, ajudar e muito, agora os empresários estão ansiosos para
poderem realmente usufruir, quitarem seus débitos com o
Estado. Porque o empresário, o que ele mais quer é trabalhar,
produzir, mas, ele precisa ter o apoio para isso e o Estado, o
Jesualdo meu amigo já falava que o Estado muito faz, quando
ele muito ajuda quando não atrapalha, então quer dizer que
vocês estão realmente ajudando a partir do momento que bo-
taram essa lei para votar. E nós temos uma dificuldade, nós
temos vários Deputados de várias classes aqui, representan-
do vários setores, mas, nós como empresários, que é até um
desabafo; nós não temos um Deputado que diga: “não, esse é
o Deputado dos empresários”. Então a gente sempre quando
pede a gente pede meio genérico para cada um ajudar um
pouco, porque a nossa classe apesar de ser uma classe que
muitos falam que é a classe poderosa, mas, que não é, pelo
contrário, nós dependemos e muito da ajuda do Governo nes-
sa situação de não nos atrapalhar, digamos assim, mas, nós
não temos um Deputado. Então hoje eu quero aqui já deixar
registrado um Deputado que eu sempre recorro quando eu
preciso nessa área da nossa classe empresarial, eu recorro
ao Deputado Laerte e ele sempre tem nos ajudado, então deixar
registrado aqui o nosso agradecimento ao Deputado Laerte
por nos ajudar em todas as situações empresariais quando
nós o procuramos. E nas questões também não menos impor-
tantes, o Deputado Laerte também sempre nos apóia, nós te-
mos um pouco mais de dificuldade de falar com o Deputado,
porque ele é muito engajado nas causas sociais, também uma
causa nobre. Então eu quero parabenizá-lo também Deputa-
do, mas nessa questão empresarial o Deputado Laerte nos
ajuda bastante também. Então seria só isso, muito obrigado a
todos pelo 1 minuto aqui que já deu uns 4 ou 5, e dizer que a
Associação Comercial está junto com a Federação das Associ-
ações Comerciais, que estava aqui o nosso Presidente Gerson
Zanatto que viemos juntos solicitar e tentar defender um pou-
co a nossa classe empresarial que gera tributos, rendas e
emprego para todo o Estado de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado Hugo,
estaremos sempre com você nas nossas missões, pode nos
procurar. Queremos agradecer a presença do Sr. Campanari,
Diretor Institucional da Rede Amazônica; Sra. Jucy, Diretora
Regional da Rede Amazônica; do Sr. Evandro Padovani, ex-
secretário de Agricultura que cuidou dessa Rondônia Rural
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Show por 5 anos; queremos também registrar a presença da
Rafaela Amoras, Gerente Comercial da Rede Amazônica; que-
remos cumprimentar aqui o Maritaca, o homem que adminis-
tra, passa o ano inteiro cuidando do parque, faz um trabalho
brilhante o Maritaca; queremos também agradecer a presen-
ça do Sr. Orlando da Silva, Gerente da SEDAM de Colorado do
Oeste, e também o empresário Arildo que acompanha o Hugo,
do Topcom Presidente da ACIJIP.

Passamos a palavra agora ao Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Bom dia a todos. Cumprimentar
aqui especialmente o nosso amigo Airton Gurgacz que está
presidindo esta Sessão, nosso colega, os Deputados aqui pre-
sentes, imprensa, pessoal aqui presente, o Jesualdo meu co-
lega da Assembleia Legislativa, estivemos dois anos juntos,
um trabalho muito importante nós fizemos naquele momento;
presente também o Vereador Joaquim, representando a Câ-
mara Municipal, convidei para ele falar, mas, ele falou que
quer ouvir mais e está aqui representando a Câmara; o Afon-
so que é o Presidente da Câmara aqui, nosso amigo, colega de
partido; também cumprimentar o Lucas, vice-prefeito de
Ariquemes, é meu filho e me acompanha hoje; parabenizar
tem aqui a Val que também é vice-prefeita lá de Campo Novo,
e cumprimentar todos os Vereadores, todas as autoridades
aqui presentes, dizer que para nós é um prazer estar aqui em
Ji-Paraná hoje e participar dessa Sessão tão importante; cum-
primentar também o Edson Martins que está aqui, também o
Senador Raupp que saiu agora um pouquinho aqui do lado
junto com o Deputado Maurão. Mas, dizer que nós estamos
numa situação hoje muito difícil, aqui nós tínhamos a Presi-
dente da EMATER Albertina que estava presente, não sei se
está aqui ainda, e nós queremos dizer, deixar aqui registrado
que nós tivemos aprovado na Sessão na semana passada uma
audiência pública com o apoio do Presidente da Assembleia,
com apoio de todos os Deputados lá no CENTRER dia 31 de
agosto festejando os 47 anos de EMATER, e é muito importan-
te aproveitar esse momento para que de lá com todos os téc-
nicos da EMATER, do Estado todo, a gente discuta uma
reestruturação da EMATER. A EMATER era civil, passou a ser
pública, não teve mais concurso público e hoje tem dificuldade
de técnico em todos os municípios, todas as regiões estão fal-
tando técnicos, precisa ter mais apoio e nós estamos sugerin-
do aos técnicos, está aqui o Lucas que faz parte do quadro da
EMATER, que seja feito um documento para que os candidatos
a governador se posicionem também sobre o que eles acham
da EMATER. Porque nós achamos e temos certeza que não
têm condições de ter agricultura familiar sem ter uma EMATER
forte, então nós precisamos que tenha também o próximo go-
vernador seja ele quem for, assuma o compromisso de
reestruturar a EMATER porque só assim nós estamos valori-
zando o homem do campo e principalmente a agricultura fa-
miliar que precisa do Estado, precisa do poder público, então
nós queremos que seja festejando os 47 anos de EMATER. A
EMATER muitas pessoas não sabem, mas, ela tem uma histó-
ria no Estado de Rondônia e hoje nós estamos usufruindo da
agricultura de Rondônia principalmente porque a EMATER veio
na frente e fez o trabalho que fez. Então quero deixar aqui
convidado o pessoal que quiser se fazer presente, a Albertina
está aqui, eu estava procurando você lá atrás, a Albertina pa-

