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5ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 06 de Março de 2018

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas e 13 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da TV
(PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do
Singeperon(PV), Dr. Neidson (PMN), Edson Martins (PMDB),
Ezequiel Júnior (PSDC), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira
(PMDB), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho
da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Leo Moraes (PTB); Marcelino
Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo
(PR), Rosângela Donadon (PMDB), Saulo Moreira (PDT) e Só
Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Cleiton Roque (PSB), Geraldo da
Rondônia(PHS) e Luizinho Goebel (PV).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número le-
gal sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 5ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa

da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário proceder a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura da Ata
da Sessão 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 do
Expediente recebido.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura dos Ex-
pedientes recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 33/2018 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 1455/17, de autoria do Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid.
02 - Ofício nºs 661, 620 e 618/2018 – Governadoria do Esta-
do, encaminhando respostas as Indicações Parlamentares nºs
4412, 4369 e 4419/17, de autoria do Senhor Deputado Aélcio
da TV.
03 – Ofício nº 001 – Associação de Desenvolvimento de Mora-
dores, e de Emancipalistas do Distrito de Extrema de Rondônia,
encaminhando convite de Audiência Pública em 10/03/2018,
para tratar de criação de municípios do Estado e solicitação
de cópias de processos de criação do Município de Extrema.
04 – Ofício nº 047/2018 – DETRAN, encaminhando cópia ane-
xa do convênio celebrado no 1º (primeiro) semestre de 2018.
05 – Ofício nº 05/2018 – Associação dos Remanescentes das
Famílias Tradicionais e Pioneiras do Bairro Triângulo, solici-
tando arquivamento do PLC 102/2016 que trata do aumento
do reservatório do lago da Usina de Santo Antônio.
06 – Ofício nº 995/2018 – SEFIN, encaminhando avaliação do
Cumprimento de Metas Fiscais do Governo do Estado de
Rondônia, referente ao 3º Quadrimestre de 2017.
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07 – Ofício nº 188/2018 – Ministério Público do Estado, solici-
tando cópia na íntegra do processo legislativo referente à ela-
boração e a aprovação da Emenda à Constituição de Rondônia
nº 108/2016.
08 – Ofício nº 00018/2018 – BNDES, comunicando que foi libe-
rado os recursos financeiros para o Estado de Rondônia.
09 – Ofício nº 143/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando cópia do inteiro teor do v. acórdão (ID3205148),
julgada procedente nos termos do voto da relatora, objeto da
ADIN nº 0802411-04.2017.8.22.0000.
10 – Ofício nº 602/2018 – SEAS, encaminhando Convite para
participar da cerimônia de abertura da I Capacitação para Con-
selheiros Municipais dos Conselhos de Direitos da Pessoa Ido-
sa do Estado de Rondônia.
11 – Memorando nº 081/2018 – Gabinete do Deputado Jesuíno
Boabaid, encaminhando à Comissão de Segurança Pública do
Ofício nº 09/ASSAFAPOM, pleiteando providências em fase de
denúncias contra o Coordenador Regional de Policiamento I da
Polícia Militar de Rondônia.
12 – Memorando nº 078 – Gabinete do Deputado Jesuíno
Boabaid, encaminhando à Comissão de Segurança Pública do
Requerimento Administrativo do SD PM Allan Stallony Pedro
de Souza Silva, requerendo, intervenção junto a Polícia Militar
para reconsideração do ato administrativo de punição proferi-
da em Processo Disciplinar.

Lida as matérias, senhor Presidente, lido o Expediente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
recebido, passamos agora as Breves Comunicações.Está
suspensa a Sessão por tempo indeterminado.

(Às 15 horas 22 minutos a sessão foi suspensa,
e reabrindo às 16 horas 19 minutos)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está reaberta a Ses-
são. Nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Ezequiel Junior, por cinco minutos sem apartes.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Senhor Presidente, senhores De-
putados, Deputada Rosângela Donadon; cumprimento a im-
prensa aqui nesta Casa de Leis, quem nos assiste através da
internet pela TV Assembleia; cumprimentar aqui na plateia
meu amigo suplente de vereador em Ariquemes, o Zul Pinhei-
ro, que nos honra com sua visita hoje aqui também; em nome
do professor Walter, que é diretor escolar lá de Alto Paraíso,
cumprimentar todos os servidores da educação presentes nesta
tarde aqui, acompanhando os trabalhos. Presidente, eu trago
um assunto aqui, quero chamar atenção do Incra, atenção das
autoridades desse Estado, para um possível derramamento de
sangue na região de Cujubim. Infelizmente, há essa instabili-
dade agrária na região de Cujubim, precisamente na estrada
que liga Cujubim a Calama, que dar acesso a Gleba Rio Preto,
infelizmente existe uma insegurança muito grande, porque hoje
existe uma certa disputa por lotes naquela região. E chegou a
mim a notícia, numa reunião em Machadinho, de que pessoas
fortemente armadas estão num local da estrada chamado de:
Porteirão. E ali estão tentando impedir a passagem de peque-
nos produtores, de proprietários ou entre aspas, ocupantes de
lotes lá na região do Calama. Dizendo que estão a serviço de
alguém que é proprietário de centenas de lotes naquela re-
gião. Segundo informações Deputado Adelino, Deputados do
Vale do Jamari; segundo informações, essas pessoas nesse
tal Porteirão, estão fortemente armadas e já chegam enqua-
drando as pessoas que passam naquela localidade. O Incra

tem que tomar uma providência, a Secretaria de Segurança
Pública do Estado tem que tomar uma providência antes que o
pior aconteça, antes que o Estado de Rondônia volte a ocupar
na mídia nacional destaque negativo e ocupar as páginas poli-
ciais na mídia nacional. Atenção Superintendente do Incra, as
Forças Policiais desse Estado; vamos ouvir os dois lados e
mediar um entendimento no sentido, com o objetivo com que
não haja um derramamento de sangue ali naquela região. Vou
repetir aqui, estrada que dar acesso a Calama, Gleba Rio Pre-
to, partindo do município de Cujubim; a qualquer momento
pode acontecer morte ali naquela região, a qualquer momen-
to, o Incra tem que se posicionar e as autoridades policiais
desse Estado. Faço esse pronunciamento hoje aqui preocupa-
do com o que pode acontecer nos próximos dias naquela re-
gião. Era o que eu tinha para tarde de hoje Presidente, muito
obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – obrigado Deputado
Ezequiel Junior, parabéns, Vossa Excelência tem toda razão
está preocupado Deputado Ezequiel. Eu também deixo aqui
registrado a minha preocupação; hoje, eu diria Deputado
Ezequiel, que o maior problema do Estado de Rondônia, é a
regularização fundiária. Nós temos um Estado, onde a popula-
ção que veio para esse Estado foi incentivada para ocupar,
para derrubar, para formar as suas propriedades, com as ter-
ras valorizadas, muitos pais de famílias que investiram tudo
que tinham, o seu tempo, a sua força, estão há mais de 20, 30
anos dentro de uma propriedade e hoje estão vendo o mo-
mento em que tem que juntar a família, mudar suas coisas, se
der tempo de tirar e sair de dentro da propriedade. Isso está
acontecendo em Cujubim, está acontecendo em Rio Pardo, está
acontecendo em Minas Novas, em Jacinópolis e muitos municí-
pios aí do Estado de Rondônia, todo o Estado de Rondônia.
Questão de regularização fundiária é um problema grave, é
um problema que eu acho que o Governo precisa de apresen-
tar uma proposta, que o Estado de Rondônia é diferente de
outros Estados, são umas terras valorizadas, são umas terras
que chamam atenção, é uma terra que as pessoas que ocupa-
ram formaram, o Estado foi omisso em tomar qualquer posi-
ção, em tirar essas pessoas que estavam lá na propriedade,
pelo contrário, incentivava as pessoas e hoje nós vemos uma
situação como tem aqui dito o nobre companheiro Deputado
Ezequiel Junior. Essa é uma preocupação, eu quero aqui lhe
parabenizar Deputado Ezequiel que e realmente o Governo do
Estado precisa de chamar a responsabilidade, na questão da
regularização fundiária, porque se não nós, vai haver derra-
mamento de sangue com certeza no Estado, porque são mui-
tos municípios, que as pessoas não têm mais o que fazer. En-
tão, deixo aqui também registrado nesta tarde essa minha pre-
ocupação.

