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ATAQUIGRAFIA

22ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 08 de Maio de 2018

Presidência dos Srs.
AIRTON GURGACZ - Deputado

EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas e 11 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Alex Redano
(PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon (PV),
Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior
(PRB), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (MDB), Jesuíno
Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro (PT),
Lebrão (MDB), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV), Maurão
de Carvalho (MDB),Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon
(MDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Dr. Neidson (PMN),
Geraldo da Rondônia (PHS) e Marcelino Tenório (PRP).

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Havendo número
legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 19ª 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. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - Procede à
leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. AIRTON GURGACZ (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 ex-
pediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 83/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Transfere a Sede do Governo do Estado de
Rondônia, no período de 23 a 26 de maio de 2018, para o
Município de Ji-Paraná”.
02 – Mensagem nº 85/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
10.214.290,40, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de
Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de
Rondônia – FIDER”.
03 – Mensagem nº 86/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o montante de
R$ 17.069.627,10, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Penitenciário – FUPEN”.
04 – Mensagem nº 88/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Acrescenta Seção II-A – Da Readaptação
de Militar Estadual – ao Decreto – Lei nº 09-A, de 9 de março
de 1982, que ‘Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares
da Policia Militar do Estado de Rondônia e dá outras providên-
cias’”.
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05 – Mensagem nº 89/2018 – Poder executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera, acrescenta e revoga dispositivos da
Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que ‘Institui o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e so-
bre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal’ e de Comunicação (ICMS), e dá outras Provi-
dências”, e revoga a Lei nº 3.623, de 15 de setembro de 2015.
06 – Mensagem nº 90/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Acrescenta o artigo 68-A à
Lei Complementar nº 432, de 3 de março de 2008, que ‘Dispõe
sobre a Nova Organização do Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de
Rondônia e dá outras Providências’”.
07 – Mensagem nº 91/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “Acrescenta o
§ 3º ao artigo 96 da Lei Complementar nº 76, de 27 de abril de
1993, que ‘Dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado de
Rondônia, e dá outras providências’”.
08 – Mensagem nº 92/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “Revoga os
incisos I e II do artigo 171 da Lei Complementar nº 68, de 9 de
dezembro de 1992, e o artigo 60 da Lei Complementar nº 432,
de 3 de março de 2008’”.
09 – Mensagem nº 93/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar que “Altera e acres-
centa Anexo à Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro
de 2017, que ‘Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder
Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências’”.
10 – Mensagem nº 94/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
1.589.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Es-
pecial de Reequipamento Policial – FUNRESPOL”.
11 – Mensagem nº 95/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
26.654.271,25, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Es-
tadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia –
FECOEP/RO”.
12 – Mensagem nº 96/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o montante de
R$ 1.930.500,00, em favor da Unidade Orçamentária: Supe-
rintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL”.
13 – Mensagem nº 97/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, Adicional Especial e
Suplementar por Anulação, até o montante de R$ 29.506.822,27,
em favor das Unidades Orçamentárias: SEFIN, SUGESP, SEPOG,
SEPAT, SESDEC, SEJUCEL e SEAS”.
14 – Mensagem nº 98/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o montante de
R$ 89.146.926,50, em favor da Unidade Orçamentária: Depar-
tamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER”.
15 – Ofício nº 958/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando Projeto de Lei Complementar que “Altera dispositi-
vos da Lei Complementar nº 568, de 29 de março de 2010, e
dá outras providências”.
16 – Ofícios nºs 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112/2018
– DITEL, encaminhando resposta aos Requerimentos nºs 1588,
1584, 1585, 1589, 1590, 1575, 1576 e 1572/18, de autoria do
Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.