rabenizar pelo trabalho que você está tentando fazer junto a
EMATER, mas, nós queremos que seja discutida a estrutura, a
necessidade da EMATER para poder discutir no período eleito-
ral também para que todos os candidatos a governador pos-
sam se posicionar, os candidatos a federal, senador, mas prin-
cipalmente o Executivo que é dele que nós precisamos o apoio.
Nós estamos pedindo através da Comissão de Agricultura, está
aqui o Deputado Lazinho, o Deputado Marcelino que fazem
parte, o Deputado Laerte, também que o Pró-Leite volte para a
EMATER. O Pró-Leite, Deputado Edson Martins, quando estava
na EMATER funcionava muito melhor, como ela não era pública
não podia ficar lá, voltou para a SEAGRI, Deputado Airton, por-
que lá não podia ficar porque a EMATER não era pública, hoje
ela é pública, então nós já solicitamos a Comissão de Agricul-
tura, eu queria fazer esse pedido ao Governador, mas, já con-
versei com ele e lá no Conselho praticamente só teve uma
pessoa que foi contra, mas, não está mais no Governo, então
eu acho que nós, com certeza, vamos pedir ao Governo que
faça o mais rápido possível, porque a EMATER praticamente
está presente em todos os municípios, tem mais facilidade
Deputado, ex-prefeito Jesualdo, a EMATER está em quase todo
o Estado, então tem condições de aplicar melhor o dinheiro do
Pró-Leite que, com certeza, hoje precisa melhorar a cadeia do
leite que é onde hoje emprega muita gente diretamente e indi-
retamente.

Queria também falar sobre o PROERD. Ontem eu saí
daqui só para ir a Ariquemes na formatura do PROERD onde
formou 470 alunos das Escolas estaduais lá em Ariquemes, e
eu tenho o prazer de ter contribuído para resgatar o PROERD.
O PROERD em 2015, 2016 tinha parado, aí nós conseguimos
com a economia da Assembleia comprar o material gráfico,
comprar também todas as camisetas e o ano passado teve
uma formatura, 2015, 2016 foi feito com esse recurso, depois
nós fizemos uma emenda no orçamento do Estado onde 400
mil que deu para trabalhar o ano passado, foi feito uma for-
matura mais de 18 mil crianças no Estado de Rondônia de
Escolas estaduais, e agora com o apoio do Governador, com o
apoio da Angélica que é Secretária de Educação já determi-
nou, o Capitão Antunes já aderiu uma ata lá no Maranhão para
poder comprar as camisetas e já mandar imprimir também o
material gráfico para o segundo semestre deste ano e o ano
que vem. Então o PROERD é um programa super importante
para cuidar das crianças. Nós sabemos hoje que é muito difícil
tratar das pessoas que já estão viciadas, já estão com proble-
ma de drogas, então nós temos que cuidar do nosso jovem, da
nossa criança e o PROERD é um programa muito importante.
Parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho que vem fazendo, lá
na região de Ariquemes o Tenente Valentim faz um grande
trabalho, coordena aquela região, no Estado o Capitão Antunes
que coordena esse programa tão importante. Nós, com emen-
da nossa demos emenda lá para Porto Velho, para Ariquemes
e agora fomos solicitados ontem, nós estamos encaminhando
a emenda para Jaru também para priorizar, para comprar car-
ro para poder dar estrutura para o PROERD que é um progra-
ma muito importante.