Ainda nas Breves Comunicações, eu concedo a palavra
ao ilustre Deputado Adelino Follador, por cinco minutos sem
apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Deputado
Edson Martins, Presidente em exercício.Senhores Deputados,
pessoal aqui presente, queria cumprimentar aqui a imprensa
e principalmente o pessoal da educação aqui presente. Dizer
que nós sabemos que ansiedade de vocês é muito grande com
os anseios, vocês têm uma pauta, estão aguardando, mas,
infelizmente nós aqui desta Casa dependemos do Executivo
encaminhar o Projeto. Eu sei que vocês, estivemos juntos es-
ses dias na Casa Civil, estivemos participando das discussões
lá em Ariquemes também e nós nos colocamos a disposição
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como a maioria desta Casa, os Deputados pelo que eu vejo,
todos estão preocupados para poder resolver esse impasse
entre professores e principalmente os alunos que querem ter
aula e muitas vezes ficam prejudicados. Mas, eu quero dizer,
deixar aqui um apelo ao Governo e Estado, que de fato se
empenham para ver, eu não sei se hoje teve alguma proposta
já do Governo do Estado, mas traga, se não for possível aten-
der a pauta que está sendo discutida com Sintero, o Sintero já
lhe entregou, inclusive eu tenho conhecimento dessa pauta,
que ele faça uma contraproposta, Deputado Edson, que não
fique pacificamente assistindo e não traga nenhuma
contraproposta, porque aí abre uma discussão e possivelmen-
te pode ter entendimento, se não houver nenhuma
contraproposta automaticamente, não tem entendimento. En-
tão, quero deixar esse apelo ao Governo e Estado para que
façam isso o mais rápido possível, algumas coisas conversan-
do dias com a Casa Civil, ele acenou que já seria possível, mas
até agora pelo o que eu vi, não foi colocado nada nessa pro-
posta, está aqui o Deputado Anderson, que faz parte e Presi-
dente da Comissão de Educação. Amanhã cedo, oito horas,
nós temos a Sessão da Comissão de Educação embora que
seja só meia hora, mas se alguém quiser há uma comissão, no
plenarinho não cabe todo mundo, quiser vir participar amanhã
não é Deputado Anderson? E até bom para a gente discutir.
Mas, com certeza deixar esse apelo então ao Governo do Esta-
do por esse empenho. Eu também queria aqui aproveitar, não
poderia deixar também, o Deputado Ezequiel, trouxe um as-
sunto de relevância aqui onde o Deputado Edson Martins, tam-
bém preocupado com a questão da regularização fundiária. A
grande violência hoje no campo é falta de documento, e está
se criando uma expectativa agora que vai documentar todo
mundo, então, precisa que o mais rápido possível esteja Terra
Legal, seja o Incra, ou seja, esse convênio que falam que vão
fazer com a Emater, para fazer uma programação, um plane-
jamento para atender essas noventa mil propriedades no Esta-
do de Rondônia, que estão sem documentos, isso é o pior onde
mantém essa violência no campo, então, parabenizar Deputa-
do Ezequiel, que trouxe esse assunto. Eu também nesse pe-
queno expediente, quero parabenizar o pessoal, nós fomos lá,
na segunda rodada de negócios Agro Show em Machadinho
d’Oeste, foi dia primeiro lá em Machadinho, onde foi um suces-
so. Eu queria parabenizar aqui o Xirú, que é o Gerente da Emater
local, a Madalena, que é Presidente da Associação Comercial
de Machadinho, o Wagner, da Fadin, o Enoque, a ANA, que são
junto com prefeitura, junto com apoio do Governo e Estado, da
Emater. Também parabenizar a Presidente da Emater, que es-
teve lá, parabenizar também a equipe de Ariquemes da regio-
nal que esteve dando todo apoio, e foi um sucesso, ainda não
tem ainda o volume de negócios que foi fechado, mas com
certeza foi um grande sucesso lá em Machadinho, praticamen-
te é lançamento do Estado todo da Agro Show que vai ter em
Ji-Paraná, foi o lançamento lá, eu queria parabenizar, eu estive
lá e vi com tanto empenho, com tantas pessoas que trabalha-
ram se empenharam para poder fazer aquela exposição, eu
quero parabenizar. E aproveitei para fazer uma visita no 5º
BEC, os plantadores de inhame, de cará, onde está um sucesso
Machadinho d’Oeste principalmente o 5º BEC está servindo de
exemplo para o Estado todo, inclusive produzindo muda para
distribuir toda região que é a muda do cará. Também o Depu-
tado Neodi, ex-Deputado desta Casa, estava lá com sete
colhedeiras, mais duas chegando colhendo soja onde também
é um desenvolvimento muito grande naquela região. Então,
quero deixar aqui registrado nesse Pequeno Expediente esses
fatos importantes aqui do Estado de Rondônia. Mas, com cer-

teza o pessoal da educação que estão aqui estão preocupa-
dos Deputado Edson, precisamos que a gente também depois
converse com eles de repente até fazer uma comissão deles
para que se dialogue para ver o que avançou e o que a gente
pode fazer para que consiga resolver o mais rápido possível
essa questão da greve obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Obrigado Deputado
Adelino. Só quero cumprimentar o Manuelzinho do Sintero e
em seu nome todos os trabalhadores em educação. Só tem
dois oradores inscritos, Deputado Dr. Neidson e Deputado Alex
Redano e vamos suspender.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, Presi-
dente.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – o Presidente Maurão pediu,
eu já falei com o Manuelzinho, com a direção do SINTERO
tirar a comissão de um por regional e fazer a volta, estamos
aguardando aqui para ver no que pode contribuir, está bem?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Ezequiel
Junior.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Só para complementar o assunto
trazido aqui pelo Deputado Adelino sobre a segunda rodada
de negócios, destacar também deputado o apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Machadinho d’Oeste, muito embora aquela
comissão organizadora não sei qual o motivo, mas não fez no
início questão da participação e apoio da Prefeitura e nem
muita questão de divulgar o apoio da Prefeitura Municipal,
mas a Prefeitura de Machadinho gastou só no parque de ex-
posições com cascalhamento de ruas 4 mil litros de óleo die-
sel, alimentação para 80 pessoas durante 3 dias, energia, rede
de energia. Então a prefeitura deu um apoio muito importan-
te, aliás sem o apoio da Prefeitura não teria feira, essa é a
grande verdade.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Enquanto organiza
a comissão para que a gente possa suspender a sessão, o
Deputado Alex Redano por 5 minutos, com a palavra.

O SR. ALEX REDANO – Sr. Presidente, nobres companheiros,
público geral. Na segunda-feira recebi um convite do SINTERO
Regional Estanho de Ariquemes onde participamos de uma
reunião com os professores e discutimos sobre os pedidos
justos da paralisação, e são vários pedidos todos justíssimos,
mas eu me comprometi, até fiz uma indicação e peço ajuda
aos nobres parlamentares que tem um item que me chamou
a atenção, se não me falha a memória é o 17.6, que é o que é
justo para todas as categorias, mas na classe de nossos edu-
cadores tem muitos professores que devido a essa pressão
toda estão doentes, muitos professores estão aposentando e
não tem direito incorporar ao salário a gratificação. Então,
esse é um item eu penso, posso estar errado, se avançarmos
esse item já é um grande avanço, Deputado Só na Bença. Eu
penso que a união, essa é a hora de todos os deputados nos
unirmos em prol da educação. Nós votamos aqui o Plano Esta-
dual de Educação e eu passei para a minha assessoria técnica
e gostaria da ajuda da assessoria técnica da Casa ver o que
pode ser feito em relação ao não cumprimento ao Plano Esta-
dual de Educação, principalmente a questão da Meta 17, é
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extensa a Meta 17, eu vou passar aqui em um ofício para todos
os deputados, vou ler o primeiro item que é “valorizar os pro-
fissionais do magistério das redes públicas da educação bási-
ca afim de equiparar gradualmente a partir da vigência deste
plano ao rendimento médio dos demais profissionais com es-
colaridade equivalente”, e são várias estratégias, 17.1, 17.2,
eu vou encaminhar em ofício para todos os parlamentares e
peço a ajuda nessa causa. Eu penso que unidos nós consegui-
mos avançar na incorporação das gratificações já seria um
bom ganho.Eu gostaria de falar um outro assunto, senhor Pre-
sidente, também de suma importância. Participamos durante
a semana com o Secretário Nacional do Terra Legal sobre al-
gumas ações para regularização de terras em Rondônia. Hoje
Rondônia tem mais de 30 mil parceleiros, sítios, fazendas,
pequenas propriedades que podem vir a ser regularizadas pelo
Terra Legal, para isso precisa de uma grande estrutura. Con-
versamos junto com a Emater, a Emater disponibilizou 80 pes-
soas para fazer essa visita ao homem do campo e fazer os
requerimentos do Terra Legal, o Terra Legal fez compromisso
de triplicar os investimentos em Rondônia, então estou com
esta causa porque eu sei que a partir do momento, senhores
Deputados, que regularizarmos as terras o cidadão vai fazer
financiamento, esse dinheiro vai girar em toda a sociedade,
em toda a comunidade, então peço força também. E tomei a
liberdade de marcar uma grande audiência pública com todos
os Secretários de agricultura do Estado, Secretários munici-
pais, todos os vereadores, todos os prefeitos e o Secretário
Nacional do Terra Legal para fazermos uma proposta onde
cada município terá um escritório do Terra Legal através da
Emater, então creio que terá o apoio da maioria dos prefeitos,
dos vereadores e conto com o apoio dos demais deputados, e
essa Audiência será dia 22 de março agora, vamos iniciar a
divulgação já agora, esta semana,  e esta reunião será um
marco. Se realmente todo mundo abraçar esta ideia e conse-
guirmos regularizar 10%, 20%, 30% das nossas terras, vocês
podem ter certeza que nós vamos colher os frutos desta regu-
larização nos anos vindouros. Muito obrigado a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Alex Redano.Registrar a presença da Professora Luciana e alu-
nos da Escola Marcelo Cândia, Santa Marcelina, obrigado pela
presença; registrar também a presença da Vereadora Da Silva
do SINTTRAR, obrigado aí pela presença, Porto Velho; os se-
nhores Vereadores Adimilson e Rafael de Souza e Vereador
Luiz Carlos de Pimenteiras do Oeste; senhor Vereador Hudson
da Câmara Municipal de Nova Brasilândia d’Oeste; senhor Ve-
reador Marcos da Hora, Câmara Municipal de Candeias do
Jamari. Obrigado pela presença

