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TAQUIGRAFIA

ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 31 de outubro de 2018

Presidência do Srs.
EZEQUIEL JUNIOR - 2° Vice-Presidente

AÉLCIO DA TV - Deputado
EDSON MARTINS - 1° Vice-Presidente

Secretariado pelos Srs.
LEBRÃO - 1° Secretario

EZEQUIEL JUNIOR - 2° Vice-Presidente

(Às 09 horas e 24 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson
(PMN), Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior (PRB), Hermínio
Coelho (PC DO B), Jean Oliveira (MDB), Jesuíno Boabaid (PMN),
Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro (PT), Lebrão (MDB),
Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de
Carvalho (MDB),Ribamar Araújo (PR) e Rosângela Donadon
(PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB), Anderson do
Singeperon (PROS), Geraldo da Rondônia (PHS), Leo Moraes
(PODE), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Havendo número
legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 51ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) - Procede à leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) - Procede à leitura do
expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 148/2018 – AROM, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 1698/18, de autoria do Senhor Deputado
Adelino Follador;
02 – Ofício nº 4648/2018 – Governo do Estado, solicitando Da
ALE/RO autorização para que a Secretaria de Estado de Finanças
– SEFIN proceda ajuste orçamentário e financeiro de débito
dos duodécimos mensais a serem repassados pelo Poder
Legislativo Estadual, no valor de R$ 3.200.000,00.
03 – Ofício s/n/2018 – Coletivo: Coalização Pro-UCs;
Observatório do Clima; Rede Pró-UC e outros, solicitando apoio
no sentido de que seja mantido o veto parcial ao Projeto de Lei
Complementar nº 242/2018, que trata sobre Área de Proteção
Ambiental do Estado.

Lido O Expediente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Cumprimentamos
aqui os senhores Excedentes do Concurso da Polícia Militar do
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Estado de Rondônia, que estão acompanhando os trabalhos
nesta Casa de Leis.

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

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Eu gostaria que Vossa
Excelência suspendesse a Sessão por conveniências técnicas
para que a gente aguarde os Deputados que estão reunidos
junto ao Governo para decidir questões relacionadas à
Assembleia Legislativa.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Nós temos apenas
Deputado Lebrão, um Deputado inscrito nas Breves
Comunicações, Deputado Laerte. Então, nós poderíamos
avançar nas Breves Comunicações e após a fala do Deputado
Laerte nós suspenderemos a Sessão.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Ok!

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – O Deputado Adelino,
também?

Então vamos deixar para depois. Então a Sessão está
suspensa.

O SR. LAERTE GOMES – Mas, eu gostaria só de falar antes
senhor Presidente, a Sessão estava aberta ainda e eu estava
inscrito. Eu estava inscrito...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Então vamos deferir
aqui...

O SR. LAERTE GOMES – Só para pedir a fala Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – A Sessão continua
então. Ainda dentro das Breves Comunicações, o Deputado
Laerte Gomes por cinco minutos.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, senhoras e senhores
Deputados, pessoal que estão na galeria, internautas que estão
em casa; os nossos Remanescentes. Nós, estamos aqui só para
repassar o comunicado de um compromisso ontem que esta
Casa fez aqui com os Remanescentes. Estivemos agora, eu e o
deputado Cleiton Roque, às 8h30min, lá no Corpo de Bombeiro
despachando com o Governador Daniel Pereira e com o Capitão
Marcelo e a cúpula da Polícia Militar, sobre a questão do início
dos cursos dos Remanescentes, nós estivemos com o
Governador. Ontem, foi uma matéria muito debatida aqui nesta
Casa e ficou o compromisso de dar agora o resultado da
conversa informação para vocês. Ontem a noite o Presidente
da Assembleia Deputado Maurão de Carvalho, ele autorizou o
repasse da Assembleia Legislativa para o Governo do Estado e
já passar aqui o Ofício a esta Casa, senhor Presidente,
autorizando o repasse de R$ 600 mil reais para o dia, para o

desconto imediatamente, já deve ser feito hoje esse repasse
R$ 600 mil reais, hoje ou amanhã, mais R$ 600 mil reais para
o dia 20 de dezembro, para o mês de dezembro, o décimo de
dezembro, e os outros R$ 2 milhões de reais para o desconto
do duodécimo do mês de janeiro, que ainda é sobre essa
gestão desta Casa, completando assim o compromisso de R$
3 milhões e 200 que esta Casa tinha com o Governo do Estado
e que foi autorizado ontem à noite, através do Ofício 019 do
Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa.