Nós queremos também aproveitar este momento para
dizer que nós na Comissão de Agricultura aprovamos um re-
querimento também para que o Secretário de Agricultura vá lá
à Comissão na semana que vem para poder discutir as peque-
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nas ações ambientais. Nós sabemos hoje que os municípios
estão com dificuldades de contratar profissionais e tem vários
municípios que tinham convênio e estão devolvendo esse con-
vênio para o Estado e o Estado não quer mais o convênio por-
que não tem profissionais para assinar os projetos, e hoje à
folha de todos os municípios já estão acima do limite, e eu
pedi, nós pedimos, fizemos um documento pedindo ao Secre-
tário, pedindo ao Governador que monte uma estrutura em
todos os municípios regionais da SEDAM para que lá possa
fazer os projetos menores e os maiores, claro, manda para
Porto Velho com uma estrutura maior, mas, nós não podemos
deixar acontecer o que está acontecendo. Pedimos ao Secre-
tário que traga para ver o que a gente pode mudar na legisla-
ção para que no ano que vem, estava aqui o Diretor Geral do
DER e ele mesmo me falando, confirmando que o Tribunal de
Contas falou que a partir do ano que vem, nenhum prefeito
pode pegar cascalho numa propriedade para colocar na estra-
da, nem o DER pode pegar para poder cascalhar uma estrada
se não tiver a cascalheira registrada. Jesualdo, ex-deputado e
hoje ex-prefeito também, se proibir os prefeitos de pegar cas-
calho, se tiver que registrar cascalheira nenhum agricultor vai
dá mais cascalho, porque se você pegar 10 carradas de casca-
lho, ter que fazer registro, pagar taxa na SEDAM, correr, cha-
mar um técnico dentro da propriedade dele, não tem condi-
ções, então essas pequenas ações nós temos que estudar na
legislação. E agora está sendo discutido no Congresso Nacio-
nal, o Marcos Rogério ontem falou sobre o meio ambiente, o
Congresso Nacional nós precisamos acompanhar para ver o
que nós podemos fazer aqui e o que podemos fazer lá para
facilitar essas pequenas ações. Estão fechando todos os pos-
tos de lavagem de carro, lá em Cujubim tinha 14 postos de
lavagem de carro fecharam todos, tivemos que ir lá a Porto
Velho fazer uma ação para poder dar um prazo para o pessoal
se legalizar e tentar voltar, mas, a dificuldade é muito grande,
a burocracia é muito grande, então nós precisamos rever essa
situação dessas licenças ambientais para cascalho. Para irri-
gar um hectare de café, é mais caro a autorização do que
irrigar, Deputado Léo, para irrigar um hectare de café é mais
barato do que o custo da licença ambiental, então nós temos
que ter uma autorização simplificada para pequenas ações,
pequenos impactos no Estado, seja cascalho, seja irrigação de
café, de cacau hoje que é uma situação muito importante, en-
tão essas ações têm que favorecer e não demorar dois, três
meses para liberar, não, tem que ser rápida para poder liberar.
Então quero deixar aqui registrada a minha indignação, o meio
ambiente nós temos que cuidar sim, mas, não travar o Estado
de Rondônia, não atrapalhar o cidadão que está trabalhando.
Aqui mesmo foi falado agora a pouco que o político não atra-
palhando o cidadão já faz um grande favor. Hoje nós estamos
aqui numa greve dos caminhoneiros, mas não é greve dos ca-
minhoneiros não, é de todo cidadão, nós temos que nos unir
porque não tem condições, como o ex-deputado e ex-prefeito
Jesualdo falou aqui, dizendo que altera o dólar lá não sei onde,
aqui vai alterar o preço, não é possível 40% num ano aumento
do combustível, aumentou o custo da comida, aumentou o cus-
to de tudo e nós precisamos hoje, hoje liguei lá para o Sul, só
a Cooperativa Aurora tem 28 mil funcionários e está parando,
está parando amanhã porque não está conseguindo vender,
não está conseguindo transportar, e quem tem frango, quem

tem porco não tem mais comida. Então, olha o que significa a
paralisação de um setor só neste País, os caminhões, o trans-
porte. Este país, tinha trem antigamente, hoje praticamente
aqueles trens que tinha em Minas, Rio Grande do Sul desativou
e nós agora estamos dependendo só desse setor e esse setor
agora percebeu quanta força eles têm, eles param este País a
qualquer momento, então nós precisamos ter um diálogo, ter
uma confiança, infelizmente hoje esse Presidente que está lá
não tem confiança com a população, a população não confia e
isso é muito difícil negociar neste momento. Então eu gostaria
que fosse sentado, nós sabemos que a maioria é imposto aquilo
que está sendo questionado e nós precisamos que o Presi-
dente da República, o Congresso Nacional sente o mais rápido
possível e dê uma resposta para que a sociedade não fique
cada vez mais sendo sacrificada. Um abraço a todos. Muito
obrigado.

(Às 12 horas e 45 minutos o senhor Airton Gurgacz
passa a Presidência ao Senhor Léo Moraes)

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos a partici-
pação do Deputado Adelino Follador, sempre muito atuante,
combativo, faz um grande trabalho em defesa do Vale do
Jamari, mas, também todo os recantos do nosso Estado de
Rondônia.