Concedo ao Deputado inscrito, Deputado Dr. Neidson por
cinco minutos com a palavra sem apartes.

O SR. DR. NEIDSON – Boa tarde a todos os presentes. Boa
tarde Presidente, a todos os nossos nobres Parlamentares.Nós
tivemos uma situação ocorrida ontem no município de Nova
Mamoré. Na verdade, a situação ocorreu em Guajará-Mirim,
onde nós vemos já estive no ano anterior no Ministério da
Justiça, no Ministério da Defesa cobrando a segurança nas
nossas fronteiras aqui de Rondônia, principalmente. Nós te-
mos 1.342 quilômetros de fronteiras desguarnecidas. E temos
implantados aí o Exército Brasileiro, a Marinha e não vemos a
atitude deles, novamente, estou aqui novamente cobrando esta
situação. Não vemos a atividade deles em nossas fronteiras do
qual em Guajará-Mirim vem ocorrendo vários roubos, vários
assaltos. Roubaram agora da última vez na BR 425, Isaac

Bennesby, uma rodovia federal, pararam o automóvel, um táxi,
do qual foram rendidos todos os passageiros, roubaram o ve-
ículo, levaram para a Bolívia para fazer a troca por drogas.
Além de roubar outras caminhonetes, outros automóveis que
vem ocorrendo isso constantemente nas nossas fronteiras, não
diria somente no nosso município de Guajará-Mirim. E, ontem,
os taxistas, juntamente de Guajará-Mirim com Nova Mamoré,
realizaram uma paralisação e um bloqueio na BR 425, cobran-
do a defesa e ao governo federal. Eu estive no ano passado
com o Ministro Raul Julgmann, que é um dos interventores que
está hoje no Rio de Janeiro e ele mesmo me falou no ano
anterior que não tinha recurso para aplicar na defesa de fron-
teiras, principalmente. Depois apareceu aí um projeto um pla-
no de estratégia de segurança na fronteira e até hoje não
vemos este plano de segurança nas fronteiras. Agora espera-
mos que depois de uma intervenção no Rio de Janeiro que
possam fazer, que eu acredito que não vá resolver o proble-
ma, fazer uma intervenção no Rio de Janeiro e deixar as nos-
sas fronteiras de todo o nosso país desguarnecido abertas.
Não resolve o problema. Vai resolver momentaneamente. En-
tão queremos que, estaremos juntamente também com a
Sesdec cobrando aí do Governo do Estado, também, que pos-
sa auxiliar nesta segurança que não é da responsabilidade dele,
é do Governo Federal, mas estaremos cobrando.E com rela-
ção à educação, quero dizer a todos os presentes que tem
total apoio do Deputado Dr. Neidson, inclusive hoje estaremos
lendo um Voto de Louvor do qual fiz anteriormente foi realiza-
do também esta paralisação cobrando simplesmente o que é
justo a vocês e que o Governo do Estado não está cumprindo,
que é este reajuste que não diríamos que é um reajuste, são
as perdas salariais que todos os funcionários, não só da edu-
cação, mas de todas as áreas que estão tendo. Eu sou funcio-
nário público, sou médico da Saúde, também. Nós tivemos
uma reunião com o Governador e os Sindicatos também nos
disseram da dificuldade que tem de marcar uma reunião com
o governador, tiveram sete anos, nós tivemos que driblar o
Governo para fazer essa reunião, e eles até ficaram assusta-
dos e falaram: não sei como o senhor conseguiu marcar esta
reunião que nós estamos há sete anos. Mas vocês todos po-
dem contar com o meu apoio, estaremos juntos aí e agora
após a suspensão da sessão estaremos aqui atrás dando total
apoio a vocês e vamos ver o que nós poderemos fazer junta-
mente ao Governo do Estado. Podem contar conosco. Um grande
abraço.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Dr. Neidson.O Deputado Hermínio quer fazer uso da palavra.
Vou suspender para a Comissão. Deputado Hermínio, o último
orador inscrito vai falar e depois nós vamos suspender a
sessão.Mas só gostaria de deixar registrado antes da fala do
Deputado Hermínio, que com certeza todos os servidores aqui
da Educação eles tem o apoio aqui de todos os deputados. Eu
não tenho dúvida disso, todas as matérias que chegam a esta
Casa que é de conceder benefícios, ou, revisão até na perda
dos servidores, com certeza aqui é unanimidade nesta Casa
em apoiar.

Com a palavra o ilustre Deputado Hermínio Coelho.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde, Deputado Edson, boa
tarde a todos o meus companheiros deputados e Deputada
Rosângela. Cumprimentar a todos que estão aqui na galeria
assistindo a nossa Sessão; em especial aos nossos servidores
da Educação e também a mídia aqui do nosso Estado, da nos-
sa cidade de Porto Velho que estão aqui hoje, principalmente,
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sobre, ver o que é que vai ser discutido aqui, o que vai ser
falado com relação a este grampo ou áudio que surgiu e que
viralizou nas redes sociais no dia de ontem.

Quando o senhor fala, Presidente, que todos nós aqui
apoiamos a luta dos trabalhadores e no caso agora da Educa-
ção, isso é importante, mas não adianta a gente dizer que
apoia aos trabalhadores e a gente na prática não fazer muita
coisa, é lógico que nós deputados não temos poder de resolver
as questões dos trabalhadores da Educação, só quem pode
aumentar salário, só quem pode dar gratificação, ou melhorar
qualquer tipo de benefício aos trabalhadores é o Executivo, a
iniciativa só pode ser dele. Mas nós temos formas sim de co-
brar de pressionar, de pressionar não para fazer coisa errada,
pressionar para ele cumprir as obrigações dele, porque esse
plano que ele prometeu, ele enganou os professores em 2010
para ser eleito, enganou em 2014 para ser reeleito, porque o
Confúcio, eu conheço político nesse país e principalmente aqui
em Rondônia político de todo o tipo, inclusive uns muito ruins.
Agora, eu considero esse Governador Confúcio Moura como
um dos piores que eu já conheci, porque ele é dissimulado, é
lógico que eu já, há poucos dias eu fui condenado por esse
governo por falar algumas palavras e vou tentar falar algumas
palavras aqui que não me enquadre como injúria. Mas eu vou
dizer primeiro o seguinte: chamá-lo de corrupto não tem pro-
blema nenhum, a Justiça aceita o chamar de corrupto, eu não
posso o chamar de outros nomes porque entra aí entra na tal
da injúria e daqui a pouco ele vai querer tirar proveito em cima
da gente dizendo que ele me condenou por criticá-lo. Primeiro:
todas as denúncias que eu tenho feito contra a esse governo,
todas as denúncias que eu tenho feito desde 2011, quando ele
assumiu, todas, eu denunciei aqui nesta tribuna, até porque é
um direito regimental nosso. Mas para falar a verdade, desde
o início do meu primeiro mandato que foi, juntamente, tam-
bém, com o primeiro mandato do Governador Confúcio, que foi
em 2011, que assumimos. O Confúcio sempre teve aqui, prati-
camente, 23 deputados na sua base, são 24, dos 24 ele sem-
pre me teve como oposição, porque sempre fui oposição, mas
que eu nunca chantageei esse governo, nunca atrapalhei, in-
clusive fui Presidente aqui três anos e dois meses e tem entre-
vista do Governador Confúcio dizendo que tudo bem; que eu
xingava ele, eu denunciava ele, mas eu nunca sentei em cima
de um projeto para atrapalhar o Estado, barganhar ou
chantagear ele em nada. Tem isso, o Governador Confúcio fala
isso. Porque eu não uso esse tipo de... Até porque ele tem 23
dos 24, como é que eu vou impedir de serem aprovados os
projetos do Executivo, eu não vou, eu me coloco contra como
na maioria dos projetos, principalmente os que vêm contra a
população, principalmente aumentando impostos, outras coi-
sas que não fazem bem para a maioria da população de
Rondônia. Muito bem, o que tem ocorrido: pedido de CPI aqui,
eu já fiz várias nesta Casa, como eu fiz a tal ponte lá de Ji-
Paraná, está aqui, eu fiz o pedido da CPI. Tenho três assinatu-
ras, eu preciso de oito, têm três e tem dois deputados queren-
do tirar a assinatura. Pessoal, só... No final deve ficar só a
minha assinatura, porque a assinatura mais próxima que eu
cheguei aqui foi aqui a do Espaço Alternativo, eu consegui che-
gar a sete assinaturas, quando estava prestes a conseguir a
oitava que é suficiente para a gente poder fazer a CPI, implan-
tar a CPI na Casa, aí vieram dois e retiraram a assinatura. Por
isso, eu quero aqui deixar claro que sempre, nós nunca, inclu-
sive as acusações que eu sempre sofri e as críticas eu tenho
sofrido, às vezes por exagerar, eu quero um tempo aí Deputa-
do Edson Martins, às vezes por exagerar o palavreado, tem
sido pelo menos para os críticos e, eu sei, eu reconheço, até