Então, Deputado Hermínio, só passando aqui informação
da reunião, ontem a noite foi autorizado pelo Presidente da
Assembleia esse repasse de R$ 3 milhões e 200, sendo R$
600 mil, imediatamente, R$ 600 mil em dezembro e R$ 2 milhões
no duodécimo de janeiro. Estivemos com o Governador, o
Governador já autorizou o início dos cursos que vai ser feito a
partir do dia 10 de dezembro, nós temos as dependências,
nós temos as dependências, as dependências ainda, acabando
o Curso de Sargento I; nós temos ainda que empenhar, o
Governo ainda tem que empenhar esse recurso, não é um
processo de começar amanhã, o Governo tem que empenhar
esse recurso e já está autorizado o início para o dia 10/12 o
início do Curso dos Remanescentes da PM, inclusive senhores
deputados, um trabalho mais uma vez desta Casa que fez,
esta Casa contribuiu com isso, os deputados aqui se esforçaram
para atender vocês, talvez não seja o dia 05 que vocês querem,
mas é o dia 10, o importante é ter o curso e esses mesmos
deputados vão está aqui, se não tiver meu irmão, aí não vai
ter, nós estamos aqui trabalhando para ter o curso; essa questão
não é da vontade de quando a gente quer, é da vontade legal
de ter e a Assembleia fez a sua parte, está documentada, os
recursos estão aqui e dia 10/12 vai ser iniciado o curso dos
remanescentes contra muita gente que não tinha vontade que
fosse chamado esses remanescentes. Nós temos que ser aqui
verdadeiros e claro no que falamos, foi um concurso público,
talvez o único na história de Rondônia, senhores deputados,
que foram chamados todos que passaram, todos, inclusive
com notas, os que tiveram notas mais altas, tiveram notas
intermediárias, tiveram notas mais baixas. Mas, o Estado
cumpriu e esta Casa cumpriu o seu dever e lutou para que
fosse chamado. Então, nós fizemos todo esse trabalho de ontem
a noite para cá com os deputados, com a Assembleia para
repassar o dinheiro, com o Governo para se comprometer e
autorizar para iniciar o curso no próximo dia 10 de dezembro.
Então, esta Casa fez o seu papel, fez o seu papel que tinha
assumido o compromisso ontem e dia 10 de dezembro vai ser
iniciado o curso, segundo informações do Governo, dos
remanescentes; inclusive até às 11h30min, até propus eu e o
Deputado Cleiton, propusemos ao Governador com os
deputados aqui juntos de vocês, os remanescentes irem, irem
até o CPA, fazer uma reunião lã no 9º andar com o Governador,
o Governador quer comunicar oficialmente o início do curso
dos remanescentes para o dia 10 de dezembro. Então, às
11h30min, se os remanescentes quiserem ir lá, no 9º andar,
no salão de reuniões para poder o Governador de forma oficial,
oficial comunicar o início do curso, nós também, eu também
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queria que fosse amanhã, mas aí a palavra do Governo, é o
procedimento que vai fazer, é o recurso da Assembleia
Deputado Jesuíno, que vai ter que ser empenhado, abrindo
processo para poder fazer esse curso. O importante é que a
nossa parte aqui no que foi tratado ontem, a nossa parte aqui
ontem foi assumida e foi cumprida. Porque ontem a informação
qual era que tínhamos aqui? A informação que tínhamos ontem
aqui é que não teria curso mais. Então, hoje o Governo Estadual
que é uma figura de fé pública Deputado Jesuíno, de fé pública,
vai está anunciando oficialmente o início do curso dos
remanescentes para o próximo dia 10 de dezembro, essa
informação do Governo. Inclusive convidando os remanescentes
que estiverem aqui, se quiserem participar lá da reunião no
CPA, para gente poder fazer isso. Eu mesmo hoje, cedinho
nós já estávamos com o Governador, eu e outros deputados
tratando deste assunto, os deputados ligando e cobrando. Então,
mostra o desprendimento desta Casa em favor da atuação de
vocês, em favor de ter esse curso, ao que esta Casa nunca
fugiu disso. Então, fica aqui a informação que nós ficamos de
dar para vocês ontem, fica aqui a posição que o Governo nos
passou e o Governador vai de forma oficial hoje anunciar o
inicio do curso dos remanescentes, já, já é bom se dizer aqui
Deputado Dr. Neidson, Deputado Adelino, já com a parte da
Assembleia que foi cumprida ontem a noite, o documento foi
enviado ontem a noite para o Governo, autorizando o repasse;
então, nós temos que botar os prós e os contras também, às
vezes na vida, não é todo dia o que a gente quer, eu também
queria que fosse amanhã, mas quando é possível. E a partir
desse momento de ontem e está aqui o documento, foi assinado
ontem autorizando, agora tem o procedimento legal, o dinheiro
já está lá autorizando para descontar o dinheiro da Assembleia
Deputado Jesuíno, para iniciar o curso de formação dos
remanescentes que tantos deputados aqui brigaram, lutaram,
o Deputado Jesuíno, o Deputado Hermínio, o Deputado Léo, o
Deputado Dr. Neidson, todo mundo aqui, o Deputado Adelino,
todos aqui foi uma briga de todos e com certeza agora a gente
entende que solucionada a parte desta Casa ontem a noite,
segue o trâmite para empenhar o recurso, para fazer aquisição
e já o Governador hoje, já anuncia às 11h30min, lá no CPA, os
deputados estão todos convidados se quiserem participar, os
remanescentes que quiserem participar, que aqui ninguém está
para esconder nada e nem fazer nada escondido, é as claras,
as claras, vai ser num evento com o Governador e vocês são
as peças principais lá para está participando, porque vocês
são os mais interessados. A gente sabe a luta de vocês, a
expectativa de vocês, o sofrimento que vocês passaram e tudo
que vocês fizeram para está aqui hoje já em Porto Velho,
aguardando esse curso. Mas, o importante é que a benção
está aí confirmada, o importante que já está tudo certo, a
Assembleia fez a parte dela agora; agora está apto, e o Governo
vai fazer a parte dele e que os cursos vão sair. Então, é essa a
posição que nós tivemos nas reuniões, esse foi o trabalho que
toda a Assembleia Legislativa fez Deputado Lazinho. E agora
Deputado Jesuíno, eu estou aqui com o ofício do nosso
Presidente da Assembleia, que autorizou ontem o repasse do

dinheiro, ainda deve ir hoje o dinheiro, hoje o amanhã deve
chegar, deve demorar aí umas 24, 48 horas para cair na conta
do Governo, depois se abre processo e vai para PGE.
Infelizmente, precisasse seguir o trâmite legal, a burocracia
para aí sim iniciar esse curso. Mas, o importante que o
Governador hoje anuncia Deputado Jesuíno, às 11h30min, o
início dos cursos dos remanescentes e vocês estão convidados
e os deputados também. Deputado Jesuíno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Muito obrigado
Deputado Laerte Gomes...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente Deputado Ezequiel. Eu
queria só, questão de justiça, a questão de ordem né, falar do
empenho do Deputado Laerte. O Deputado Laerte, foi um líder
desde o início da legislatura que mostrou a capacidade de um
líder, tivemos outros Deputados que estiveram como liderança,
mas, nunca se postou ou se postaram da forma que Vossa
Excelência se postou. Tivemos embates aqui situações que a
gente sabe que é natural de um parlamento, mas todas as
vezes que fizeram compromisso com a gente, qualquer
parlamentar tanto o Deputado Cleiton, também que eu tenho
muito respeito viu Deputado Cleiton, os senhores fizeram essa
atuação. Mas, eu quero fazer um registro é 10 de dezembro?
É 10 de dezembro. Eu quero fazer um registro, eu peço que
até dia 15 de dezembro Deputado Laerte Gomes, a Polícia Militar
do Estado de Rondônia, encaminhe um relatório de quantos
militares foram para inatividade, por quê? Essa questão de
eles fazerem o concurso é outra fase, quando acabar esse
curso da forma que foi feita Ata que todos têm ciência disso,
só vão ser chamados quando forem para a inatividade, e aí
ficarão novamente na peregrinação e numa situação meio
desconfortável. Então, não basta somente fazer o curso, tem
que ter aquilo que nós estamos sempre acompanhando, a parte
orçamentária financeira da questão previdenciária de quantos
foram para reserva remunerada. Mas, parabenizar a todos os
Deputados também o Presidente Maurão, ao empenho também
do Deputado Hermínio, ao empenho do próprio Governo, que
cumpriu com aquilo que deveria ser feito, lógico que tem que
ter umas ações mais enérgicas por parte desta Casa, para que
haja essa flexibilidade, esse diálogo de forma mais profunda.
Então, parabéns a todos e vamos acompanhar até dia 10 de
dezembro o início dessa tão sonhada academia, e término das
obras ali da diretoria de ensino. Mas, parabéns Deputado Laerte,
o senhor tem o meu respeito e acredito de todos que estiveram
ao longo desses quatro anos aqui nesse parlamento. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado Deputado Jesuíno. E só
para finalizar Deputado Jesuíno, o que Vossa Excelência falou
é muito importante, e aí os Deputados que vão permanecer
nesta Casa, nós temos por obrigação acompanhar mensalmente
um relatório dos que estão indo para reserva foi esse o
compromisso, não é? Para poder chamar os que já fizeram
academia que no caso são vocês. Então, esta Casa, pode ter
certeza que vai ficar no próximo Governo, assim que acabar a
academia de vocês, vigilante Deputado Lazinho, Deputado
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Adelino, os demais Deputados, vigilantes acompanhado
mensalmente, nós vamos pedir isso, quem for para reserva
para fazer o Governo convocar os que já fizeram academia.
Obrigado Deputado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado Deputado
Laerte. Quero cumprimentar aqui o Deputado Estadual eleito
Sargento Eyder Brasil, seja bem-vindo a esta Casa de Leis;
Senhor Alexandre Moreira de Pádua, Presidente Regional do
PROS de São Miguel do Guaporé, seja bem-vindo, também
Vereador Rogério dos Santos Lima, Câmara Municipal de Urupá,
seja bem-vindo.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra por cinco
minutos, sem apartes, Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Cumprimentar aqui o Presidente
desta Casa em exercício no momento Deputado Ezequiel, meus
colegas Deputados, imprensa, pessoal aqui presente. Com
certeza foi um alívio hoje conseguir aquilo que nós almejamos
ontem. Todos os Deputados desta Casa, se posicionaram ontem
com a liderança do Deputado Laerte, levou essa posição ao
Governo do Estado, já ontem, nós levamos vários Deputados
levaram e graças a Deus hoje cominou Deputado Cleiton, com
esse entendimento. E o Governador também entendeu que esse
compromisso nós já tínhamos assumido, inclusive ontem
deixamos de votar vários Projetos importantes para que a gente
dialogasse, conversasse primeiro para depois, para seja tanto
esta Casa, como o Governo do Estado, cumpram o que foi,
tinha sido acertado com vocês. Então, eu fico muito feliz de
poder contribuir. Ontem recebi o telefonema de muitos colegas
de vocês, inclusive que não estão aqui, estão no interior
preocupados com essa situação, muitos já deixaram seus
empregos, muitos já tiveram despesas, a maioria todos, e criou
uma expectativa e não poderia frustrar de maneira nenhuma.
Então, hoje graças a Deus cominou com essa decisão.
Parabenizar o Deputado Laerte, também parabenizar todos os
Deputados desta Casa, estavam presente ontem, que se
posicionaram e graças a Deus, concluímos esse trabalho
também. Eu gostaria também senhor Presidente, de falar sobre
uma Audiência Pública que nós vamos ter aqui dia 19/11/2018,
ás 9 horas, numa segunda-feira, onde nós estamos convocando
não, convidando a SEDUC, inclusive o Governador eleito com a
nova equipe, se ele quiser mandar, porque eu acho que é muito
importante ele participar porque é uma decisão muito
importante, é sobre o transporte escolar. O objetivo desse
projeto é fazer com que passe fundo a fundo o recurso com os
municípios, o Estado com os Municípios para que eles façam o
transporte escolar, aqueles prefeitos que quiserem aderir esse
programa. E esse programa também visa chegar a um valor
per capta por aluno para que o Estado consiga saber quantos
alunos vão ser transportados, automaticamente quanto recurso
vai ser passado. Mas isso é muito complexo eu que fui Prefeito
12 anos, 3 legislaturas e hoje eu considero um dos principais
problemas das Prefeituras hoje é o transporte escolar. Então
nós temos quer ouvir os Prefeitos, já estão sendo convidados
todos os Prefeitos, gostaria que a imprensa desse uma ênfase
nesse sentido e nós através dessa Audiência Pública estamos
chamando todos os Prefeitos que estão preocupados com o
transporte escolar, todos. A AROM eu quero deixar aqui o meu