Gostaria de passar a palavra para o nobre Deputado e
amigo particular Marcelino Tenório, a palavra está franqueada
a V. Exª.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Boa tarde Senhoras e Senho-
res. Quero aqui em nome do Presidente em exercício Deputa-
do Léo Moraes cumprimentar o Deputado Adelino Follador,
cumprimentar os demais Deputados estaduais que estiveram
nesta tribuna e também a Deputada Rosângela Donadon; cum-
primentar aqui o nosso Presidente Maurão de Carvalho que
está ali reunido com o nosso Governador Daniel Pereira, cum-
primento o nosso Governador também que já se ausentou da
Sessão, e cumprimento também o Prefeito Marcito Pinto que
estava presente também aqui na reunião; o ex-prefeito de Ji-
Paraná Jesualdo Pires, foi deputado estadual por dois manda-
tos, fomos companheiros por dois anos, não é ex-prefeito
Jesualdo Pires, e sabemos dessa capacidade que esse cida-
dão tem, Ji-Paraná hoje está no coração do Estado de Rondônia,
mas, precisa de pessoas que tenha capacidade, discernimento
e tenha condições de administrar a cidade de Ji-Paraná, por-
que muitas vezes, Jesualdo Pires, as pessoas culpam o Gover-
no do Estado, mas se esquecem das prefeituras, se não tem
bons gerenciadores, bons administradores nos municípios aí
o Estado tem que estender a mão e quando estende a mão,
ele tem que tirar recurso para atender os municípios e Ji-
Paraná, graças a Deus, está em boas mãos. Parabéns,
Jesualdo Pires, que Deus possa te abençoar, te iluminar nessa
nova caminhada, que daqui a mais 60 dias você vai decidir a
qual cargo vai está levando o seu nome a população do Esta-
do de Rondônia. Cumprimentar aqui o Vereador Presidente da
Câmara Municipal que esteve presente aqui e em seu nome
cumprimentar os demais Vereadores que estiveram presen-
tes nesta Assembleia Itinerante; cumprimentar o Vereador
Afonso Cândido que é Presidente da Câmara Municipal aqui
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de Ji-Paraná, também esteve conosco aqui Hugo, Presidente
da Associação Comercial; cumprimentar os produtores e em-
presários rurais do Estado de Rondônia e também todos os
segmentos da indústria e do comércio, porque é para eles a
finalidade deste evento que está acontecendo aqui em Ji-
Paraná, a 7ª Rondônia Rural Show, sem esses pequenos,
médios e grandes empresários rurais nada disso aqui estava
acontecendo, e é aqui neste momento, Deputado Airton
Gurgacz, que V. Exª foi um dos precursores para também tra-
zer esse Rondônia Rural Show aqui para Ji-Paraná, é esse
segmento que hoje está dando certo no nosso Brasil, mas,
tem um fundamento para que dê certo, é o segmento que
trabalha e produz alimentos e os alimentos que eles produzem
de toda diversidade é para alimentação humana, é por isso
que não se encontra nesse segmento, o segmento mais im-
portante do nosso Brasil que foi ele que foi atrás da tecnologia
e da pesquisa. Hoje nós temos a EMBRAPA Brasil que também
subsidia nas suas pesquisas e mais alguns órgãos estaduais, e
porque eu falo isso que ele vai bem? Porque ele não faz negó-
cios com o setor público, Jesualdo Pires, ele produz e vende
para a população no contexto geral, não precisa que alguém
do outro lado daquela cadeira o corrompa, para ele vender
seus produtos, é por isso que esse setor produtivo está dando
certo e vai crescer cada vez mais. Nós estamos vendo aí a
indústria de construção civil, qual é o maior consumidor do seu
trabalho, qual o maior empregador dele? É o poder público. E
aí quando se fala, infelizmente, Jesualdo Pires, Deputado Air-
ton Gurgacz, aí é onde está tudo isso que nós estamos vendo
pelo Brasil, de um lado de lá está o servidor, do lado de cá o
empresário, o empresário só trabalha se o servidor autorizar,
é licitação, é controle interno, é setor jurídico, e quando nesse
caminho você encontra, Jesualdo Pires, alguns servidores que
não tem escrúpulos, é corrupto, essa empresa só consegue
executar aquele trabalho ou ganhar licitação se fizer corrupção,
esse é o grande problema no nosso Brasil. Às vezes eu obser-
vo muito o que está acontecendo no nosso Brasil, às vezes vai
lá a Polícia Federal, o Ministério Público e prende o empresá-
rio, segundo as investigações, houve superfaturamento naquela
obra, mas, o empresário foi quem fez o projeto? O projeto
tem 3, 4, 5, 10 engenheiros civis para fazer aquela obra, a
tabela está lá no SINAPI e também via DER, falando de
Rondônia, ele pega os preços que o DER, que o poder público
disponibiliza para que você faça a composição de preços, e aí,
ex-prefeito, quando tudo isso acontece, prende o prefeito. Pri-
meiramente teria que prender aquele cidadão que foi
concursado para fazer a coisa bem feita e aí dizer o que está
errado, por que foi sobrepreço, se o Prefeito ou o Governador
ou alguém do Ministério o mandou fazer esse sobrepreço, ele
vai fazer sim a Delação Premiada e vai se eximir daquele pro-
blema. Está errada essa maneira de fazer, prenda o início que
vai acabar, porque nenhum, nenhum servidor que é concursado,
que tem seu trabalho, tem seu salário no final do mês vai
submeter-se a fazer coisas erradas. Agora enquanto a Polícia
Federal, Ministério Público achar que o prefeito ou o Governa-
dor é o culpado, está errado. Tem que prender quem está
fazendo os projetos, porque o prefeito, o ex-prefeito Jesualdo
Pires, ele não sabe a composição dos projetos, ele está ali
para assinar, ele não é um engenheiro civil ou um contabilista
da prefeitura, ele é o político que tem visão de trabalhar pelo