porque não precisa chamar mais tanto palavrão contra o
Confúcio, porque todo mundo já sabe quem é o Confúcio. Só
quem diz que o Confúcio é gente boa é quem está levando
alguma vantagem do Estado junto com ele. Porque o cidadão
de bem desse Estado que não depende de mamata ou de
coisas erradas não bajula Confúcio Moura e não defende
Confúcio Moura. A prova disso; há poucos dias esse governo
era o melhor governo do mundo, porque é blindado pela mídia,
blindado pela mídia, que vocês todos da mídia que estão aqui
sabem disso. É blindado por esta Casa aqui, que com exceção
da nossa voz o resto todo, quando fala em defesa do Governo,
e na maioria das vezes não fala nada. Por isso, querer envol-
ver o nosso nome em qualquer tipo de chantagem ou de qual-
quer coisa parecida, isso não cola. Só as pessoas que querem
o mal deste Estado, que tem raiva de mim, porque as pessoas
que têm raiva de mim, neste Estado, eles têm, eu não sei por
qual motivo, porque eu nunca fiz mal a nenhum cidadão de
bem deste Estado. Eu nunca xinguei um cidadão de bem deste
Estado. Sempre defendi todos os trabalhadores neste plená-
rio, nesta tribuna e em qualquer lugar que eu estiver, sempre
em defesa dos trabalhadores e da população. Por isso, com
relação a esse áudio, Deputado Jesuíno e Deputado Maurão
cometeram um erro muito grande. Primeiro, aquela conversa
do áudio do Deputado Jesuíno e do Deputado Maurão, que eu
considero muito, tenho grande respeito pelo Deputado Maurão,
é meu amigo, tenho uma grande admiração pelo Deputado
Jesuíno também, mas parece uma conversa de duas lavadei-
ras. Duas lavadeiras falando bobagem, falaram um monte de
bobagem que a gente sabe que aquilo ali de realidade não
tem nada, que o Deputado Maurão jamais tem coragem ou ia
fazer qualquer mal a esse governo. Até porque não quer, esse
governo já é mau ao extremo, não precisa que ninguém faça
mais mal a ele. Por isso, o que eu quero dizer aqui é o seguin-
te, essa CPI que eu queria as 08 assinaturas para implantar,
que eu pedi porque era necessário, mas hoje eu não defendo,
eu não vou mais pedir assinatura de Deputado, até porque eu
não quero que depois nego use, ‘não, isso era CPI para depois
chantagear o governador’. Até porque essa denúncia está de-
nunciada na Polícia Federal, no Ministério Público Estadual,
Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas da União,
Tribunal de Contas do Estado e na Polícia Civil de Rondônia.
Eu acho que eu denunciei até no Sindicato dos Vigilantes, eu
denunciei. E a Justiça já está tomando as medidas, inclusive
dos R$ 30 milhões que eles estavam tirando dos cofres do
Estado, no processo, eu nunca vi igual, porque eu já ouvi falar
em superfaturamento, por exemplo, você compra esse copo
d’água custa R$ 10,00, ele custa R$ 1,00, o governo pagou R$
5,00. Tem lá, a tal da corrupção, foi faturado em 400%, mas
pelo menos tem um copo, já tem um copo. Ele foi caro, foi
superfaturado, mas nós temos um copo. Lá foram trinta mi-
lhões e quinhentos e não tem um prego, não tem um prego. E
eu denunciei nesses órgãos que eu citei há pouco tempo e o
Ministério Público entrou com uma ação, entrou no Tribunal e
o Tribunal fez o quê? Que esses R$ 30 milhões tinham sido
negociados em 12 parcelas de dois milhões e quinhentos e ele
já tinha recebido 7 parcelas, já tinha recebido R$ 18 milhões,
faltavam 12, já era para ter terminado de receber, mas em
dezembro o Tribunal de Justiça bloqueou o restante do paga-
mento, os R$ 12 milhões. E agora, saiu a decisão da juíza aqui
do nosso Tribunal, bloqueando os bens de todos os envolvidos
na maracutaia em até dezoito milhões e meio, que era o que
eles tinham recebido, está bloqueado. O chefe lá, o Diretor
Ezequiel Neiva, dos engenheiros e de outros que participaram
dessa trama. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte,
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com certeza absoluta este roubo lá dos R$ 30 milhões de Ji-
Paraná, o chefe, foi ele que assinou pelo Estado, foi o Ezequiel
Neiva, porque é o chefe, o Diretor da autarquia, mas 04 dias
antes de eles assinarem esse acordo nessa Câmara Arbitral
de Ji-Paraná, o Ezequiel Neiva, os Procuradores do DER de
Rondônia, todos eram contra o pagamento, dizendo que esta
obra tinha sido licitada em 2009, tinha sido inaugurada em
2010 e paga, inclusive com dois aditivos, a obra era dezesseis
e quinhentos, teve dois aditivos de três milhões e mais um de
dois e quinhentos, terminou em R$ 22 milhões a obra. Foi
quitada, foi inaugurada e paga, na época, pelo Governo Cassol/
Cahulla. Depois de 07 anos eles inventaram lá, aí conseguiram
fazer mais esse acordo nessa Câmara Arbitral, dando mais R$
30 milhões. Nesses 04 dias que o Ezequiel era contra, em 04
dias ele mudou de ideia. E a gente sabe que ele mudou de
ideia porque teve pressão de gente que está acima do Ezequiel.
Quem é que está acima do Ezequiel? Só tem duas pessoas que
estão acima do Ezequiel aqui no Estado, é Emerson Castro,
que é o Chefe da Casa Civil, e o Confúcio Moura. E uma coisa
eu tenho certeza absoluta, que o Ezequiel não vai devolver
esse dinheiro, esses dezoito milhões e quinhentos que eles
meteram a mão e não vai pegar uns anos de cadeia sozinho.
Ele vai entregar quem foi que obrigou e forçou e pressionou
ele para fazer esse absurdo. Agora, eu pergunto aqui, estão
aqui os trabalhadores da Educação, todos os servidores do
Estado estão há cinco anos sem pegar nem a inflação, todo dia
vão os cálculos, os trabalhadores reivindicam merreca, corre-
ção de inflação nos salários de mil e poucos reais, que é mixaria.
Vai lá para a tal da Mesa, uma tal de MEMP e essa MEMP
nunca tem dinheiro para nada, nunca tem dinheiro para nada.
Agora, para roubar R$ 30 milhões, para desviar R$ 30 mi-
lhões, da forma que foi desviado nesse processo lá, eles fize-
ram na maior cara dura. E se não fosse eu ter descoberto,
ninguém neste Estado sabia. Outra coisa, há poucos dias aqui,
aumentaram o salário dos auditores fiscais do Estado que ga-
nham mais do que o Governador. Aumentaram salário de Dele-
gado. Aumentaram salário de Procuradores. Aumentaram sa-
lário de Secretários aqui sem discutir e sem passar por essa
MEMP, essa MEMP, essa MEMP nunca falou que não podia rea-
justar o salário desses que já ganham muito. Agora, agora
não dá, não dá para a gente aceitar, Presidente, aí é onde eu
falo que não adianta nós ficarmos dizendo aqui que somos a
favor do trabalhador não. Nós temos que fazer alguma coisa
para esses caras respeitarem os trabalhadores porque não
adianta, não adianta nós ficarmos aqui com discurso: “Não,
estamos defendendo trabalhador”. Nós temos que fazer práti-
ca, por exemplo, a poucos dias, semana passada falaram que
ia segurar a Pauta aqui e foi outra covardia que esse Governo,
esse Governo criminoso, que é esse Governo Confúcio Moura
fez com o nosso Vice-Governador Daniel Pereira. O Daniel Pe-
reira mudou a cúpula da Segurança Pública foi com o aval do
Confúcio, quem assinou foi o Confúcio Moura. Mudou o DER,
tirou um ladrão de lá da chefia do DER e colocou outro com o
aval do Confúcio e no outro dia o Confúcio vai e desfaz tudo
isso, manda essas pessoas embora e fala para o Governador
que: “não, não vou ser mais candidato a Senador e vou ficar
no Governo”. Isso é coisa de cabra ruim, isso é coisa de mole-
que, isso não é coisa de homem sério sem contar as patifari-
as, porque eu não vou entrar aqui na vida pessoal de ninguém
não, mas, todo mundo sabe que esse Confúcio, além, de ele
ser corrupto, ele, os exemplos dele como cidadão, como um
velho de 70 anos,72 anos é do mal, ele deveria se tocar de ser
homem de ter palavra. Agora, qual foi a chantagem?  Será
que foi só o áudio do Deputado Jesuíno e do Deputado Maurão