17 – Ofícios nºs 104 e 105/2018 - DITEL, encaminhando res-
postas as Indicações Parlamentares nºs 5030 e 4984/18, de
autoria do Senhor Deputado Lazinho da Fetagro.
18 – Ofício nº 384/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a Lei nº
3.122/13, objeto da ADIN nº 0800899-20.2016.8.22.0000.
19 – Ofício nº 365/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, co-
municando os termos da decisão proferida nos autos em
epígrafe (ID3205148), objeto da ADIN nº 0802411-
04.2017.8.22.0000.
20 – Ofício nº 387/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, enca-
minhando Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a Lei
3.610/2015, objeto da ADIN nº 0801942-26.2015.8.22.0000.
21 – Ofício nº 1327/2017 – Ministério da Saúde Fundação
Nacional de Saúde, encaminhando documentos relacionados
ao Termo de Convênio nº CV 0717/16, cujo objeto é Sistema
de Abastecimento de Água em Áreas Rurais, celebrado com o
Estado de Rondônia.
22 – Ofício nº 068/2018 – Instituto Educacional Guarda Mirim
de Cacoal, encaminhando o relatório mensal das atividades
desenvolvidas referente ao mês de fevereiro/março de 2018.
23 – Ofício nº 0274/2018 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Relatório de Atividades TCE-RO – 1º Trimestre
2018.
24 – Ofício nº 023/2018 – Hospital de Amor Amazônia, solici-
tando apoio dos Deputados Estaduais na destinação de emen-
da orçamentária individual no valor de 100 mil reais no exer-
cício de 2018.
25 – Ofício nº 1554/2018 – SEGEP, solicitando a possibilidade
de transferir a Reunião da Comissão Temporária Especial, para
o dia 9 de maio de 2018, ás 14h.
26 – Ofício nº 005/2018 – FIMCA, solicitando autorização para
que a Secretaria Legislativa possa contribuir com a pesquisa
de nossos acadêmicos.
27 – Ofício nº 006/2018 – Partido Republicano da Ordem So-
cial, informando a filiação do Sr. Anderson da Silva Pereira
(Anderson do Singeperon) no Partido Republicano da Ordem
Social – PROS.
28 – Ofício nº 014/2018 – Partido Democrático Trabalhista,
informando que a Nobre Deputada Rosangela Donadon, está
filiada no Partido Democrático Trabalhista – PDT.
29 – Memorando nº 091/2018 – Gabinete Deputado Hermínio
Coelho, solicitando da Mesa Diretora da ALE/RO alteração da
Resolução nº 327/16, que trata sobre concessão de diárias.
30 – Requerimento do Senhor Deputado Edson Martins, justi-
ficando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 02 de maio
de 2018.
31 – Requerimento do Senhor Deputado Jean Oliveira, justifi-
cando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 03 de abril de
2018.
32 – Requerimento do Senhor Deputado Luizinho Goebel, jus-
tificando sua ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 17 e
18 de abril de 2018.
33 – Requerimento do Senhor Deputado Luizinho Goebel, jus-
tificando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 02 de maio
de 2018.
34 - Comunicado nº AL014376 a AL014520/2018– Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação.

Lido o Expediente.

O SR. AIRTON GURGACZ (Presidente) – Obrigado, senhor
Secretário. Queremos agradecer a presença das senhoras e
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senhores membros do Sintero, obrigado pela presença. Tam-
bém queremos agradecer a presença do senhor João Carlos
da silva, Administrador de Vila de Samuel; também queremos
agradecer a presença no nosso plenário, do senhor Gentil
Felipino, Secretário Geral de Candeias do Jamari.

Passamos às Breves Comunicações.

(Às 15 horas e 31 minutos o senhor Airton Gurgacz
passa a Presidência ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu gostaria de re-
gistrar a presença do Pastor Valmerson, meu amigo lá do
município de Alta Floresta, grande liderança. Parabéns, muito
obrigado pela presença, pastor Valmerson.

Com a palavra, o ilustre Deputado Airton Gurgacz, por
cinco minutos, sem apartes.