seu município, para colocar o seu plano em execução para que
assim a cidade tenha a melhoria em todos os seus segmentos,
mas, para isso, do que eu estou falando aqui, necessita,
Jesualdo Pires, você daqui a mais 60 dias não sei que cargo
você ser candidato, mas, se for a deputado federal ou sena-
dor, leve isso para Brasília, necessita que Brasília, os Deputa-
dos federais, Senadores tomem esse posicionamento de mu-
dar a lei de quem tem que responder primeiro, quem vai ser
preso é aquele, se é aquele cidadão não tiver nada de culpa,
ele vai sair ileso, com tranquilidade, agora se ele, tiver ele é
cúmplice desse segmento. Porque se não vamos tirar o enge-
nheiro civil, vamos tirar o controle interno, vamos tirar o setor
jurídico e vamos tirar também o setor de licitação, para que
serve? Essas quatro etapas, é para saber se aquele processo
está errado ou não, e quando todos eles autorizam que está
tudo certo, por que o prefeito tem que ser preso? Está errado
o cronograma, nós temos que passar a limpo o Brasil, mas, é
em todos os segmentos. Eu ouço muito as pessoas falarem:
“eu não quero saber de político, eu não quero participar da
vida pública”. Quem está falando isso está dizendo: “façam”.
Para mim isso não existe. E não reclamem porque você não
tem mais autonomia de reclamar nada, a omissão é uma das
piores causas de um cidadão, quando você se omite, você está
dizendo que tudo está certo. Então nós temos que pensar nes-
se Brasil diferente. Agora quem tem que fazer essas mudan-
ças para que o Brasil obedeça é a Câmara dos Deputados Fe-
derais e o Senado da República. Nesse mesmo segmento,
Jesualdo Pires, Deputado Léo Moraes Presidente, também De-
putado Airton Gurgacz, aqui é o momento ideal para nós dis-
cutirmos isso que estou falando, a Bancada Federal, os 3 Se-
nadores e 8 Deputados Federais conquistaram uma das maio-
res emendas de bancada para o Estado de Rondônia, 150 mi-
lhões de reais para a compra de D6, PC, pá carregadeira, mo-
toniveladora, caminhões, tratores, carroções, ônibus e alguns
outros produtos, aí vem Jesualdo Pires, Deputado Léo Moraes,
Deputado Airton, o Estado brasileiro tem que comprar o pior
produto para entregar para as prefeituras e também para os
produtores rurais do nosso Estado de Rondônia, os melhores
tratores, que se aqui tiver produtores rurais eu duvido se al-
guém tem, o trator dele é o Valtra, que é o Valmet, o Case ou
Massey Ferguson, John Deere ou New Holand, eu quero que
um produtor levante-se e diga: “eu tenho outro a não ser es-
ses cinco”. Mas neste Brasil a Lei de Licitação 8.666 é perver-
sa, ela faz com que o dinheiro do trabalhador rural, da cons-
trução civil, de todo segmento que trabalha neste Brasil seja
disponibilizado para comprar o que não presta, eu falo isso
com propriedade e aqui o ex-prefeito se pudesse falar sobre
isso, ele iria falar, quando ele abre uma licitação, vem a em-
presa com as mesmas características, mas, a qualidade não
presta e aí ele ganha e entrega, e o Prefeito não pode rescin-
dir aquela licitação, mas, Brasília se tivesse a consciência e
dizer que o dinheiro público tem que comprar o que é bom e
que é durável aí sim, aí as empresas de quinta ou sexta cate-
goria não vão participar das licitações. Agora falo para você
aqui, Jesualdo Pires, que a Câmara dos Deputados e o Con-
gresso Nacional têm que ter essa percepção de tomar essa
decisão, nós não podemos ser o poder público, aquele que vai
dar a melhor condição para o cidadão brasileiro de todo canto
deste Brasil e entregar o que não presta para ele. Se são ca-
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deiras para você colocar nas escolas, você não consegue colo-
car a melhor cadeira para atender o estudante; se é uma am-
bulância de primeira, de melhor condição, de mais tempo de
durabilidade, você não consegue colocar para aquele municí-
pio, isso é um absurdo. Eu vou dá um exemplo para vocês
aqui, está sendo recuperada a BR-364, a empresa que ganhou,
baixou os custos em quase 30%, um exemplo simples se ela
custa um milhão de reais essa empresa vai pegar por 700 mil,
eu só quero saber com que qualidade de serviço ela vai entre-
gar para a população do seu Estado, do seu município, desse
Brasil. Porque os preços estão lá, são preços que estão no
SINAPI, estão no DER/RO, quando é federal é feito pelo SINAPI,
e aí você baixa 30% dessa obra, vai entregar de jeito nenhum
uma obra que preste, e esse recurso....

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Um minuto, Deputado,
para finalizar.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Deputado Presidente, eu es-
queci de marcar aqui, eu coloquei o cronômetro e ainda está
faltando 4, V. Exª não marcou, eu estou marcando, está aqui, o
cronômetro está deste lado. Mas, são temas que o Brasil pre-
cisa discutir, se não entrar nessas discussões no Brasil, o Brasil
infelizmente, pessoal que está me ouvindo aqui e está me ou-
vindo pela rede da TV Assembleia Legislativa, não vai mudar
de maneira alguma. Está havendo neste momento, há 3 dias
está havendo a paralisação dos caminhoneiros, é justo o que
eles estão fazendo, só tem um detalhe que eles tinham que
também levar em pauta, o Brasil precisa fazer economia, quem
precisa fazer economia são os Poderes constituídos deste Bra-
sil, são as Câmaras de Vereadores, Prefeituras Municipais,
Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados Federais,
Senadores da República e os Governos Estaduais e Federal,
porque não adianta se o Governo Federal amanhã soltar uma
medida que vai diminuir o PIS e COFINS que é 9.25 e vai baixar
6 ou 7%, ele vai transferir para outro segmento e a população
vai continuar pagando, então não adianta. Você tem que trazer
pauta para Brasília, não só de um segmento, mas, de todos
segmentos que compreendam a Nação brasileira. Se for esse
o Brasil que nós queremos, mas, se não for vai ficar do jeito
que está e nós não vamos ter melhorias. Vocês que estão aqui
neste momento, o Brasil hoje não tem recursos para investi-
mentos, como o nosso Estado de Rondônia também não tem
recurso para investimentos, o que se arrecada, se gasta, e, os
investimentos não existem, então precisa passar por uma re-
forma com maior intensidade política para vir a reforma admi-
nistrativa e a reforma tributária, caso isso não aconteça, não
estou desejando nada para o meu Brasil que é um País fantás-
tico, mas, precisa tomar essas providências porque se não nós
vamos pegar o Brasil ano que vem muito pior do que está hoje.
Estou falando para vocês aqui que não existe quase dinheiro
para investimento no nosso Brasil, como também não existe no
Estado de Rondônia e nos demais Estados brasileiros porque o
que se arrecada gasta com despesas e os investimentos não
existem, então nós temos que tomar providências, a parte po-
lítica brasileira que vai se eleger dia 07 de outubro de 2018
agora tomar outra consciência que nós temos que fazer a nos-
sa parte, observar onde está errado, onde está o desperdício e
fechar a torneira para que assim possa sobrar recursos, para