que fez ele voltar atrás? Será que só foi aquilo? Será que só
foi..., ele não voltou atrás por causa de áudio de Deputado
Jesuíno e do Deputado Maurão, ele voltou atrás porque ele
sabe que a hora que ele largar a caneta o trem vai pegar ele,
ele sabe, ele sabe que responde 09 processos no STJ como
chefe de quadrilha da maior organização criminosa desse Es-
tado. Quem esqueceu disso? E quem falou que ele é o chefe
de quadrilha de uma organização criminosa de Rondônia não
foi o Hermínio, quem falou foi o Delegado da Polícia Federal de
Rondônia e os Procuradores do Ministério Público Federal e
Estadual que falaram que ele é o chefe da quadrilha e também
o Fernando da Gata quando desceu no aeroporto vindo de Rio
Grande do Norte também falou que o chefe da quadrilha era
Confúcio Moura. Por isso pessoal, eu espero, eu espero, esse
Confúcio Moura se ele tivesse um pouquinho de dignidade ele
renunciava o mandato agora, é lógico, que ele não renuncia, é
lógico que ele não renuncia porque ele não tem dignidade, ele
não é homem para isso, ele não tem caráter, ele não tem...,
ele não tem decência nenhuma porque se ele tivesse um
pouquinho de decência ele renunciava porque ele está enver-
gonhando o nosso Estado, ele está envergonhando. Agora, essa
é a paz! Que a poucos dias falavam? Não. Os Poderes agora
vivem todos na paz porque o Hermínio é um Deputado de bai-
xo clero. Agora, está tudo em casa, está tudo muito maravilha.
Essa é a paz? Porque quando eu era Presidente da Assembleia,
podia..., não, paz realmente, alguns safados não tinham não
porque eu falava, como continuo falando, mas, eu nunca quis
o mal desse Estado, eu sempre quis o bem de todos.  Eu nunca
quis o mal de nenhum Deputado desta Casa eu sempre protegi
nossos Deputados, sempre protegi nossos Deputados. E para
mim a pior coisa do mundo é eu chegar aqui e criticar um
colega meu Deputado, eu não quero brigar com os meus cole-
gas Deputados, mas reconheço, reconheço que erramos, os
Deputados erraram.  Essas coisas na hora de falar têm que
falar aqui na Tribuna. Não falar..., eles estavam falando num
local lá eles dois sozinhos pelo o que está lá no..., inclusive,
estão até falando que foi o Deputado Jesuíno que gravou. Como
é que o Deputado Jesuíno vai gravar um trem daquele se o
Deputado é quem mais é prejudicado naquele áudio? Não tem
sentido. Aí é como eu falei, hoje essa questão de gravar, por
isso eu não tenho medo de grampo porque o que eu falo eu
falo à vontade, falo em todo canto quem quiser gravar que
grave. Não tenho medo de gravação. Não tenho medo. Eu sei
que grampearam eu sempre. Mas, é isso pessoal, vamos lutar,
...

O Sr. Laerte Gomes – Deputado Hermínio, só para...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu queria meu Líder, eu queria
meu líder, vamos... Há muito tempo eu venho reclamando isso,
eu venho xingando alguns políticos e venho reclamando não é
porque eu sou dono da verdade, nada disso não, sempre, há
muitos anos eu venho falando que está errado, a nossa Políti-
ca do Brasil ela é errada, ela é contra o povo, ela é contra os
trabalhadores, ela é mentirosa. Ela é mentirosa, toda vida eu
venho falando e nós políticos, só quem pode mudar isso é nós
políticos. Agora, como a gente não está mudando, aí vem o
Poder Judiciário e tenta..., aí vem metendo de goela abaixo
meu amigo, criminaliza a política como está hoje e isso não é
bom. Por isso, o que eu quero aqui eu não quero o mal de
ninguém, eu quero, por exemplo, eu quero que o Confúcio
renuncie porque eu sei que para ele não tem jeito.  Confúcio
Moura não muda mais, tem 72 anos, nasceu mal e vai morrer
mal. Não tem jeito para o Confúcio, mas, para nós aqui tem,
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para nós e para a maioria dos políticos do Brasil se tocar que
nós estamos errados, nós estamos fazendo a política de cima
para baixo, nós não estamos fazendo a política que deve ser
feita pelo coletivo e pela maioria. Por isso a minha luta é essa
pela boa política, é isso, eu nunca quis mais do que isso, da
política verdadeira, da política séria, da política decente, errar
é normal que qualquer um de nós erre. Mas, errar tentando
consertar, até porque nós somos seres humanos, nós não so-
mos perfeitos. Mas, errar é uma coisa e ser bandido e ser
sacana e ser perverso é outra coisa.

O Sr. Laerte Gomes – Um aparte.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Pois não meu Líder, eu já vou...

O Sr. Laerte Gomes – Só para colocar Deputado Hermínio,
Vossa Excelência falou desse acontecido, dessa gravação que
surgiu aí, que está em todas as redes sociais, no qual o seu
nome também foi colocado e o meu nome também; na própria
gravação diz como líder ia levar o recado, ia falar para o Go-
vernador, nunca me foi pedido isso, logicamente. E logicamente
“que havia” um debate com os problemas da Assembleia, como
líder do Governo e leva para o Governo, que esse é o papel do
líder, fazer essa interlocução entre o Governo do Estado, Depu-
tado Hermínio e a Assembleia Legislativa. Mas, queria deixar
claro aqui, que tanto eu, como Vossa Excelência, até o próprio
Deputado Maurão e o Deputado Jesuíno, foram infeliz na fala?
Foram. Mas, é como Vossa Excelência falou, é um momento eu
acho que você acaba falando o que não deve. Mas, não partici-
pei de armação nenhuma, nem é do meu caráter, do meu feitio
isso, não assino CPI, não assinei e nem vou assinar. Então, só
para colocar isso, só para colocar isso; Deputado Hermínio, só
para colocar...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu só queria pedir,
queria pedir que mantenham a ordem, mantenham a ordem
para assegurar a fala dos deputados. Eu só queria pedir...