O SR. AIRTON GURGACZ – Boa tarde senhor Presidente Ed-
son Martins; boa tarde nobres Deputados; boa tarde colabora-
dores, imprensa aqui presente e as pessoas que estão aqui no
nosso plenário. Estivemos na quinta-feira passada em Mirante
da Serra, reunido lá com o Vice-Prefeito Wagner, que o Prefei-
to da cidade estava viajando, onde nós levamos uma emenda
de R$ 100 mil para compra de medicamentos. E tiveram lá
uma reunião muito grande com todos os Secretários, funcio-
nários e vários Vereadores que também compõem a Câmara
Municipal, estiveram no gabinete lá e o Vice-Prefeito Wagner
nos atendeu prontamente, com um grande café da tarde. Foi
muito boa a ida lá, tomara que sempre seja assim. Também
acompanhamos nossa equipe do PDT, de Mirante da Serra, o
nosso Presidente Evaldo Duarte, sua equipe, o Laércio de Sou-
za Cruz, Luiz Barbosa, Mansueto Rocha, Luís Sales, Francisco
Gregório, o Ricardo Cardoso. Também outra preocupação nossa,
senhor Presidente, nobres Deputados, com a questão da rodo-
via que liga a BR 364 ao município de Mirante da Serra, pas-
sando por Nova União, onde a estrada está bem destruída e
chegando o momento agora do verão. Então a gente faz aqui
um pedido e um apelo ao nosso Diretor Katatau, ao chefe regi-
onal da estrutura do DER de Ouro Preto, da Residência de
Ouro Preto para que possa dar um tratamento para aquela
rodovia, fazer os tapa-buracos porque são muitos que têm,
são muitos acidentes, é muito problema na estrada e também
precisa fazer o desmatamento nas margens da rodovia, que
está ruim de acostamento. Até nós pensamos que essa estra-
da tem mais de 20 anos e, conversando com técnicos e enge-
nheiros do DER, a grande verdade é que você tapa buraco, dali
um mês abre toda a buraqueira de novo. O que nós precisa-
mos, na verdade, é que o DER e o Governo do Estado invista
em recapagem dessas rodovias. Elas foram construídas para
durar pelo menos 06 anos e hoje já estão com mais de 20
anos. E aí se gasta muito, muito dinheiro com tapa-buraco.
Então essa questão de tapa-buraco, eu acho que a recapagem
seria o ideal. Vai gastar um pouquinho mais, mas teremos
uma estrada de qualidade, uma durabilidade bem maior e uma
tranquilidade a mais para os motoristas, para os usuários des-
sa importante rodovia que é essa rodovia que liga, ali, a BR
364, passando por Nova União e Mirante da Serra. Também
em Nova União estivemos lá conversando com a Elenice
Moreira, a Preta, despachante de trânsito, filiada do PDT tam-
bém, pessoa que mora lá há muitos anos que também faz um
grande trabalho, também solicitou e o Prefeito também estava
presente lá, o Prefeito do PDT que assumiu agora a pouco
tempo, também pedindo e a população solicitando essa ques-
tão da BR que liga, a BR 364 ao município de Mirante da Serra,

um município que vem crescendo muito, principalmente na área
agrícola. O Deputado Lazinho conhece bem aquela região, não
é, Deputado Lazinho? O pessoal de Mirante solicitou e precisa,
e necessita que essa estrada seja recuperada e mais neste
momento que a seca se aproxima, para que as rodovias esta-
duais sejam melhoradas. Também fizemos uma ida até o mu-
nicípio de Urupá. Também uma situação muito difícil da estra-
da de Urupá, da BR até Urupá, passando por Teixeirópolis.
Também aproveitar aqui e fazer um apelo ao DER para que ele
consiga aí, agora, rapidamente, a seca se aproximando, bus-
car esse trabalho de tapa-buraco, e talvez, até de recapagem.
Porque água e asfalto está difícil combinar e aquilo que os
técnicos falam, e os engenheiros falam, que não aguentam
mais, não tem... A pista precisa, também tem mais de 20 anos
esse trecho da BR 364, Teixeirópolis/Urupá, onde precisa ser
feito também uma recapagem, mas talvez até tenha que ter
um trabalho melhor ali de infraestrutura na rodovia para que a
gente consiga melhorar essas rodovias estaduais. O Governo
do estado, o Governador Confúcio Moura investiu muito nos
municípios e também em algumas estradas, mas nós precisa-
mos, na verdade, cuidar das RO’s de Rondônia para melhorar.
Também a estrada RO 470 de Mirante da Serra, ali, nós temos
ali. Não, nós temos ali de Urupá até Mirante da Serra é um
trecho de chão, mas, que também está destruída devido à
questão da chuvarada, tivemos lá, andamos 20 km nela do-
mingo e nos deparamos com uma situação muito difícil, secou
a pista, mas têm lá aqueles buracos, aquelas valetas grandio-
sas e que atrapalha muito o desenvolvimento de toda aquela
região, uma região que necessita de boas estradas e a gente
sabe que na época de inverno é muito difícil as estradas de
chão permanecerem boas. Mas é o momento agora e nós en-
tendemos que deve ter uma preocupação, um planejamento
do DER através da residência de Ouro Preto do nosso Diretor
Geral Katatau que também assumiu o DER a um mês com o
novo Governo e que possa dar uma olhada com muito carinho
para àquelas pessoas que moram lá e que necessitam dessas
importantes rodovias. Também foram, nos cobraram lá em
Mirante da Serra a construção de um prédio para a CIRETRAN,
onde o prédio que está lá é alugado e está numa situação
muito precária. Então, a Prefeitura Municipal através do Vere-
adores já forneceu o terreno lá para o DETRAN e o que é que
o DETRAN precisa agora fazer um Projeto e fazer investimento
para atender também aquela região, atender à população com
mais dignidade. Então era isso, agradecer a recepção lá em
Mirante, lá em Nova União e agradecer também em Urupá,
Teixeirópolis, as pessoas que visitamos tivemos assistindo jogo
lá na estrada, lá no campo do poeirinha, aonde teve um belo
jogo lá, o time do Urupá contra o Time do Capela de Ji-Paraná
e foi muito bom no domingo passando por lá e vendo esses
problemas. Então, é um trabalho do Deputado sempre procu-
rar olhar essas situações.Então, eu quero deixar aqui um abraço
a todos e boa tarde. Obrigado Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Presidente
Airton Gurgacz.