protesto que eu fiz um pedido a AROM para que ela mandasse
a ata da discussão que houve com os Prefeitos sobre esse
assunto, que a SEDUC falou que houve essa discussão com a
AROM, mas até o momento eu não recebi essa informação na
Comissão. Então, eu vejo assim, a AROM que ela representa
os Prefeitos, muito despreocupada com um assunto tão sério.
Então nós vamos convidar o Ministério Público para estar
presente porque o Ministério Público está questionando esses
convênios que são feitos da maneira que está sendo feito hoje.
Então nós precisamos da equipe técnica da SEDUC, nós temos
que ter o atual e o futuro Governador ou ele ou a assessoria
dele que venha discutir, os Prefeitos, a parte dos Prefeitos e a
AROM também que ela representa os Prefeitos venha para
que a gente discuta e chegue a um denominador, ver se esse
projeto de fato é o melhor. Eu sou o relator desse projeto, eu
pedi informações para que passasse esse período eleitoral,
para que a gente discutisse já com a nova equipe, com o novo
Governador porque esse projeto é para vigorar a partir do
ano que vem, esses convênios, esses repasses. E aí o
Governador está entrando, a equipe dele com certeza já deve
definir até lá até o dia da Audiência Pública quem vai ser o
Secretário de Educação dele, ou a sua equipe que ela venha
aqui para discutir isso para que a gente o ano que vem não
ouça reclamações dos Prefeitos ou do próprio Governo que
não consiga cumprir a Lei que nós aprovar nessa Casa. É
importante essa presença de todas as partes envolvidas nesse
projeto para que a gente com certeza procure aprovar uma
lei que funcione, uma lei que seja viável para as duas partes,
tanto para os Prefeitos, quanto para o Governo do Estado. E
os Prefeitos não podem perder mais do que já estão perdendo,
hoje fica muito mais barato tanto para o Prefeito como o
Governo do Estado, mas principalmente o Governo do Estado
com a parceria com os Prefeitos eles estão levando, estão
conseguindo transportar esses alunos muito mais barato. Então
esse convênio é muito importante das duas partes, mas os
Prefeitos não podem mais serem crucificados mais do que já
estão hoje, por que eles não comportam mais, os municípios
estão numa dificuldade muito grande e nós precisamos então
vê o que a gente pode fazer para auxiliar para que as crianças
que estão nos municípios, as crianças que estão principalmente
na área rural, sejam favorecidas também com esse projeto.
Então essas são minhas palavras Presidente, com certeza e
deixar esse convite que dia 19.11.18, às 9 horas para que as
pessoas estejam aqui para discutir esse assunto de suma
importância. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado deputado
Adelino. Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra por
cinco minutos, sem apartes, deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado senhor Presidente.
Cumprimento a todos os deputados aqui presentes, público
presente, os nossos colaboradores dessa Casa, a imprensa.
Senhor Presidente a minha vinda aqui nessa tribuna hoje é
para em primeiro lugar alertar o que está acontecendo no
Estado com relação ao transporte escolar, deputado Adelino.
E aí eu quero parabenizar Vossa Excelência vários e vários
municípios reclamando dos problemas enfrentados nesses
municípios com relação contrato junto a SEDUC, de transporte
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escolar. Então é um absurdo, você vai em Nova Mamoré por
exemplo está parada as aulas lá por causa do transporte
escolar, vários outros Municípios. Então eu quero deixar aqui a
minha solidariedade a Vossa Excelência e parabenizar pela
Audiência, eu acho que alguma coisa tem que mudar, não dá
para continuar tendo esse tratamento os filhos e filhas dos
agricultores rurais, de agricultores desse Estado que necessitam
do transporte escolar para poder estudar. A minha visão com
relação a educação é totalmente contrária a essa que está aí,
porque o transporte escolar ele substitui a Escola no local aonde
vive a família. Então um dos motivos do êxodo rural é justamente
a retirada das Escolas da zona rural, aí as famílias não
permanecem mais, os filhos vão para cidade e não voltam
mais para o campo. Então esse e um desafio que nós temos
que enfrentar junto com o Governo para resolver esse problema
de transporte escolar definitivamente independente do Governo
que tive, ta? Não dá para passar todo o ano vereadores,
professores, alunos e prefeito sofrendo com isso, então eu
acho que essa audiência veio em boa hora. O outro assunto
que eu quero falar é com relação a perda que nós tivemos
esta semana, no último sábado, com a morte de Dom Antônio
Possamai, Bispo Emérito da região do município de Ji-Paraná
que depois de um período de UTI, de tratamento intensivo de
uma operação não resistiu, veio a falecer no último sábado a
tarde, foi sepultado ontem na comunidade, na igreja São José
em Ji-Paraná. Dom Antônio foi uma pessoa que migrante para
o Estado trouxe para o Estado o alento e a luta das famílias,
das crianças, dos migrantes para Rondônia menos favorecidos,
aquelas pessoas que tinham dificuldade da terra, tinham
dificuldade da saúde, da educação. Dom Antônio quando era
Bispo junto com os fiéis criaram várias pastorais no Estado,
pastoral da saúde, pastoral da criança, a pastoral da mulher, a
pastoral indígena, a pastoral dos negros, enfim, todas as
pastorais criadas, tocava uma rede de televisão e rádio em Ji-
Paraná, ou seja, era uma igreja viva, Dom Antônio trouxe para
Rondônia a igreja viva, ele construiu essa igreja viva no nosso
Estado, uma igreja onde a oração tinha e tem a sua importância,
mas que a ação do cristão teria também que ser colocada em
prática. Por que se você realmente é cristão a palavra oração
tem dois sentidos, é orar e agir, e Dom Antônio nos ensinou
isso. Eu sou hoje um deputado devo muito aos ensinamentos,
a doutrina religiosa de Dom Antônio Possamai, por isso eu
estou aqui. Eu aprendi nas comunidades eclesiais de base,
Deputado Edson, o Deputado Adelino sabe muito bem que no
interior essas comunidades nos anos 80 e 90 eles construíram
e deram a vida para muitas famílias resistirem ao sofrimento
de desbravar o nosso Estado enfrentando diversos problemas
e dentre esses problemas a saúde era um dos principais
problemas que nós enfrentávamos, e Dom Antônio trouxe a
pastoral da saúde para Rondônia e ela hoje sofre, inclusive,
com a legislação federal proibindo o trabalho da pastoral da
saúde. Então essa legislação que tira o direito do pobre ter a
sua saúde alternativa, infelizmente fez Dom Antônio sofrer muito
com isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de ordem, Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Pois não.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu só queria enfatizar,
parabenizar por estar trazendo este assunto tão importante
neste momento para discutir sobre a perda que tivemos no
Estado de Rondônia de Dom Antônio, com certeza não só o
trabalho que ele fazia espiritualmente, mas socialmente, ele
se preocupava muito com as pessoas, com as famílias. E eu
quero registrar aqui que a gente acompanhou muitos anos,
que eu estou desde 77 em Rondônia, e ele fez um trabalho
magnífico e com aquela simplicidade, humildade que ele tinha
conquistava as pessoas e não foi só um pastor, mas sim foi um
médico, foi uma pessoa de conciliação, com certeza Dom
Antônio e Dom Moacir também que hoje também não está
bem de saúde, mas eu queria deixar registrado dois heróis na
igreja católica, Dom Moacir, hoje Dom Roque está aí fazendo o
seu trabalho, mas Dom Antônio e Dom Moacir são duas pessoas
que fizeram muito pelo social de Rondônia, não só da parte
espiritual, mas também pelo social com as dificuldades que as
pessoas tiveram quando chegaram aqui em Rondônia, pessoa
que chegavam sem nada e aquela crise lá atrás no começo
quando chegamos aqui eles confortaram muitas famílias, muitas
pessoas, e Dom Antônio nos deixou, mas deixou muitas
lembranças boas e queremos deixar aqui nossas congratulações
com esse trabalho que ele fez, essa história que ele fez em
Rondônia, tanto Dom Moacir que ainda está vivo e não está
muito bem de saúde, mas está aí junto conosco, e Dom Antônio
que nos deixou, mas deixou uma história muito importante
aqui para o Estado de Rondônia. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Muito bem lembrado, Deputado
Adelino. O Estado de Rondônia deve muito nessa área para
Dom Antônio e Dom Moacir, deve muito, e Dom Antônio tinha
uma vantagem que nos ensinava a respeitar a diversidade
religiosa. Dom Antônio nunca foi... Ele sempre foi o defensor,
ele era bispo da Igreja Católica, tinha a igreja a religião católica
como a sua base de doutrina, mas ele nos ensinava a ter o
respeito com todas as adversidades religiosas. Muitas vezes
eu me lembro do Dom Antônio nos aconselhando: Procure os
nossos irmãos evangélicos para a gente tentar fazer essa luta
juntos. Então era uma pessoa que passa desta vida para outra,
mas nos deixa um legado de amor, de paz, de confiança muito
grande para que a gente continue lutando. Era isso que eu
tinha, senhor Presidente. E agradecer aos nobres deputados
por terem votado ontem uma Moção que serás encaminhada à
família de Dom Antônio que mora no Rio Grande do Sul. Muito
obrigado, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado Deputado
Lazinho. Cumprimentamos aqui o senhor Nin Barroso, Vereador
de Ji-Paraná, seja bem-vindo também a esta Casa de Leis.
Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra por cinco
minutos o Deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS – Senhor Presidente Deputado
Ezequiel Junior; senhores deputados; público aqui presente.
Eu quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar
o meu amigo Nin Barroso, Vereador lá do município de Ji-Paraná
e agradecer, Nin, pela sua liderança lá no município, junto com
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o Vereador Edilson, com o Fábio e os demais amigos lá. O
Pastor Marcelo grande amigo, pastor de uma liderança
extraordinária lá no município que me deram uma votação
expressiva de 1.123 votos no município de Ji-Paraná. Quero
agradecer, Nin, te cumprimentar, leve um abraço a todos os
nossos amigos lá de Ji-Paraná, as pessoas que estiveram junto
com a gente neste processo democrático eleitoral, onde tivemos
ali uma votação que nos deu a condição de Deputado Reeleito
nesta Casa com a votação de 11.687 votos. Eu quero agradecer
Nin, pelo grande trabalho que você fez lá no município de Ji-
Paraná e na região.