O Sr. Laerte Gomes – Agora mesmo eu declarei apoio ali,
agora mesmo eu declarei apoio ao Plano de Educação para
implantar. Mas, eu tenho que falar, agora mesmo eu declarei
para o Sintero, que eu acho que tem o Plano de Educação, se
fizeram o compromisso tem que cumprir e eu defendo isso
também, também defendo isso. Presidente, só para colocar
isso porque espalham nas redes sociais, espalham Deputado
Edson, nas redes sociais, como a gente estava tramando, tra-
mando isso e eu não participei disso, não participo, a própria
conversa, o áudio fala isso. Só para deixar colocado aqui Pre-
sidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu só queria, só queria Deputado
Jesuíno, dizer para nossa Casa, para nossa Assembleia, que o
salário do professor em Rondônia, alguns anos atrás já chegou
o segundo, o terceiro melhor do país, Deputado Edson e hoje o
salário dos professores de Rondônia, os servidores da educa-
ção em Rondônia, é o pior, é o pior do país, é o pior do país.
Por isso que a gente vive aqui, a gente vive muitas vezes aqui
na ilusão; o Governo é o melhor do Brasil e hoje está aí; a
Segurança Pública caindo aos pedaços, está a nossa saúde
pública, as pessoas morrendo a míngua nesses hospitais da
vida aqui no nosso Estado e está aí a nossa educação, está aí,
o pior salário do país, trabalhador ficando 10 anos para apo-
sentar, para poder conseguir o processo, o processo ali que
tem que, para poder quando encaminha para o Iperon, 10 anos;

isso parece pesadelo, isso não é, isso é... Por isso Deputado
Saulo, Deputado Saulo, essa Casa aqui, nós temos que come-
çar, começar a cobrar desse Governo, aí está a realidade des-
se Governo que tem maioria absoluta aqui e que muitas vezes
esta Casa aqui tanto defende e protege. Um abraço a todos,
vamos para luta, vamos para luta, os trabalhadores da educa-
ção e desse Estado, vamos para luta e só com muita luta que
a gente vai conseguir fazer pelo menos ser um pouco respei-
tado. Um abraço e obrigado a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada as Bre-
ves Comunicações. Passamos a Ordem do Dia, aliás, vamos
suspender essa Sessão agora no início da Ordem do Dia para
que possa discutir e receber ali a Comissão de Representan-
tes dos Trabalhadores da Educação. Então, podem dirigir, eu
acredito que já está aqui na sala do fundo as pessoas que vão
discutir representando a categoria. Está suspensa a Sessão.

(Suspende-se esta Sessão às 17 horas 05 e minutos,
e reabre-se às 17 horas e 23 minutos)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está reaberta a Ses-
são. Passamos a Ordem do Dia. Solicito aos senhores Deputa-
dos que tiverem na galeria que venham ao Plenário, por favor,
tomem seus assentos para que nós possamos prosseguir a
Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
Proposições recebidas.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – Procede a leitu-
ra das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA
- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Dis-
põe sobrea confecção de tapumes protetores nos caixas ele-
trônicos, a fim de que o reabastecimento monetário seja rea-
lizado pela parte posterior das máquinas e dá outras provi-
dências;
- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Tor-
na obrigatório aos hospitais públicos e privados a procederem
ao registro e a comunicação imediata do nascimento de re-
cém-nascidos com Síndrome de Down às instituições, entida-
des e associações especializadas que desenvolvem atividades
com pessoas com essa anomalia genética no Estado;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado
da Polícia Militar do Estado de Rondônia - PM/RO 1º Classe o
senhor Josimar Pastore Avelino;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado
da Polícia Militar do Estado de Rondônia - PM/RO 1º Classe o
senhor Jean Carlos de Paula;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo da
Polícia Militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor Erik
Gonçalves Bezerra;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado
da Polícia Militar do Estado de Rondônia- PM/RO 1º Classe
PM/RO senhor Wagner Prates Roos;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 3º Sar-
gento da Polícia Militar do Estado de Rondônia – PM/RO se-
nhor Guauter Lima Castro;
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- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo da
Polícia Militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor Joel
Gomes Bernardo;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 2º Sar-
gento da Polícia Militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor
Rogério Félix Macena;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo da
Polícia Militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor Jorge de
Oliveira Campos Junior;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado
da Polícia militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor Juliano
Fernadez de Souza;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado
da Polícia militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor Fábio
Gomide da Silva;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Sargento
da Polícia Militar do Estado de Rondônia – PM/RO senhor Valdir
Cândido;
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EDSON
MARTINS. Concede Medalha do Mérito Legislativo a Gerente
Técnica da Agência Estadual de Vigilância em Saúde –
AGEVISA, do Estado de Rondônia, a senhora Maria do Socorro
Rodrigues da Silva;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Requer a
Mesa Diretora na forma regimental, Voto de Louvor aos Polici-
ais do Pelotão de Choque (GOE) da Polícia Militar do Estado de
Rondônia do município de Ji-Paraná, nos termos da lista ane-
xa;
- PROJETO DE LEI 866/18 DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Institui
o mês de março, como mês de “Março Roxo” como mês de
conscientização sobre a Epilepsia, no Estado de Rondônia;
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Declara
de utilidade pública a Associação GRUPO DE Voluntários Aju-
dar – GRUPO AJUDAR, com sede no município de Porto Velho/
RO;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Pesar, para os familiares do Agente Penitenciário, Air-
ton da Silva Nascimento, que faleceu no dia 05 de março de
2018, vítima de câncer, nesta capital;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora, nos termos Regimentais, a realização de uma Ses-
são Solene, para o dia 26 de março de 2018, às 09h00min
horas nesta Casa Legislativa, com a finalidade de entregar Votos
de Louvor para os integrantes que laboram na Unidade de
Saúde Social Fluvial Walter Bartolo, no Estado de Rondônia,
conforme segue lista de nomes em anexo;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja
encaminhado Voto de Louvor em favor da manifestação por
parte do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado
de Rondônia – SINTERO;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja
encaminhado voto de louvor para o senhor Aluízio da Silva
pelos relevantes trabalhos que realiza na função de radialista
e jornalista no município de Guajará-Mirim/Rondônia;
 - REQUERIMENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DA
FRIBOI. Requer a prorrogação da Comissão Temporária Espe-
cial com a finalidade de verificar in loco e colher subsídios

sobre o funcionamento da CPI da Friboi instalada na Assembleia
Legislativa do Estado do Mato Grosso;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer à
Mesa Diretora realização de Sessão Solene no dia 14 de maio
de 2018, às 09:00 horas, em homenagem do Dia do Assistente
Social;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer
Moção de Pesar aos familiares da Sra. Terezinha de Jesus
Martins Noleto, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 de
março de 2018;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora realização de Sessão Solene no dia 29 de mar-
ço de 2018, às 16:00 horas, no plenário desta Casa de leis
para entrega de medalha de Mérito Legislativo ao Tenente
Coronel Policial Militar Josué Fernandes Marrieli, pelos rele-
vantes serviços prestados ao Estado de Rondônia;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora que solicite ao Secretário de Segurança Pública
e ao Comando Geral da Polícia Militar informações quanto a
falha dos aparelhos de HTS e nos rádios das viaturas da 1ª
Companhia de Policiamento Ostensivo, em Ji-Paraná;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, informa-
ções acerca do andamento do processo de aquisição de armas
de fogo restritas para uso dos Agentes Penitenciários do Esta-
do de Rondônia;
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas –
SEGEP, informações acerca do andamento dos trabalhos da
comissão criada para elaboração do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP);
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, infor-
mações quanto a forma em que se procedeu a seleção e/ou
contratação de pessoal para execução do Projeto Gênesis, bem
como dados de transparência quanto aos nomes dos servido-
res, cargo, função e remuneração equivalentes ligados direta-
mente ao Grupo Técnico de Trabalho que foi formado.

Lidas as proposições, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Na Ordem do Dia,
eu solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Requer à Mesa Diretora na
forma regimental voto de louvor aos policiais do Pelotão de
Choque (GOE) da Polícia Militar do Estado de Rondônia do
município de Ji-Paraná, nos termos da lista anexa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento ora lido. Em votação o requerimento. Os deputa-
dos favoráveis permaneçam como se encontram, os contrári-
os se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer voto de pesar para
os familiares do Agente Penitenciário Airton da Silva Nasci-
mento que faleceu no dia 5 de março de 2018, vítima de cân-
cer, nesta capital.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação requerimento do Ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em
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discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa Diretora nos ter-
mos regimentais a realização de Sessão Solene para o dia 26
de março de 2018, às 09:00 horas, nesta Casa Legislativa,
com a finalidade de entrega de Votos de Louvor para os inte-
grantes que laboram na Unidade de Saúde Social Fluvial Walter
Bártolo no Estado de Rondônia, conforme segue lista de nomes
em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação requerimento do Ilustre Deputado Dr. Neidson. Em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expedi-
ente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja encaminhado Voto
de Louvor em favor da manifestação por parte do sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia – SINTERO.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação requerimento do Ilustre Deputado Dr. Neidson. Em vota-
ção o requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja encaminhado Voto
de Louvor para o senhor Aluízio da Silva pelos relevantes tra-
balhos que realiza na função de radialista e jornalista no muni-
cípio de Guajará-Mirim/RO.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação requerimento de voto de louvor do Ilustre Deputado Dr.
Neidson. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DA FRIBOI. Requer a
prorrogação da Comissão Temporária Especial com a finalida-
de de verificar in loco e colher subsídios sobre o funcionamen-
to da CPI da Friboi instalada na Assembleia Legislativa do Esta-
do do Mato Grosso.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação requerimento da Comissão Especial. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer à Mesa Diretora re-