que você possa investir mais e gerar renda e riqueza para
este Brasil, aí nós vamos ser um grande País. Mas por último,
Presidente, eu quero aqui agradecer e parabenizar ao nosso
Governador Daniel Pereira, ao Secretário de Agricultura Zé
Paulo, a EMATER/Rondônia na pessoa da sua Diretora Angeli-
na, também todos os participantes do Ministério da Agricultu-
ra, da EMBRAPA, Ministério Agrário, e todos que fazem parte
do segmento do agronegócio de todo este Brasil e dizer, como
eu falei no início que este é o Brasil que está dando certo
porque não faz negociações, não vende para o setor público,
ele vende para as pessoas individualmente e exporta para as
pessoas de outros países individualmente, por isso que é um
Brasil que está dando certo. Então nós temos essa capacidade
em Rondônia para crescer cada vez mais. Eu encerro o meu
pronunciamento desejando a todos participantes, todos em-
presários rurais que fazem essa força, que tem essa força no
Estado de Rondônia, todas as empresas que estão participan-
do desta Rondônia Rural Show, todos empresários, o comér-
cio e todo segmento da imprensa que faz essa cobertura para
que nós possamos ter uma Rondônia mais forte cada vez mais
pensando no futuro das pessoas, da população que veio para
este Estado de Rondônia há mais de 30 anos para construir
um belíssimo Estado. Obrigado Presidente, um abraço e boa
festa a todos vocês.

(Às 13 horas e 09 minutos, o senhor Léo Moraes passa
a Presidência ao senhor Airton Gurgacz)

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Parabéns pelo pro-
nunciamento Deputado. E agora nós passamos a palavra ao
nobre Deputado Léo Moraes, por 5 minutos, sem apartes e
sem um segundo, porque nós e o pessoal estamos todos com
fome.

O SR. LÉO MORAES – Antes de qualquer coisa, avisar todos
os Deputados, inclusive o Deputado Adelino Follador, sem apar-
tes, viu Deputado Adelino Follador. Queria saudar a todos os
Deputados estaduais, cumprimentar o Presidente em exercí-
cio Deputado Airton Gurgacz, Deputado que defende com muito
afinco, com muito conhecimento de causa o município de Ji-
Paraná e as cercanias do coração do nosso Estado de Rondônia;
cumprimentar as nossas devotas servidoras públicas
Taquígrafas, apoio, enfim a todos, a imprensa que estão aqui
também contribuindo para o bom andamento da nossa Ses-
são colaborando para que nós possamos atender o público
com excelência aqui no ambiente da Rondônia Rural Show;
cumprimentar o Presidente Deputado Maurão de Carvalho, o
ex-prefeito, ex-deputado estadual e pré-candidato ao Senado
Jesualdo Pires que mostrou na prática seu conhecimento, que
estudou os vetores do progresso, do desenvolvimento neces-
sário para uma cidade em plena evidência, um município tão
diferenciado como é o Município de Ji-Paraná. Enfim, meus
amigos, eu quero ser breve, afinal estou sendo cobrado em
duplicidade pelo Presidente em exercício e pelo Deputado
Marcelino, uma represália saudável, afinal atrapalhei o seu
discurso, enfim cumprimentar todos que aqui estão presen-
tes, é uma honra, um prazer deter um mandato eletivo e ten-
tar trabalhar o máximo com transparência, com independên-
cia e prestando contas do nosso serviço diariamente como
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deve ser a incumbência de todo agente público, afinal antes de
qualquer coisa tem que gostar de servir, servidor público, e
fazer isso errando pouco, com conhecimento de causa e co-
nhecimento técnico. Nós estamos aqui e acabou norteando todo
o nosso debate de nossa Sessão Itinerante a questão da greve
dos caminhoneiros, a questão da alta tributação, da carga tri-
butária que é muito grande no nosso País, a falta dos combus-
tíveis e os valores exorbitantes dos mesmos. Cumprimentar o
Gutierrez que está aqui também colunista, jornalista que se
faz presente. E não tem como nós fugirmos e nos esquivar-
mos, acovardarmos de debater isso, e mais do que discursar,
trazer para a prática das nossas vidas a condição de agentes
políticos, nós tivemos a votação em 2015 que discutiu o au-
mento do ICMS e à época justifiquei meu voto contrário ao
aumento do ICMS para 26%, alertando porque existe uma te-
oria, a teoria de Laffer que nos mostra que quanto mais se
investe através de tributos na administração pública, menos
se entrega com serviços de qualidade para a população e tem
um motivo muito claro, a máquina pública é robusta, a política
muitas vezes é transversal e o gasto, o dinheiro que se gasta
com a máquina pública tem um crescimento vegetativo que
depois que coloca o recurso lá, acaba se diluindo esse recur-
so, não tem jeito, é o que acontece, é o famoso custo Brasil
que envolve burocracia, que envolve corrupção, envolve in-
competência técnica dos gestores e que acaba acarretando os
problemas tão graves que nós acompanhamos no dia a dia.
Cumprimentar o nosso Vereador Lorenil que está aqui conosco,
amigo particular, Vereador de Ji-Paraná, sempre está preocu-
pado com temas relevantes do nosso País. Isso é o que nos
chama atenção, é partir da premissa de que somos agentes
investidos do voto, devemos ter conhecimentos técnicos e pra-
ticar, porque se nós tivéssemos mantido o valor do ICMS há 3
anos, o Estado de Rondônia poderia falar que a sua parte do
enxugamento da coisa pública, do endividamento das pesso-
as, da desoneração, nós já havíamos começado a fazer. Eu
posso dizer mais um caso muito claro; em 2016 conseguimos
através de um ato de nossa autoria sustar o decreto do Execu-
tivo que aumentava o IPVA para a população de Rondônia. À
época na vereança de Porto Velho não foi diferente, nós con-
seguimos evitar o aumento do IPTU. Ora, façamos a nossa
parte ou forçamos cortar na carne para daí gerar credibilidade
e também o envolvimento da sociedade na maior ferramenta
de transformação social, que é a própria política, porque estão
desgostosos, indignados, insatisfeitos e muitas vezes adorme-
cidos porque não existe correspondência, existe uma distância
muito grande do eleitor cidadão do seu representante, nós
temos que derrubar esses muros, construir pontes e aproxi-
mar a sociedade dos grandes problemas que envolvem a soci-
edade de Rondônia e do Brasil, em que pese, para acabar o
meu discurso, queria deixar muito claro que essa missão per-
tence a todos nós.