Mas eu gostaria também de fazer aqui, senhor Presidente
Deputado Ezequiel Junior, Deputado Doutor Neidson, Presidente
da Comissão de Saúde nesta Casa. Eu recebi aqui na minha
mão, Deputado Dr. Neidson, uma denúncia, uma reclamação
de um paciente, ele está fazendo um tratamento Mieloma
Múltiplo onde ele, através de um Mandato de Segurança,
conseguiu o Juiz dar uma Liminar para que pudesse ser
comprado o medicamento. E o que me causou assim espanto
foi à diferença de preço. É uma droga Dalinvi 400mg,
Daratumumabe, é um medicamento importado. E esse
medicamento foi encontrado em uma empresa por
R$531.240,00. Uma segunda empresa R$462.000,00, uma
terceira empresa R$316.920,00 e uma quarta empresa com
valor de R$218.631,00. Eu fico me perguntando o porquê essa
diferença de preço? Uma tem mais rápido para entregar o
medicamento. A outra alega que vai demorar mais tempo, a
outra diz que são impostos e impostos que são muito caros, a
droga é importada. Mas eu acho que nada justifica uma
diferença de valor de R$531.240,00 para um valor de
R$218.631,00. Eu acho que não tem explicação uma situação
que eu acho que precisa de realmente de serem tomadas as
providências. Eu acho que essas empresas, lógico, que isso é
fora do Estado, mas precisa ser olhado pelos políticos em nível
estadual, federal. Mas eu acho que é inadmissível as empresas
realmente brincar com a cara do cidadão do consumidor e das
pessoas que precisam. Eu acho que isso aí é inexplicável e as
pessoas no momento de desespero, no momento que precisa
de uma medicação às vezes ela é explorada por uma empresa
praticando, realmente, um ato arbitrário. Se uma empresa tem
condições de vender a mesma medicação por R$18.000,00 e a
outra quer cobrar R$530.000,00. Então isso que seja o dinheiro
das pessoas, as pessoas carentes que tem um mandato de
segurança com certeza, foi baseado em alguns critérios, que
seja pago com o dinheiro da pessoa ou com dinheiro público,
de qualquer maneira é um ato que eu considero inaceitável. E
eu queria deixar registrado aqui neste dia essa denúncia deste
ato arbitrário que eu pude perceber que chegou as minhas
mãos este documento. A empresa está aqui, a empresa tem o
CNPJ dela; Pharma Uni, também com CNPJ, com valores; Mafra
também, cada empresa com as documentações, com os CNPJs,
com tudo e com a cotação de preço. Então, Dr. Neidson, eu não
sou um profundo conhecedor nessa área, mas fica aqui essa
denúncia para a Comissão de Defesa do Consumidor, para a
Comissão de Saúde, para as autoridades, e vou procurar
realmente aprofundar meu conhecimento para que a gente
possa realmente fazer a denúncia a quem que seja cabível,
que seja tomada as providências, porque tem empresa que,
realmente, não merece estar no mercado, ela não merece estar