alização de Sessão Solene, no dia 14 de maio de 2018, às
09:00 horas, em homenagem do Dia do Assistente Social.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento do ilustre Deputado Ribamar Araújo. Em votação
o requerimento. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer Moção de Pesar
aos familiares da senhora Terezinha de Jesus Martins Noleto,
pelo seu falecimento, ocorrido no 02 de março de 2018.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento do ilustre Deputado Ribamar Araújo. Em votação
o requerimento. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa Direto-
ra, a realização de Sessão Solene, no dia 29 de março de
2018, às 16:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para
entrega de Medalha de Mérito Legislativo ao Tenente Coronel
Policial Militar Josué Fernandes Marrieli, pelos relevantes ser-
viços prestados ao Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em votação
o requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – Acabaram as
matérias senhor Presidente. Tem a Ordem do Dia.

VETO TOTAL N° 144/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
280. Veto Total ao Projeto de Lei nº 760/17, de autoria do
deputado Adelino Follador. Acrescenta o inciso VI ao Art. 3º
da Lei nº 982 de 06 de junho de 2001 que “Dispõe sobre a
Defesa Sanitária Animal do Estado de Rondônia e revoga a Lei
nº 886, de 21 de março de 2000 e a Lei nº 969, de 25 de
janeiro de 2001”. Sem parecer das Comissões.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, solicito
verificação de quorum.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu quero convidar
os deputados que estiverem nos gabinetes ou na galeria da
Casa, pois está havendo nos termos regimentais, verificação
de quorum. Os deputados presentes para registraram as suas
presenças. Deputados que estiverem no gabinete ou na gale-
ria da Casa que venham ao plenário registrar as suas presen-
ças, está havendo verificação de quorum.
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VERIFICAÇÃO DE QUORUM
- Deputado Adelino Follador - ausente
- Deputado Aélcio da TV - presente
- Deputado Airton Gurgacz - ausente
- Deputado Alex Redano - presente
- Deputado Anderson do Singeperon - presente
- Deputado Cleiton Roque - ausente
- Deputado Dr. Neidson - presente
- Deputado Edson Martins - presente
- Deputado Ezequiel Júnior - ausente
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - presente
- Deputado Jean Oliveira - presente
- Deputado Jesuíno Boabaid - ausente
- Deputado Laerte Gomes - ausente
- Deputado Lazinho da Fetagro - presente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Léo Moraes - presente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Ribamar Araújo - presente
- Deputada Rosangela Donadon - presente
- Deputado Saulo Moreira - presente
- Deputado Só Na Bença - presente

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 14 Deputados
presentes, há quorum para votação.

Eu quero designar aqui o Deputado Saulo Moreira, pela
Comissão de Justiça e Redação para emitir o parecer pelas
comissões pertinentes.

O SR. SAULO MOREIRA - Senhor Presidente, companheiros
deputados, este é o Veto Total número 144, com relação ao
Projeto de Lei da mensagem 280, Projeto de Lei nº 760/17, de
autoria do Deputado Adelino Follador. Acrescenta o inciso VI
do art. 3° da Lei 982 de 6 de junho de 2001, que “Dispõe sobre
a Defesa Sanitária Animal do Estado de Rondônia e revoga a
Lei 886, de 21 de março de 2000 e a Lei 969, de 25 de janeiro
de 2001”.

Senhor Presidente, senhores Deputados, o Governo do
Estado vetou esta Lei e em discussão com os demais pares
desta Casa, esta Casa aprovou esta Lei por entender que ela é
de suma importância para os produtores do nosso Estado de
Rondônia e, portanto, o meu parecer é favorável a derrubada
do Veto, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável pela derrubada do Veto do ilustre Deputado
Saulo Moreira. Em votação o parecer. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifes-
tem. Está aprovado o parecer.

Em discussão o Projeto. Em votação. Deputados favorá-
veis votam ‘não’ ao Veto.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Vota ‘não’ ao Veto, senhor
Presidente. Vota ‘não’ ao Veto, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu Voto não pela
derruba do Veto conforme o parecer do ilustre Deputado Saulo
Moreira.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado só para justificar a
derrubada do Veto, dizendo que, hoje o Idaron chega à propri-
edade e, muitas vezes, o número de cabeça de gado não fe-
cha aí ele chega e expede uma multa. Então, ele vai ter que
notificar e aí são 30 dias que ele pode multar que aí o produtor
tem tempo para justificar se tem uma cabeça a mais, se tem
uma cabeça a menos, não multar, porque depois que entra no
sistema não consegue mais tirar. Então, o agricultor, têm mui-
tos reclamando, então, primeiro o Idaron faz a notificação e
após 30 dias é que ele pode multar se o produtor... Então, com
certeza, vai favorecer muito os agricultores.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Prontinho.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, eu gostaria
de parabenizar ao pessoal que está lutando pelos seus inte-
resses, nossos interesses, que a Educação é nosso interesse,
parabenizar vocês pela luta e conte conosco. Obrigado gente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parabéns a todos,
foi aprovada a nota de apoio aos servidores da Educação, a
todos os deputados que estiveram apoiando.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, faltam
dois votos, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Faltam dois votos,
um Projeto importante do ilustre Deputado Adelino Follador,
para que possa ser derrubado o Veto. Deputados que ainda
não votaram... Deputado Aélcio, está votando.

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

SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 14 votos ‘não’,
está rejeitado o Veto. Vai ao Expediente.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO - Deputado Anderson, seu
requerimento já foi aprovou, dos professores?

SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Já foi aprovado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – E a assinatura de apoio aos
professores, foi aprovada?

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, está
sendo feito ainda o requerimento.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – É que os professores estão
indo embora. Mas vai ser aprovado conforme o combinado,
não é isso?

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Exatamente. O requeri-
mento, só para esclarecer aqui para os profissionais de Educa-
ção presentes, compromisso da Comissão da Educação, eu como
Presidente da Comissão, nosso compromisso é convocar os
membros da MEMP nesta Casa para a gente chegar numa so-
lução dessa greve o quanto antes. O que vocês querem é mais
do que justo é o cumprimento da Lei que foi aprovada por esta
Casa, que o governo não está cumprindo, o requerimento está
sendo preparado, vamos apresentar na Comissão amanhã e
aprovar e, também, uma nota desta Casa, vários deputados
assinando, praticamente, todos assinando, apoiando o movi-
mento de vocês que é legítimo. Então, vocês podem contar
com o nosso apoio, possivelmente, a convocação vai se dar na
quinta-feira, às 16 horas, no plenarinho, aqui da Casa, vai ser
no plenarinho essa reunião, e a direção do Sintero já tem co-
nhecimento, e amanhã o requerimento de convocação vai ser
apresentado na Casa. Então, essa era a informação que eu
queria passar para vocês.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – É que amanhã eles não vão
poder estar aqui no plenário. Eles têm uma reunião às 09:30,
eles fizeram o pedido ao Deputado que pudesse estar lá às
09:30 dando apoio. Então nós vamos ter a votação, a Sessão
normal amanhã, às 09:30 e aqueles que puderem, um, dois ou
três que puder participar lá com os professores, não tem pro-
blema. Eu penso que não vai fazer falta para completar o
quorum. Mas o Requerimento ficou para amanhã, que é o pe-
dido do Sintero, não é? Amanhã eu tenho que estar na Sessão
às 09:30 porque eu vou estar aqui, que eu tenho o pedido de
vocês, que é da Comissão de Educação, tem que aprovar aqui.
Mas eu penso que alguém vai estar lá representando, determi-
nar um ou dois Deputados que possa estar lá representando a
Assembleia Legislativa. Mas se faltar muito aqui também, aí
não tem como aprovar amanhã, que estamos com quorum baixo
hoje, que alguns Deputados não estão no plenário. Era isso.
Agradecer a presença de todos os professores e colocar à dis-
posição a Assembleia Legislativa, como nós já temos feito aqui
com o Sintero, numa reunião interna aqui, conversando com
todo Sindicato. Obrigado pela presença.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Próxima matéria,
Secretário.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos ao Grande Expediente. Não há oradores ins-
critos. Encerrado o Grande Expediente, passamos às Comuni-

cações de Lideranças. Também não há oradores inscritos. En-
cerradas as Comunicações de Lideranças, passamos às Co-
municações Parlamentares. Também não há oradores inscri-
tos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Ses-
são Extraordinária para em seguida, a fim de apreciarmos as
seguintes matérias: Projeto de Resolução 127/2018, Projeto
de Resolução 125/2018, Projeto de Decreto Legislativo 226/
2018, Projeto de Decreto Legislativo 225/2018, Projeto de
Decreto Legislativo 208/2017, Projeto de Decreto Legislativo
203/2017, Projeto de Decreto Legislativo 204/2017, Projeto de
Decreto Legislativo 209/2017 e Projeto de Decreto Legislativo
202/2017.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 52 minutos).