Ainda nas Breves Comunicações com a palavra o Ilustre
Deputado Anderson do Singeperon.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Sr. Presidente boa tar-
de a todos os presentes na Casa; cumprimentar os compa-
nheiros do SINTERO que estão ali hoje prestigiando esta Ses-
são, toda a Diretoria do SINTERO, todos os presentes. Mas, a
nossa fala hoje é de uma Sessão de Posse que nós participa-
mos, Cerimônia de Posse na Secretaria de Justiça e também
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na SESDEC, ontem, com o Governador Daniel Pereira, onde ele
empossou ali oficialmente um Agente Penitenciário na Secre-
taria de Justiça, o Agente Adriano de Castro, que também já
atuou no Singeperon, já foi um dos membros do Singeperon e
hoje o Adriano foi empossado pelo nosso Governador como
Gestor da SEJUS que vai administrar o Sistema Carcerário du-
rante esse período do Governo Daniel Pereira, e nós estivemos
lá prestigiando a posse do Adriano e desejando uma boa sorte
na sua Gestão, no Sistema Carcerário que é uma pasta muito
complexa de todas as pastas dentro do Executivo Estadual, uma
pasta que lida, vamos dizer, a escória da sociedade, aquele
que infringiu as leis brasileiras, estão lá cumprindo penas e a
gente sabe que  o Sistema Carcerário ele tem falhado muito
com a sociedade porque a sua finalidade a qual ele foi institu-
ída pela Lei de Execução Penal ela não tem sido cumprida na
sua totalidade e a grande maioria dos que ingressam no Siste-
ma Carcerário para cumprir pena saem de lá pior do que en-
traram. Então, o Adriano tem uma missão aí bem grande e
mostrar resultado do conhecimento técnico que ele tem; ele
tem formação superior e é técnico porque ele é servidor de
carreira da Secretaria de Justiça. Então, eu quero parabenizar
o senhor Governador por dar essa oportunidade para um ser-
vidor de carreira assumir a Secretaria para desenvolver esse
trabalho que é complexo e ali o Sistema Carcerário hoje está
em todas as gestões e gerências sendo administrado e gerido
por servidores de carreira do Sistema Carcerário.Então, nós
acreditamos que quem conhece, e isso sempre defendi aqui,
defendi como Sindicalista que quem conhece, quem é técnico,
quem é da área é que tem que administrar, é que tem que
gerir as ações dentro do Sistema Carcerário e a gente deseja
aí para o Adriano uma melhor gestão, tanto ele como Coorde-
nador Geral Francilei, o Gerente Jairo, que inclusive assumiu
hoje a gerência do Sistema Prisional aqui da capital e que eles
possam fazer um excelente trabalho pela nossa sociedade no
combate ao crime organizado junto trabalhando em harmonia
com a Sesdec e com isso protegendo a nossa sociedade das
ações criminosas que o Sistema Carcerário possa tentar con-
tra a nossa população e também desenvolver os trabalhos que
tem que ser feito na ressocialização dos apenados. Quero des-
tacar aqui também sobre as minhas Emendas que tramitavam
desde o ano passado na Secretaria de Justiça que por ques-
tões políticas no Governo passado estavam paradas, estavam
vamos dizer, com morosidade. E o Secretário já assumiu e de
forma rápida já colocou essas Emendas para tramitar de for-
ma rápida e urgente porque o Sistema Carcerário precisa e
muito em breve algumas açõescomo parte dessas emendas,
que foi encaminhado à Secretaria de Justiça, serão feitas ações
em benefícios do Sistema Carcerário como um todo e princi-
palmente dos servidores que laboram as suas atividades den-
tro do sistema carcerário. Outra questão foi uma visita que
fizemos ao Diretor do DER, o Katatau, onde a gente ali pediu o
empenho e no sentido da RO-005, é uma RO que pega uma
parte muito boa ali do sistema carcerário e a metade dela, ela
não tem pavimentação asfáltica. Então, a dificuldade de aces-
so, o risco de acidente, a lama e agora vai iniciar o período aí
de verão e a poeira vai aumentar, que a poeira envolve tam-
bém uma questão de saúde. Então, nós pedimos ali agilidade,
porque já foi licitada, a empresa já está mobilizada lá no local
e a obra parou desde o ano passado. Então, nós fomos ali até
o Katatau, pedir o empenho no sentido de ativar novamente
aquela obra, a empresa inclusive fazer parceria com outras
empresas para desenvolver aquele asfalto ali, resolver as ques-
tões judiciais que tem ali também naquele local, a gente sabe
que tem e trazer aquele benefício para comunidade. Outro pedido