participando, às vezes, de licitação porque ela não respeita o
dinheiro público, ela não respeita o consumidor. Seria essa a
minha fala. Muito obrigado, senhor Presidente.

(Às 10 horas o senhor Ezequiel Junior passou a
Presidência ao senhor Aélcio da TV)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Eu gostaria de solicitar
ao Presidente aqui que assumisse, o Deputado Edson Martins,
que eu quero de fazer uso da palavra também.

(Às 10 horas o senhor Aélcio ad TV passou a
Presidência ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Nas Breves
Comunicações, com a palavra o ilustre Deputado Aélcio da TV,
por cinco minutos, sem apartes.

O SR. AÉLCIO DA TV – Bom dia a todos. Quero cumprimentar
a Mesa no nome do Presidente nesse momento, Deputado
Edson Martins; cumprimentar os nobres colegas;
cumprimentar a imprensa; cumprimentar aos servidores;
cumprimentar a todos que estão presentes na galeria. Faz
algum tempo que eu não tenho usado esta tribuna, mas como
passamos por um processo de campanha política muito
recente, hoje resolvi tomar a liberdade para estar usando as
Breves Comunicações, primeiro para fazer alguns
agradecimentos e parabenizar alguns e aqueles que saíram
vitoriosos nesse pleito. Quero, inicialmente, agradecer, já que
não fiz isso aqui na tribuna, agradecer a todos os 10.311
eleitores que me reconduziram a mais um mandato. Quero
agradecer a população de Porto Velho, em especial aos nossos
eleitores de Porto Velho, porque pela segunda eleição seguida
faz com que eu seja o Deputado mais votado aqui na capital,
o candidato a Deputado Estadual mais votado na Capital. São
números que apesar do eleitorado grande de Porto Velho, 335
mil eleitores, mas a gente sabe da dificuldade que é conseguir
uma votação que faça com que você seja o mais votado na
Capital. O Dr. Neidson sabe muito bem disso, porque realmente
não é tão fácil assim. E na eleição passada eu obtive 8.521
votos aqui em Porto Velho, nessa eleição 9.111 votos, para
vocês terem uma ideia da dificuldade que é obter votos em
Porto Velho, o Deputado Ribamar sabe muito bem disso, não
é Deputado Ribamar? Com 9.111 votos, eu sou o 2° Deputado
mais votado da historia de Porto Velho. Eu tenho a 2° e a 4°
maior marca da história de Porto Velho. Porto Velho, o
Deputado, o ex-Deputado Zequinha Araújo, teve uma votação
em 2010 de dezenove mil setecentos e poucos votos, que é
uma votação que eu acho que jamais será alcançada, pelo
menos, nos próximos anos. E, depois disso 9.111, Giovane, é
a 2ª maior votação da história de Porto Velho, a 3ª maior
votação pertence ao Hermínio Coelho, 9.062 votos na eleição
de 2010, e a 4ª também, que a que obtive em 2014, 8.521
votos. Então, por isso, eu quero agradecer imensamente a
minha querida Capital do Estado de Porto Velho, por esse
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presente. Ainda mais da formam como que a gente faz
campanha política sem investimento em campanha. Campanha
com muita simplicidade, com muita humildade, sem contratar
pessoal, sem formiguinhas, sem contratar lideranças, sem dar
nem um litro de combustível a ninguém, sem tudo, mas com
votos graças a Deus. E a gente com essa bandeira de renunciar
mordomias e privilégios, essa bandeira de fazer mandato
enxuto, custando menos para a sociedade, fomos reconhecidos,
1.200 votos no interior do Estado, mais 9.111 votos aqui na
capital, que foi a votação do meu amigo Jesuíno Boabaid, 9.111,
nós temos uma coisa em comum 9.111 votos, foi a votação
que eu tive Porto Velho, 9.111 foi a votação sua, que houve um
crescimento grande de mais de 2.000 votos da eleição passada,
mas infelizmente, insuficiente para entrar no quociente eleitoral
que deu a eleição a dois da sua coligação. Mas, eu quero
também parabenizar os vitoriosos nesta última eleição, houve
a recondução de mais de 50% dos Parlamentares desta Casa,
mesmo tendo 3 que não foram candidatos, nós tivemos o caso
do Deputado Cleiton Roque, o caso do Deputado Léo Moraes,
que foi eleito o Deputado Federal mais votado do Estado, o
caso do Deputado Maurão de Carvalho que não foi candidato,
mesmo assim a renovação foi de menos de 50%. Então,
parabenizar o trabalho de todos os Parlamentares que foram
reconhecidos pela população, sendo reconduzido mais um
mandato. Parabenizar também os eleitos desse domingo Jair
Bolsonaro, que já era esperado pelas pesquisas e pelo que já
tinha acontecido no primeiro turno e parabenizar também o
Coronel Marcos Rocha pela sua vitória expressiva com mais de
66% dos votos do Estado de Rondônia, parabéns ao futuro
Governador Marcos Rocha. Foi muito engraçado que uma
pessoa me perguntou assim: “porque é que você não fez
campanha e não declarou voto a ninguém”? Eu falei: “olha, no
domingo, às 14h30 eu gravei um vídeo declarando o meu voto,
mas eu não pedi voto, eu respeito a independência dos Poderes
e voto, mas, não assino embaixo por ninguém”. Então, votei no
Coronel Marcos Rocha conforme o meu vídeo que gravei e
postei em minha rede social, na minha página, mas, com a
independência total não pedi voto para ninguém. Eu nesta eleição
pedi voto apenas para minha candidata Deputada Federal a
Cristiane Lopes, que teve uma votação expressiva, 20.350 votos.
Mas, vou está com independência aqui nesse Legislativo votando
aquilo que eu acho que é melhor para a população. Não quero
ter rabo preso, não faço indicação de Governo, não quero
Secretaria, Diretoria nada, quero independência nos próximos
quatro anos como sempre foi o meu estilo tanto como quando
fui Vereador, como Deputado nesse primeiro mandato, vou estar
apoiando, portanto, o que eu acho importante e rejeitando
aquilo que não acho importante para a sociedade. A minha
bandeira no meu mandato é defender a população, é defender
àqueles que confiaram em mim sem receber nada em troca,
mas que me elegeram Deputado Estadual, vou estar aqui com
muito orgulho representando esses 10.311 eleitores que me
reconduziu para mais quatro anos, por isso fiz questão de vir
aqui à Tribuna agradecer imensamente esse gesto de carinho
que a população teve para conosco. Como eu disse, campanha
simples nos sinais, segurando o nosso cartaz com o número
lá, nos sinais a partir das 6 horas eu e a minha família, como
eu não tinha estrutura de campanha estava lá eu, meus filhos,
a minha esposa segurando um banner e pedindo voto 11.111.