Finalizando os cinco minutos, queria cumprimentar os
nossos intérpretes de Libras aqui da Assembleia Legislativa,
foi um projeto de resolução de nossa autoria que prevê a
obrigatoriedade dos intérpretes para incluir de forma plena os
surdos do nosso Estado de Rondônia, que são mais de 11, 12
mil pessoas, parabéns à Assembleia pelo grande ato de de-
mocracia e também pelo belíssimo evento, afinal a Rondônia

Rural Show é o 9º maior evento de agronegócio do Brasil.
Muito obrigado.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado pelo dis-
curso, um grande discurso do nobre Deputado Léo Moraes. Eu
quero aqui agradecer a presença do Adilson, do Renato.

Neste momento está encerrada a Comissão Geral.
Retornamos a Sessão.

(Às 13 horas e 15 minutos, encerra-se a Comissão Ge-
ral e retorna a Sessão Extraordinária)

O SR. AIRTON GUIRGACZ (Presidente) - Agradecer a pre-
sença de todos os deputados que aqui vieram, agradecer o
Nobre Deputado Maurão que nos brindou com esse grande
evento, e convidar o Manoel aqui da Colônia dos Pescadores
para receber da minha mão e do ex-prefeito Jesualdo, a Mo-
ção de Louvor agora neste ato final, e um grande abraço, um
bom dia. Obrigado a todos os funcionários desta Casa que
vieram de Porto Velho e talvez vão ter problema para se des-
locar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado. Deputado Air-
ton, eu queria só fazer um registro. Hoje nós tivemos um aci-
dente com o colega Deputado Hermínio Coelho, mas graças a
Deus ele passa bem, falaram que ele quebrou a perna, que-
brou o braço, mas, só saiu o braço do lugar e ele foi para o
hospital de Ariquemes e já colocou o braço no lugar, que saiu
a junta um pouco fora, teve uns arranhões, mas, nada grave
ou que quebrasse alguma coisa, machucou um pouco. Ele vi-
nha aí pelas 11h40min ali numa curva ali perto do Rei do Peixe
e aí o motorista acabou passando um pouco meio direto na
curva e com isso, saíram da estrada, mas, graças a Deus não
teve nada de muito grave. Tinham acho que dois tambores de
combustível, eles vinham preocupados dos postos de gasolina
já ter acabado o combustível, e aí os tambores que estavam
atrás deu uma pancada um pouco mais forte nas costas dele,
foi o que machucou um pouco mais, mas, além disso, graças a
Deus, ocorreu tudo bem. Pediu que eu fizesse essa justificati-
va, que ele não esteve presente justamente por causa do aci-
dente acontecido hoje. O carro estragou, isso conserta. O De-
putado Ribamar também pediu que fizesse o registro que ele
já estava em Ariquemes, teve que voltar, não pode estar pre-
sente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eles estavam juntos, Deputado
Maurão, ele estava junto aí o pessoal falou para ele que Jaru
estava fechado, aí ele voltou. Então ele pediu para justificar.
Eu ia justificar, mas V. Exª á está fazendo. Ele estava com a
gente lá na BR e ele acabou voltando.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Obrigado. Era só mais isso,
agradecer a presença de todos, os nossos servidores que pre-
pararam esse ambiente aqui para que a gente pudesse ter
essa Sessão, a gente esperava mais gente, Deputado Adelino,
Deputado Airton, meu amigo Jesualdo Pires grande amigo, fez
um grande mandato como deputado, nós tínhamos uma ami-
zade muito próxima, fez um brilhante mandato como prefeito
desta cidade, saiu do mandato há poucos dias porque tem aí
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uma futura pré-candidatura, está na decisão, futuro pré-candi-
dato ao Senado, mas, eu o convide para que seja o meu futuro
vice-governador de Rondônia, do PSB, está faltando só acertar
com o Deputado Airton, que eu quero que ele continue sendo
deputado, que é um grande deputado também aqui de Ji-Paraná,
faz um brilhante trabalho, torço muito pela sua candidatura,
que V. Exª retorne deputado, eu falei para o Deputado Airton
que eu quero estar governador de Rondônia, mas quero que
ele esteja sendo deputado por Ji-Paraná que faz um brilhante
trabalho aqui para a cidade de Ji-Paraná, pelo Estado de
Rondônia, é um deputado tranquilo, trabalhador, muito coe-
rente e tenho orgulho, Deputado Airton, de tê-lo lá na nossa
Casa como deputado que representa o Estado, principalmente
aqui pela cidade de Ji-Paraná. O Deputado Adelino não é dife-
rente, é até afoito demais porque vai trabalhar tanto como o