nosso para o Katatau, é a estrada da Penal ali do trecho da
Guaporé até o Presídio Urso Branco, onde tem uma pavimen-
tação asfáltica, está muito ruim, muito buraco, falta de manu-
tenção, sinalização precária. Então, nós solicitamos do DER a
manutenção ali e ele firmou um compromisso de enviar as
máquinas ali para melhorar, tem causado acidentes com ser-
vidores e também com todos que ingressam ali no sistema
carcerário, ou para trabalhar ou para visitar; advogados, po-
liciais militares, todos os que fazem uso da Estrada da Penal,
estão com essa dificuldade e nós pedimos ali do Diretor do
DER, para que faça uma operação tapa buraco ali e melhore
esse acesso dos presídios; é uma rodovia muito usada, princi-
palmente para escolta de preso e esses buracos colocam em
risco a vida dos servidores, a vida também de apenados que
se deslocam ali para escoltas ambulatoriais, escoltas judiciá-
rias entre outras escoltas dentro do sistema carcerário. E o
Diretor do DER disse para nós que de prontidão irá atender
esse nosso pedido e melhorar ali e o retorno da obra vai acon-
tecer agora, o quanto antes, possivelmente semana que vem,
que é a obra que já leva o asfalto até a entrada do Aliança,
que era um compromisso do Governador Confúcio na sua ges-
tão, de fazer o asfalto até São Carlos; mas, cumpriu parte do
compromisso e o asfalto vai chegar até a entrada da Aliança,
levando benefício muito grande para comunidade ali, para os
agricultores, para todos que vivem naquela região. Então, se-
nhor Presidente, esta é a minha fala nesse sentido e uma boa
tarde a todos.

O EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Anderson. Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o
ilustre Deputado Ezequiel Junior, por cinco minutos sem apar-
tes.

Mas, antes eu quero registrar a presença do Senhor
Vereador José Edson, Presidente da Câmara Municipal de Monte
Negro. E também da Senhora Lisete Marth, vice-prefeita de
Cerejeiras. Também do Senhor Assis Furtado, Gerente Regio-
nal da EMATER de Ji-Paraná. Muito obrigado pela presença.

Com a palavra, Questão de Ordem para o Deputado
Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Aproveitar o ensejo Presidente e
registrar a presença da nossa vice-prefeita de Cerejeiras, mais
uma vez, Lisete Marth e também a nossa primeira dama, que-
rida primeira dama do município de Cerejeiras, Dona Jandira
e em nome do meu amigo Manoel, o mecânico lá da cidade de
Vilhena, cumprimento as demais pessoas que nos visitam.
Obrigado Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado De-
putado Luizinho. Agradecer a presença da primeira dama, le-
var um abraço para o nosso querido Prefeito Airton, de Cere-
jeiras.