Depois, duas semanas após eleição, voltamos para os mesmos
sinais novamente com o banner eu e a minha família
agradecendo a população de Rondônia pelo voto de confiança.
Isso é campanha simples, é campanha diferente, mas é o
modelo que eu trouxe para a vida pública. Renunciar mordomias
e privilégios para investir na população, já que a população
tanto anseia por essas mudanças. Nós políticos custamos muito
caro para a sociedade e temos que rever esse modelo que
tanto prejudica, que faz com que o dinheiro público não chegue
aos serviços públicos de saúde, segurança, educação,
infraestrutura, uma carga tributária gigantesca de 42%
vergonhosamente com serviços ruins de péssimas qualidades
é o que nós temos no Brasil. Espero que esteja acontecendo
alguma mudança a partir de agora porque o “Fundão da
Vergonha” que foi criado para financiar campanha política e
para manter o foro privilegiado de muita gente não deu certo.
Tivemos a maior renovação no Congresso Nacional, apesar,
dos quase dois bilhões gastos de dinheiro público em campanha
política para fazer com que aqueles parlamentares, aqueles
513 que estavam lá permanecessem nos seus mandatos. Muito
obrigado a todos um grande abraço e até uma próxima.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Aélcio da TV, parabéns pela sua reeleição também, votação
expressiva aqui na capital.

Registrar a presença do senhor Vereador Wilson Lenz,
município de Buritis, vereador de muitos mandatos, parabéns
seu Wilson, muito obrigado pela presença.

Encerrada as Breves Comunicações que não há mais
moradores inscritos, nós passamos para Ordem do Dia. Solicito
ao senhor Secretário que proceda a leitura das Proposições
Recebidas.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Não há Proposições Recebidas,
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda na Ordem do
Dia, solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas. Incluída na Ordem do Dia,
conforme o artigo 237 do Regimento Interno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, tem um Projeto
de Lei já tramitando meu, que trata da alteração dos Guardas-
Mirins, é só redação. É um Projeto de Lei Ordinária. Eu queria
que colocasse na pauta para gente votar, porque não tem
nenhum..., que traz despesa, só nomenclatura, só nome de
nomenclatura, para ser colocado tudo. Presidente, eu queria
que fosse deferido na base do 237, o meu Projeto de Lei. Trata
só dos Guardas-Mirins, que trata agora da Guarda-Mirim
Ambiental e Guarda-Mirim de Trânsito; acrescentando as
Guardas-Mirins.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Incluir na Ordem do
Dia?
O SR. JESUÍNO BOABAID – Isso.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Peço que seja incluído
na Ordem do Dia, o Projeto do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
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O SR. JESUÍNO BOABAID – Já foram lá buscar. É um de autoria
minha.

O SR. EDSON MARTINS  (Presidente) – Solicito...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Oi, Presidente Edson. Presidente
Maurão, estão querendo, o líder está querendo colocar na Ordem
do Dia o Guarda-Chuva. Eu não sei para quer pressa nesse
Guarda-Chuva. Esse Guarda-Chuva sempre só vem no final do,
no apagar das luzes do final, já entrando no recesso. Não sei
por quê essa pressa, nós estamos em outubro ainda. E outra
coisa, parece que o segundo líder, o Governador chamou, parece
que às 11 horas, tem uma reunião lá com os remanescentes
para poder resolver de vez essa questão dos remanescentes.
Mas, era bom a gente só votar esse projeto do Guarda-Chuva,
depois que tivesse resolvido essa questão definitiva, essa questão
dos remanescentes...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Define aí com o líder, porque
para mim o que vocês definirem, está resolvido. O problema é
o seguinte, quanto aos remanescentes, está resolvido lá. Ontem
a noite eu ainda assinei a transferência de seiscentos mil, ontem,
hoje já está sendo transferido seiscentos mil e os seiscentos o
mês que vem, dois milhões no mês de janeiro. Então, o pessoal
que está aí dos remanescentes; Deputado Laerte...

O SR. HERMÍNIO COELHO – São tudo remanescente, tem
pouco....

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Viu Deputado Laerte, só
para tranquilizar o pessoal aí. Ontem à noite, o Capital Marcelo,
eu mandei fazer aqui a noite depois da Sessão, transferência
de seiscentos mil daqueles três milhões e duzentos, já de
imediato; mais seiscentos no começo do mês e o restante em
janeiro. Com isso resolveu o problema que é o pagamento da
Folha lá das despesas de vocês, que é o custo dos que estão
aplicando aí as provas da formatura. Então, as custas eram de
seiscentos mil e além disso, a construção lá, os investimentos
que foram feitos, foram com as emendas de vocês, que foi a
sua, do Deputado Jesuíno, dos deputados. Então, aquele lá ficou
para isso. Então, o que gasta por mês é seiscentos mil e eles
fizeram as contas, trouxeram ontem, nós fizemos um
compromisso e transferimos ainda hoje, já foi para conta do
Governo...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, e no ofício Vossa
Excelência já mandou autorizar, descontar...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Já, eu estou devolvendo,
estou tirando da conta aqui, devolvendo para o Governo.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, mas o problema que
dia 05 agora, o Governo anunciou, anunciou publicamente que
dia 05 iniciaria a academia deles...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Não, vai iniciar, está
mantido...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, mas aí, segundo informação;
o Governo quer, parece que vai publicar e tudo, mas só vai
iniciar dia 10 de dezembro...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Não, não, o que ficou
fechado ontem, e ele vai manter com esse recurso que passou.
Por isso que eu passei o dinheiro hoje, já foi...

O SR. HERMÍNIO COELHO – É, mas Presidente, mas aí é o
que está, o que está conversado, a conversa que o líder falou
e eu conversando com o Deputado Laerte agora, era que lá
está previsto, até porque disse que o local lá não está pronto
ainda...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Como é que é?