5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 13 de Março de 2018

Presidência do Sr.
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
AIRTON GURGACZ - Deputado

(Às 15 horas e 20 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Dr. Neidson
(PMN), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Geral-
do da Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid
(PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão
(PMDB), Marcelino Tenório (PRP), Ribamar Araújo (PR) e Só
Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Anderson do Singeperon(PV), Cleiton
Roque (PSB), Jean Oliveira (PMDB), Leo Moraes (PTB); Luizinho
Goebel (PV), Maurão de Carvalho (PMDB),Rosângela Donadon
(PMDB) e Saulo Moreira (PDT).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 5ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.

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

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Peço dis-
pensa da leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior, se-
nhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior. Determino
sua publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.
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Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretá-
rio que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, Questão de Or-
dem.

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

O SR. LAERTE GOMES – Gostaria de solicitar que incluísse na
pauta a Mensagem 017 do Poder Executivo, Projeto de Lei nº
872/18.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Acatamos o Reque-
rimento apresentado pelo Deputado Laerte Gomes, para in-
cluir na Ordem do Dia o projeto.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Questão de Ordem, senhor
Presidente. Eu queria registrar a presença do Vereador de Jaru,
Paulão dos Esportes que está ali na galeria desta Casa; tam-
bém do Vereador de Cacoal, lá do PRP, Vereador Jabá. Verea-
dor, o Deputado Laerte Gomes já te lançou aqui, Senador da
República por Rondônia. Sejam bem-vindos a esta Casa Vere-
adores e demais Vereadores presentes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, só para comple-
mentar aqui. O Secretário de Governo do Município de Presi-
dente Médici, Ronaldo Rio Branco, aquele município promissor,
se faz presente aqui.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 782/17 DO DEPUTADO LEBRÃO. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação dos benefícios para jovens de
baixa renda no serviço de transporte interestadual, ampara-
dos pelo Estatuto da Juventude.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 782/17, de autoria do
Deputado Lebrão. Está em discussão. Está em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. LAERTE GOMES – Cumprimentar também, senhor Pre-
sidente, está presente na Assembleia hoje o Presidente do
PSDB do Município de Presidente Médici, Professor Osvaldo; o
Fábio e o Fabiano. O Fábio é o Secretário lá do nosso municí-
pio e o Fabiano.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 863/18 DO DEPUTADO ALEX REDANO. Altera a reda-
ção dos incisos III do parágrafo único do artigo 2º, do inciso II
do parágrafo único do artigo 3º e revoga o inciso VII do artigo
3º da Lei Estadual 3.935/2016, e dá outras providências.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 863/18, de autoria do
Deputado Alex Redano. Está em discussão. Está em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 839/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 288. Altera

e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.270, de 05 de dezembro
de 2013, que “Institui o Regime de Previdência Complementar
para os servidores públicos titulares de cargo efetivo, inclusive
os membros dos órgãos que menciona e os militares do Esta-
do de Rondônia e dá outras providências.”

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, senhor Presidente. Eu
acho que o Deputado Laerte já registrou, mas quero mais uma
vez agradecer e registrar a presença do Vereador Cle Gonçal-
ves; Ex-Prefeito de Costa Marques, Dinho Mesquita; Presiden-
te do PTB, Guaíra; todos aqueles que nos acompanham e agra-
decer pela parceria e o apoio que têm sempre me dado como
Deputado Estadual na BR-429, no Vale do Guaporé. Muito obri-
gado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 839/2017.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só agradecer novamente a todos
os deputados que se fizeram presentes e compreenderam a
importância da não aprovação, ou seja, retirando os militares
da Lei 3.270, e dessa alteração dessa Lei. Como disse o Depu-
tado Laerte Gomes, mesmo que sejam para os novos servido-
res públicos que adentrarão ao Estado, aos militares, tem essa
condição da paridade e da integralidade e outros direitos. En-
tão, obrigado Deputado Laerte, obrigado a todo o governo e a
todos os parlamentares que votaram pela aprovação da emen-
da, que são duas emendas: a ementa e a emenda. Então,
inclusive, que fique registrado essa questão.

SR. LAERTE GOMES - Só para concluir, senhor Presidente. O
nobre Deputado Lebrão saudou os nossos colegas da BR-429,
todos apoiam o Deputado Lebrão que só de não falar mal do
Deputado Lebrão já estão ajudando, já estão apoiando. Então,
lá só pode falar bem.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
o Projeto de Lei 839/2017, do Poder Executivo. Está em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Ex-
pediente.

Próxima matéria.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 872/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 017. Altera
os itens 11 e 13 do Anexo II da Lei n° 4.230, de 19 de dezem-
bro de 2017, que “Autoriza a Companhia de Águas e Esgoto de
Rondônia – CAERD proceder à contratação de pessoal por tem-
po determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público”.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quero pedir ao De-
putado Laerte Gomes que emita parecer pelas Comissões per-
tinentes.

O SR. LAERTE GOMES – Trata-se, senhor Presidente, de ma-
téria de autoria do Poder Executivo/Mensagem 017, Projeto de
Lei 872/2018. Nós somos, senhor Presidente, de parecer favo-
rável pela legalidade e constitucionalidade do referido projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu vou pedir vista. Desse jeito
que está sendo lido, tenho mesmo que pedir vista. Eu não sei
nem do que se trata esse negócio aí.
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O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está concedido o
pedido de vista feito pelo Deputado Jesuíno Boabaid.

Próxima matéria.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Encerradas
as matérias, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – E nada mais haven-
do a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar
a presente Sessão, convoco Sessão Ordinária para o dia 14 de
março, no horário regimental, às 09:00 horas, e comunico re-
alização de Sessão Solene de autoria do Deputado Laerte Go-
mes, no dia 16 de março do corrente ano, às 15:00 horas, na
Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 08 minutos)

rante a visita à Mineradora Santa Elina, conforme Processo
nº.00004036/2018-84.

Matricula: 200161681
Nome: Milson Alves da Guia
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dept. Ap. Prod. Parl.

Porto Velho - RO, 20 de Março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº 139/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 21 a 23/03/2018, a
servidora relacionada para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de executar serviços jornalístico
a esta Casa de Leis, acompanhando a Comissão Temporária
Especial para inspeção do funcionamento da Mineradora San-
ta Elina, conforme Processo nº.00004036/2018-84.

Matricula: 200161390
Nome: Juliana Antonieta F Martins Dias
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. de Jornalismo

Porto Velho - RO, 20 de Março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Processo Eletrônico no 006/2018/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo no 1061/2018-23

A Superintendência de Compras e Licitações - SCL, por meio
de sua Pregoeira, designada através do ATO No 2250/2017-
SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, torna público,
para o conhecimento dos interessados que a licitação
supracitada tendo como finalidade o REGISTRO DE PREÇOS
para futura e eventual aquisição de produtos alimentícios, a
pedido do Departamento de Cerimonial, foi declarada FRA-
CASSADA, por ausência de competitividade no certame, con-
forme relatório acostado no referido processo. Os autos en-
contram-se franqueados aos interessados.

Porto Velho-RO, 19 de março de 2018.

Lourdes Terezinha Lena
Pregoeira ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 137/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos 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.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 21 a 23/03/2018,
a servidora relacionada para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de atuar como Secretária de
Comissão, elaborando a Ata da Reunião, durante a visita à
Mineradora Santa Elina, conforme Processo nº.00004036/
2018-84.

Matricula: 200164025
Nome: Carla Cristina Vidal Rodrigues
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. Comissões

Porto Velho - RO, 20 de Março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº 138/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos 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.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 21 a 23/03/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de preparar, equalizar todo o
sistema de som e opera-lo, bem como gravar a reunião, du-



20 DE MARÇO DE 2018Nº 46 551Pág.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



20 DE MARÇO DE 2018Nº 46 552Pág.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


	TAQUIGRAFIA
	SUP. DE RECURSOS HUMANOS
	SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		2018-03-20T12:31:15-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