Com a palavra o ilustre Deputado Ezequiel Junior, por
cinco minutos sem apartes.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Senhor Presidente, Senhores De-
putados, público aqui presente que nos acompanham nesta
tarde; você que nos assiste através da TV ALE, também rede
mundial de computadores. Presidente, o assunto que me traz
a esta tribuna desta Casa de Leis, é para falar do aniversário
de emancipação política e administrativa do município de
Machadinho d’Oeste. O município estará em festa esta sema-
na, na sexta-feira no dia 11 de maio, comemora 30 anos da
sua emancipação política e administrativa. Portanto, é um
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momento de reflexão, é um momento de nos recordarmos dos
pioneiros e momento também de levarmos boas notícias e re-
afirmamos os nossos compromissos com aquela população.
Machadinho que teve a sua emancipação política no dia 11 de
maio de 1988, quem assinou na época foi o Governador
Jerônimo Garcia de Santana; Machadinho, inicialmente foi ele
surgiu depois da criação de um projeto de assentamento pelo
INCRA e dali, daquele projeto de assentamento, nasceu a ci-
dade de Machadinho d’Oeste, uma das mais importantes do
Estado, com destaque para agricultura familiar, produção da
piscicultura que a cada ano cresce mais no município, a cafei-
cultura, o gado leiteiro, o gado de corte também, enfim, é um
dos municípios hoje mais importante do nosso Estado e esta
semana comemorando trinta anos de emancipação política e
administrativa. E para celebrar essa festa, essa verdadeira,
essa data histórica do nosso município, o município vai está
em festa na quinta, sexta e sábado. Na quinta-feira, nós tere-
mos um louvor na praça com a presença especial do Dueto
Canção e Louvor, que estarão em Machadinho pela primeira
vez, um trabalho que será coordenado pela mocidade da Igre-
ja Evangélica Assembleia de Deus. Na sexta-feira, nós tere-
mos a sequência da festa com um forró na praça e no sábado,
nós teremos Furação do Calypso, cantando também num gran-
de show para o povo festejar também na praça de Machadinho
d’Oeste. E Machadinho, ganhou presente hoje Presidente, hoje
eu e o Prefeito Leomar Patrício, estivemos lá no DER, onde ele
já pode assinar o empenho, dois empenhos na realidade que
somados tem o valor de trezentos e quinze mil reais, sendo
oriundos emenda parlamentar de minha autoria. Nós coloca-
mos uma emenda de cinquenta mil reais, para aquisição de
alguns equipamentos para auxiliar no tapa-buracos com um
equipamento aquele soprador, um que corta o asfalto outro
que compacta o cascalho no buraco, uma emenda de cinquenta
mil reais. E também foi feito um empenho hoje, um empenho
financeiro de uma emenda no valor de duzentos e sessenta e
cinco mil reais para aquisição de uma retroescavadeira para a
Prefeitura Municipal que precisa muito desses equipamentos.

O SR. EDSON MARTINS – Só uma questão de ordem meu
ilustre Deputado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Pois não Deputado.

O SR. EDSON MARTINS – Hoje eu encontrei lá o Prefeito
Leomar Patrício, eu pedi permissão para ir lá fazer uma visita
em Machadinho d’Oeste.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Está convidado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu quero lhe para-
benizar Vossa Excelência por tanta emenda. Eu conheço o
município de Machadinho, tenho alguns amigos lá, e realmen-
te sei do seu trabalho lá. Mas, quero lhe pedir permissão tam-
bém e dizer que vou a Machadinho para elogiar o seu trabalho
que realmente o senhor é um grande líder no município de
Machadinho, parabéns pelo trabalho lá no município.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Estaremos recebendo o senhor
com muita alegria, o senhor e os demais Deputados que que-
riam fazer parte dessa grande festa, lembrando que são três
dias de festa, e no sábado, nós teremos o Furação do Calypso
lá e a praça promete está lotada. Então, hoje, nós tivemos o
prazer de anunciar esse presente para o município, essas duas
emendas que somadas chega-se ao valor de trezentos e quin-