O SR. HERMÍNIO COELHO – O local lá onde vai ser...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Aí é outra coisa. A nossa
parte nós fizemos...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu sei, eu sei que agora a parte
da Assembleia está sendo feita. Mas, aí é que está, a nossa
preocupação é que eles, eles levam para o dia 10 e os
remanescentes não confiam muito mais nesse Governo, aí a
gente tem essa preocupação, o Guarda-Chuva seria uma forma
da gente...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Então, Deputado Laerte, o
Deputado Hermínio, está pedindo para deixar para próxima
semana a questão do Guarda-Chuva, até para garantir esses
compromissos.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, nós já fizemos o
compromisso, nós fizemos um compromisso de votar essa
matéria hoje, se for para anular, aí nós vamos também,
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com base no artigo
237 do Regimento Interno, fica incluído o Projeto de Lei 1097
na Ordem do Dia desta Sessão.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente escute o líder
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de ordem
Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, esta matéria já está com
pedido de vista, já foi feito pedido vista, já foi não é Deputado



22 DE NOVEMBRO DE 2018Nº 195 2939Pág.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

Jesuíno? Essa matéria está naturalmente na pauta, nem para
tirar da pauta dá mais, regimentalmente essa matéria com
pedido de vista já até passou o prazo de votar. Nós tivemos
hoje com o Governador, nós tivemos hoje com o Govenador, e
o Governador se comprometeu a anunciar hoje, às 11h30min,
o curso para o dia 10. A Assembleia cumpriu ontem, essa noite,
ainda vai repassar hoje o recurso para fazer o curso. Então,
como essa matéria já está na pauta Presidente, se Vossa
Excelência puder dar atenção aqui. Essa matéria tem que ser
votada, porque essa matéria, regimentalmente, não pode ser
nem retirada de pauta mais. Então, eu queria que cumprisse o
que foi tratado, votasse essas duas matérias de hoje, e com
certeza vai ser cumprido o que foi esta Casa, sempre cumpriu,
nós temos várias matérias para...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – O Governador está disposto
a cumprir pelo menos ontem até nove da noite, ele estava lá,
ainda me ligou, eu já passei, minha pressão subiu um pouco
ontem, e aí eu fui deitar mais cedo, ele me ligou preocupado
com isso. E o Marcelo, foi à noite lá pegar a minha assinatura,
lá em casa que era para transferir esse dinheiro hoje, que eles
iam manter o compromisso. Então, se está atrasando lá o lugar
onde está construindo, aí eu não sei, eles não me falaram
isso, só falou que ia manter se passasse aquele dinheiro.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O Deputado Maurão...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Olha, nós estamos fazendo
aqui Deputado Jesuíno, estava falando até com a Deputada
Rosângela, aqui, esse mês nós cortamos quatrocentos mil na
folha, pessoas ganhando mil e quinhentos reais, nós
exoneramos. Então, é triste ouvir a pessoa, ver a pessoa
chorando na sua frente da gente porque eu o demiti, e se for
preciso agora em dezembro provavelmente, nós vamos demitir
até os secretários, até quem tiver se continuar a receita caindo,
até os cargos de primeiro escalão aqui da Casa, para poder
em dezembro ficar sem receber para a gente poder fechar as
contas, mas nós não estamos deixando de cumprir com os
remanescentes, que é o compromisso que foi a Casa que fez,
e eu fiz junto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – O que está acontecendo Presidente
Maurão; eu entendo inclusive que a gente, essa questão do
prazo ali das entregas das obras.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Aí é outra coisa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – É a fala do... Ontem eu já tinha
explicado. As emendas nossas Deputado Hermínio, exemplo, a
minha já foram inclusive empenhadas, eles não acertaram em
alguns materiais e por isso está tendo a morosidade lá. Falar
que vai ser 05 de novembro o início dessa academia, não vai
iniciar agora, é isso que a gente quer Deputado Laerte, pelo
menos que haja o início no mês de novembro, não dezembro!
Que dezembro já fecha a conta aqui da Assembleia, ou seja,

os trabalhos na Assembleia e fica todo mundo vulnerável. É
essa situação que está buscando.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado Laerte, Deputado
Laerte, faz esse compromisso e dar uma checada nisso, pelo
menos, comigo o compromisso está valendo.

O SR. LAERTE GOMES – Eu já falei com o Deputado Hermínio,
a matéria senhor Presidente, está na pauta, gostaríamos que
nós cumpríssemos o Regimento e votássemos. Mas, já falei
com o Deputado Hermínio, que nós íamos estar 11h30min, com
o Governador Daniel, Deputado Hermínio vai, os remanescentes
vão, e nós vamos lá Deputado Hermínio fazer essa propositura
sua, vamos convencer o Governador para adiantar, tendo as
condições físicas lá onde vai ser o curso...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado Hermínio vai
junto.

O SR. LAERTE GOMES - O Governador, não vai ter problema
nenhum Deputado Hermínio, de fazer esse adiantamento.

O SR. HERMÍNIO COELHO – A minha preocupação Deputado
Maurão, é chegar dia, digamos fizesse para o dia 10. A minha
preocupação é chegar dia 10 de dezembro, dizer não, o local
não está pronto ainda, o problema é esse, não dar mais. Meu
líder a gente já vem sendo enrolado com esse negócio há muito
tempo cara. Eu não acredito mais na palavra do Daniel. Daniel
é muito meu amigo, mas aí ele vai dizer: olha, Hermínio, eu
dei a minha palavra, mas o local não está pronto. E aí?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Porque não dá uma ida ao
local e olha?

O SR. HERMÍNIO COELHO – A questão é essa, é a falta de...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – O Deputado Jesuíno, disse
que já foi lá no local, como que está?

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, 05 de novembro já é agora.
Mas aí pode chegar dia 10 de dezembro e acontecer a mesma
coisa Deputado Jesuíno, chegar e dizer: olha, não está pronto!
E aí vai ficar só para o ano que vem?

O SR. LAERTE GOMES – Eu, Deputado Hermínio, eu acho que
o Governo, o Governo do Estado, Presidente Maurão, ele fez aí
o esforço, fez o esforço de chamar os remanescentes, a
Assembleia está fazendo o esforço, todo mundo está fazendo.
O Governador se propôs a receber todo mundo hoje, se propôs
a marcar o dia 10, se der para adiantar, nós vamos trabalhar
para adiantar, até porque tem o curso de sargento 1 lá também,
Deputado Jesuíno, que deve encerrar. Vai começar, os
remanescentes vão ter o curso, todos nós vamos cobrar, tem
mais de cem matérias aí para votar ainda para fazer o
encerramento do ano. Então, não é justo nós condicionarmos,
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o Governo faz a parte dele, aí aqui na Assembleia a gente
trava, o que acontece? Daqui a pouco nem ele quer fazer a
parte dele mais. Então, eu entendo Deputado Hermínio, vamos
votar essas matérias, vamos lá com o Governador, vamos sentar,
conversar, ele vai anunciar e vamos tocar a vida. Isso vai dar
certo.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Líder, eu não sei, eu não consigo
entender, eu não vejo essa necessidade dessa pressa de votar
esse Guarda-Chuva hoje.

O SR. LAERTE GOMES – Mas, isso já está na pauta, Presidente
Edson, já está na pauta...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Hermínio
eu acho que é muito importante quando se fala em queda de
receita, o Governo precisa de refazer até alguns planejamento,
remanejamento, anulação de despesa para que possa priorizar
outras coisas, já está na pauta nós precisamos votar esse
projeto realmente para que possa dá condição ao Governo, é
fechamento do exercício, fechamento do mandato, isso não
pode ser na última semana, o Governo com certeza tem que
ter um prazo também para que ele possa fazer as adequações
para fechar bem o mandato.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Secretário Ad Hoc) – PROJETO
DE LEI 1097/18 DO DEPUTADO JESUINO BOABAID. Dá nova
redação aos artigos 1º, parágrafo único e 3º da lei nº 2.089,
de 15 de junho de 2009, que “Dispõe sobre a criação da Guarda-
Mirim no âmbito do Estado de Rondônia”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - O projeto de autoria
do deputado Jesuíno Boabaid, Projeto 1097/18, o deputado
Adelino Follador para emitir parecer pelas Comissões
pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 1097/18 de autoria
do deputado Jesuíno Boabaid. Dá nova redação aos artigos 1º,
parágrafo único e 3º da lei nº 2.089, de 15 de junho de 2009,
que “Dispõe sobre a criação da Guarda-Mirim no âmbito do
Estado de Rondônia”.