Deputado Adelino tem trabalhado, isso demonstra aí nas últi-
mas eleições o mais votado do Estado. Agradecer a todos, o
Deputado Léo Moraes que acabou de falar e também está por
aqui, os nossos vereadores, estou aqui vendo o Vereador Pre-
sidente da Câmara de Ouro Preto, em nome dele eu quero
agradecer a todos os Vereadores, a assessoria que está aqui
prestando assessoria a todos nós Deputados, agradecer em
nome do Manvailer a todos vocês que vieram, e hoje a
Assembleia Legislativa está instalada até neste momento aqui
na agro Rondônia Rural Show que é Ji-Paraná, agradecer o
Jesualdo por ainda quando prefeito, ter disponibilizado esta
área que com certeza não só Ji-Paraná ganhou, Jesualdo, mas
o Estado de Rondônia ganhou no seu mandato como prefeito
ajudando disponibilizando esta área que deu certo, trazendo a
feira, uma das maiores do Brasil, nós estamos entre as 10
maiores feiras do Brasil e está instalada aqui, então tem a sua
participação e fico feliz e tem o nosso reconhecimento pelo
trabalho que você fez e isto aqui foi uma das coisas que deu
certo no Estado de Rondônia que, com certeza, merece o nos-
so apoio que é o setor produtivo, é o produtor rural que con-
centra, que é a agroindústria que está concentrada nesta agro
Rondônia Rural Show. Então fica o nosso reconhecimento, a
nossa gratidão pelo trabalho que você fez. Registrar aqui o
Senador Raupp está no gabinete também, está aqui despa-
chando na minha cadeira, o Deputado Edson Martins, Deputa-
do Marcelino Tenório que acabou de falar, o Deputado Lazinho,
todos os Deputados que participaram. Eu pouco participei por-
que estava aqui atendendo alguns Vereadores, Presidentes de
associações, até a Vereadora Paula estava aqui com os presi-
dentes de associações, parece que já foi embora, queria falar
comigo, mas, eu vou atender aqueles que ainda não foram
atendidos. Obrigado Vereador Lorenil, em seu nome agrade-
cer a todos os nossos Vereadores de Ji-Paraná, o Affonso, o
Josiel, o Joaquim, todos os Vereadores que sempre que a gen-
te estar em Ji-Paraná temos eles como companhia, nos rece-
bem muito bem, dá todo apoio aqui na cidade de Ji-Paraná, o
carinho especial a toda Câmara de Vereadores do Município de
Ji-Paraná. Obrigado a todos, que Deus abençoe, bom retorno,
espero que a BR esteja aberta para todos nós.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado Presiden-
te Maurão pelo apoio que tem dado a nossa Ji-Paraná, a todos
nos jiparanaenses, obrigado por ter trazido para nós essa
Assembleia aqui para Ji-Paraná. Quero também agradecer ao
Mário, motorista do nosso Prefeito Jesualdo, nosso Senador,

também saudar aqui o Júnior da VIP Festa, e também o Vere-
ador Lorenil que está por aí. Agora eu chamo aqui o Manoel
para nós entregarmos o prêmio a ele, eu e o Jesualdo uma
Moção de Louvor pela questão da pesca aqui da nossa região.

Nada mais havendo a tratar, invoco a proteção de Deus
e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Or-
dinária para o dia 29 de maio do corrente ano, no horário
regimental, às 15:00 horas, na sede da Assembleia Legislativa
no Município de Porto Velho. Está encerrada a Sessão. Muito
obrigado a todos, a todos os funcionários desta Casa e as
pessoas que participaram conosco. Boa tarde.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 23 minutos).

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº1536/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

E X O N E R A R

OLICEIA GNAIZE FERNANDES CARVALHO, do Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Secretária de Apoio, código DGS-9,
do Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a partir de 30 de ju-
nho de 2018.

Porto Velho, 29  de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
       PRESIDENTE                   SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1655/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

D E S I G N A R

Art. 1º A servidora GISELE MARIA DA SILVA GRAVATA,
matrícula nº 200161375, como Gestora do Contrato nº 03/
2018, referente aquisição de Poltronas.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo  efeitos  a contar de 08 de março de 2018.

Porto Velho, 13  de julho  de 2018.

  MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
       PRESIDENTE                   SECRETÁRIO GERAL
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