ze mil reais. Na quinta-feira, o Governador Daniel Pereira, es-
tará em Machadinho, vai fazer a sua primeira visita depois de
empossado, e nós estaremos entregando um Caminhão Bom-
ba Tanque para o Corpo de Bombeiros, caminhão esse que foi
comprado, adquirido também com emenda parlamentar cole-
tiva, coletiva, eu coloquei oitenta mil reais, e outros parlamen-
tares colocaram vinte, vinte e cinco, trinta, quarenta mil reais,
e assim nós conseguimos levantar quatrocentos e oitenta mil
para aquisição desse caminhão para o Corpo de Bombeiro.
Então, na quinta-feira, o Governador Daniel Pereira, o Coronel
Chianca, que é o Comandante do Corpo de Bombeiro do Esta-
do, estarão lá para fazer a entrega e o Governador vai anunci-
ar também a implantação da Junta Comercial do Estado de
Rondônia, em Machadinho, uma solicitação nossa também que
vai ser muito importante para o comércio que muitas vezes
quando comércio precisava resolver algum assunto relaciona-
do à Junta Comercial, tinham que se deslocar para Ariquemes
ou Jaru. Na quinta-feira, o Governador estará anunciando a
chegada da Junta Comercial do Estado de Rondônia, um tra-
balho em parceria também com Associação Comercial de
Machadinho. Então, Presidente; quero mais uma vez aqui pa-
rabenizar o povo de Machadinho, nosso povo é o nosso maior
patrimônio, parabéns Machadinho pelos trinta anos de eman-
cipação política e administrativa.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Ezequiel Junior, parabéns pelo seu grande trabalho pelo muni-
cípio de Machadinho, e por todo o Estado de Rondônia. Ainda
nas Breves Comunicações, com a palavra o ilustre Deputado
Adelino Follador, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes, comunidade aqui presente, Presi-
dente da Câmara de Monte Negro, Batoré, agradecer pela pre-
sença aqui, Arildo, também o Secretário de Planejamento aqui
presente lá de Monte Negro. Há pouco estava aí o Prefeito
Municipal Evandro Marques, o Prefeito de Cujubim, agora de
manhã também, aonde nós tivemos no DER, tivemos na Se-
cretária de Educação, também no Meio Ambiente a SEDAM
para cobrar algumas situações. Eu quero também aproveitar
esse momento para parabenizar a Associação Comercial de
Ariquemes junto com também pela festa que foi feita a
Expovaleem Ariquemes, foi feita na Praça do Tambaqui, foi um
evento muito importante para Ariquemes onde foram discuti-
dos os assuntos, palestras durante três dias, quatro dias, na
quinta-feira, até domingo sobre o peixe. Hoje Ariquemes, que
se tornou um polo da piscicultura do Estado de Rondônia. En-
tão, através da Expovale que já nasceu forte, o ano passado
foi muito forte e esse ano conseguiu superar todas as expecta-
tivas. Então cada vez está aumentando, parabenizar o Gover-
no do Estado pela parceria, onde teve a participação de muitas
pessoas, foi todas as noites lotados, onde teve identidade, teve
atendimento de saúde, e onde nós tivemos a oportunidade de
participar e quero parabenizar todas as pessoas que contribu-
íram para que isso acontecesse. Um investimento mais de 20
expositores e esses expositores tiveram participando, 35
agroindústrias entre Ariquemes, Mote Negro, Cacaulândia, Rio
Crespo, Cujubim, toda a região as pessoas fizeram parte nes-
ses dias e venderam praticamente todos os produtos que eles
que eles tinham. Também teve a presença do Governador, dois
senadores; senador Acir, senador Raupp, também teve vários
deputados federais, teve a presença de muitos deputados es-
taduais e nós estivemos lá presente, e nós tivemos a satisfa-
ção de participar. Também tivemos em Cacaulândia no domin-
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go onde entregamos várias emendas parlamentares e com
certeza foi uma festa muito importante, parabenizar o Prefeito
Edir, Vice-Prefeito João Caetano, os vereadores, a comunidade
em geral que recepcionou a gente com um trabalho muito im-
portante lá para poder, foi enfatizado os recursos que nós man-
damos para lá isso foi muito importante. Conseguimos entre-
gar também recurso para comprar uma van aonde facilita
aquelespacientes para virem a Porto Velho, onde entregamos
também mais cem mil reais de medicamentos, e outras emen-
das que foram anunciadas lá naquele dia. Então eu quero dizer
para vocês que para mim é um prazer poder contribuir com
aquele Município, ajudar embora o Prefeito, Vice-Prefeito, os
vereadores pegaram o Município em péssimas condições. Hoje
está conseguindo melhorar um pouco, embora as dificuldades
são grandes. Mas agora, hoje também tivemos no DER co-
brando a recuperação da RO-140, a RO-144, também daquela
região que o pessoal está nos cobrando. A ponte do Canaã
graças a deus hoje saiu a licença ambiental, nós estamos fa-
zendo um estudo e queremos junto coma Assembleia
Legislativa, junto com os meus colegas tentar ver se a gente
consegue alterar a lei, deputado Edson Martins eu não sei por-
que exige licença ambiental de uma recuperação de uma pon-
te. A ponte já existe a 30, 40 anos e agora para poder fazer
deputado Ribamar, uma recuperação tem que ter licença
ambiental, tem que ter um técnico para se deslocar lá no local,
fazervistoria, mandar e atrasa todo um processo, recuperação
nós temos, eu até pedi para a assessoria jurídica levantar isso.
E mais ainda a minha preocupação, diz que o Tribunal de Con-
tas está criando um problema nas cascalheiras. Aí diz que ain-
da este ano vão abrir mão, mas que não vão autorizar mais, e
tem que ter licença ambiental das Cascalheiras. Deputado
Ribamar o atoleiro, o dano ambiental é muito mais deixar um
atoleiro aberto do que você pegar um cascalho e manter a
estrada encascalhada. Então nós precisamos sentar com a
Assembleia, estudar esses pequenos impactos ambientais que
a gente seguiria simples, como por exemplo, furar um poço
para irrigar um hectare de café, é uma burocracia tão grande,
tem que contratar um geólogo, só para assinar ele cobra mil e
quinhentos reais, com mais a estrutura praticamente fica mais
caro do que o projeto de irrigação, fica mais cara a licença.
Então nós precisamos que o Estado simplifique essas autoriza-
ções de baixo impacto, a gente sabe que não cria problema
nenhum. Questão de cascalho, um agricultor se falar para ele
que ele precisa fazer um projeto, que ele precisa levar a SEDAM
lá na propriedade dele para poder autorizar tirar um cascalho,
ele não vai autorizar, por quê? Porque ele sabe que muitas
vezes a SEDAM chega lá e acaba multando ele, criando proble-
ma em outras áreas, outras situações. Então nós corremos o
risco de não ter mais condições de encascalhar as estradas e
como que nós vamos transitar se nós não vamos encascalhar?
O pessoal doa o cascalho de graça e ainda tem que correr
atrás para tirar uma licença, deputado Ribamar, isso é inad-
missível. Eu concordo que aqueles que vendem o cascalho,
aqueles que têm uma cascalheira que eles fornecem para as
empresas particulares, mas aquele que fornece sem custo ne-
nhum para a Prefeitura, para o DER deputado Lazinho, não
tem que exigir licença nenhuma, é o Estado que está fazendo,
é a prefeitura é o Estado, então Deputado Edson eu me preo-
cupo muito com essas questões ambientais, nós temos que
nos preocupar, mas estão criando situações que não tem lógi-
ca. Eu ouvi, hoje, nós estávamos conversando sobre a questão
também da piscicultura dentro de APP, isso é uma preocupa-
ção muito grande porque hoje o secretário atual nos recebeu
muito bem e ele tem demonstrado muito interesse de dialogar,