É só uma correção, nós somos de parecer favorável,
senhor Presidente, pelas comissões pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o
parecer favorável do ilustre deputado Adelino Follador, em
votação o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 1097/18, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Secretário Ad Hoc) – PROJETO
DE LEI 1026/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 146.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
por anulação para atender Despesas Correntes com Pessoal e
Encargos Sociais, Juros e Encargos da Divida, Amortização da
Divida e outras despesas Correntes.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, eu peço verificação
de quorum.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Determino a
verificação de quorum, atendo pedido do deputado Hermínio
Coelho. Eu gostaria de convidar os deputados que estiverem
na galeria ou nos gabinetes, por favor, que viessem ao plenário,
está havendo verificação de quorum.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM

- Deputado Adelino Follador - presente
- Deputado Aélcio da TV - presente
- Deputado Airton Gurgacz - presente
- Deputado Alex Redano – ausente
- Deputado Anderson do Singeperon - ausente
- Deputado Cleiton Roque - presente
- Deputado Dr. Neidson - presente
- Deputado Edson Martins - presente
- Deputado Ezequiel Júnior - presente
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - presente
- Deputado Jesuíno Boabaid - presente
- Deputado Laerte Gomes - presente
- Deputado Lazinho da Fetagro - presente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputada Rosângela Donadon - presente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo quorum
regimental damos prosseguimento ao trabalho.

Projeto de Lei 1026/18. Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar por anulação para atender
Despesas Correntes com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e
Encargos da Divida, Amortização da Divida e outras despesas
Correntes.

Esse projeto já tem parecer favorável do ilustre
deputado Adelino Follador, e eu coloco em votação, está em
apreciação o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado o parecer.

Em primeira discussão o Projeto de Lei 1026/18. Em
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vai á segunda discussão e votação.

Próxima matéria.
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O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 1098/2018 DO PODER EXECUTIVO. Autoriza o Poder
Executivo abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação
até o montante de R$ 22.000.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Recursos sob a Supervisão da SEFIN – RS -
SEFIN.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - O projeto já tem
parecer do Deputado Laerte Gomes, eu coloco em apreciação
o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 1098/
2018. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai a
segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Requer
dispensa de interstício ao Projeto 1026/18, Projeto de Lei 1098/
18 e Projeto de Lei 1097/18.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em apreciação o
Requerimento de Dispensa de Interstício do Ilustre deputado
Ezequiel Junior. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Secretário ad hoc) – Não há mais
matérias, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Encerrada a Ordem
do Dia, passamos ao Grande Expediente. Não há oradores
inscritos. Encerrado o Grande Expediente, passamos as
Comunicações de Lideranças, que também não há oradores
inscritos. Encerrada as Comunicações de Lideranças, passamos
as Comunicações Parlamentares, que também não há oradores
inscritos.

E, nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida, a fim de apreciarmos em
segunda discussão e votação as matérias aprovadas nesta
sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 39 minutos).

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO
 AO CONTRATO N°. 039/2016

Processo Administrativo nº.  11313/2016-76.

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO

Contratada:  J.M.P. INFOELETRO ELETRONICOS COMERCIO
E SERVICOS LTDA-ME

DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
PRORROGAÇÃO, REAJUSTE do Contrato n. 039/AG/ALE/2016,
referente à contração de empresa especializada para prestação
de serviços comum de manutenção preventiva, corretiva e de
assistência técnica em um grupo gerador de 300kva, a pedido
da Superintendência de  Logística, para atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
conforme condições expostas no contrato.
Parágrafo Primeiro: O presente REAJUSTE tomou como base
na Cláusula Segunda, Parágrafos Décimo Segundo e Terceiro
do Contrato original, nos índices estabelecidos do INPC,
conforme já epigrafado nos autos.

DO PRAZO: Fica estabelecido para o presente TERMO ADITIVO
o prazo de prorrogação de 12 (doze) meses, a contar de 16 de
novembro de 2018, ultimando-se em 15 de novembro de 2019.

DO VALOR:  O valor do contrato é de R$ 60.322,51 (sessenta
mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  As despesas do presente
Termo Aditivo, correrão à conta da seguinte programação:
Fonte: 0100000000 - Evento: 400091 / UO – 1001 - Programa
de Trabalho – 01126201310500000 - Elemento de Despesas –
339030-33909 - Nota de Empenho - 2018NE01711 de 14/11/
2018 no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais),
correspondente aos serviços de manutenção e troca de peças
e Nota de Empenho – 2018NE1710 de 14/11/2018 no valor de
R$ 3.525,00(três mil quinhentos e vinte e cinco reais),
correspondente aos serviços de manutenção.
Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, segue devidamente assinado pelas partes e com
visto do Senhor Advogado Geral Adjunto desta Casa Legislativa,
e registrado à fl. 44 do Livro de Registro de Termo Aditivo do
ano de 2018 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 14 de novembro de 2018.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
                        Deputado Mauro de Carvalho – Presidente
                        Arildo Lopes da Silva - Secretário-Geral

Contratada: J.M.P. Infoeletro Eletrônicos Comércio Serviços
Ltda-ME
               João Paulo Ceconello - CPF nº 068.426.900-72

Visto:
Whanderley da Silva Costa

Advogado-Geral Adjunto – ALE/RO

ADVOCACIA GERAL
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ATO Nº 515/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327, de
9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 20 a 23/11/2018,
ao Deputado Estadual CLEITON ROQUE, cadastro nº200160359,
conforme Processo nº. 0014749/2018-71.

Porto Velho - RO, 20 de Novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                   SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 516/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de
2013 e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março
de 2016.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 20 a 23/11/2018
ao servidor relacionado que irá assessorar o Deputado Estadual
Cleiton Roque, nas audiências junto ao Ministérios da

Comunicação, Ciências e Tecnologia e da Agricultura, na cidade
de Brasilia - DF, conforme Processo nº. 0014749/2018-71.

Matricula: 200165210
Nome: Clodoaldo Araujo Dantas
Cargo: Assist Técnico
Lotação: Com. Perm. Finan, Econ.

Porto Velho - RO, 20 de Novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                   SECRETÁRIO GERAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 00013389/2018-25

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
– ALE/RO torna público aos interessados, que nos termos do
art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93, contratará por DISPENSA
DE LICITAÇÃO a empresa NEVES E MENEZES LTDA - ME,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.995.193/0001-07, com
endereço na Avenida dos Imigrantes, 3413, Bairro Costa e
Silva - Porto Velho/RO, CEP: 76.803-611, objetivando a
contratação de empresa especializada  para fornecimento de
gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado
em botijão de 13 kg, de forma parcelada (sob demanda), no
valor total de R$ 10.428,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e
oito reais), pelo período de 12 (doze) meses, para atender as
necessidades deste Poder Legislativo.

Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2018.

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral - ALE/RO

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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