de ver, mas nós sustamos aqui nesta Casa aquela portaria
onde pedia para rever todos os projetos que já foram feitos
no passado e agora eu vejo o secretário adjunto que é o
Pitaluga visitando o pessoal e botando pressão em cima dos
técnicos dizendo que não pode autorizar. Eu quero dizer para
vocês que eu estou muito preocupado com essa situação e
nós não podemos inviabilizar um setor tão importante no Es-
tado de Rondônia que é a piscicultura.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, deputa-
do.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Edson, o Deputado
Lazinho...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não Deputado
Lazinho, questão de ordem concedida.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu não podia deixar de
parabenizá-lo e enaltecer a preocupação de V.Exª no seu dis-
curso com relação as exigências de órgãos do Estado princi-
palmente com relação ao setor produtivo. Da forma como está
indo, Deputado Adelino, será inviabilizado todo e qualquer tipo
de produção. Tem que fazer uma ponte, você tem que pegar
licença para tirar madeira, não tem mais madeira, você quer
fazer um bueiro tem que tirar licença, você quer fazer um
poço tem que tirar licença, você não consegue mais produzir
sem que as restrições ao setor produtivo venham trazer pre-
ocupação e trazer prejuízo para toda população. Então é mui-
to difícil, o produtor vai desanimar, o produtor não aguenta
mais, o produtor, Deputado Ribamar, não vai aguentar a quan-
tidade de objeções que tem para ele poder produzir, ele não
vai ter estrada, ele não vai ter mais nada daquilo que precisa,
agora V.Exª está trazendo mais essa, então não dá para en-
tender, nós temos que ter, é um Governo e esse Governo tem
que sentar com seus órgãos e definir. Nós temos o problema
das agroindústrias, V. Exª sabe, há dois anos nós reunimos
com o Governo para criar um sistema de fiscalização único no
Estado, a SEDAM passa fala uma coisa, o IDARON passa fala
outra coisa, outro órgão passa fala outra coisa, tudo é do
Governo e tudo é para prejudicar, não vem nada para poder
contribuir. Então, parabéns a V.Exª pela sua fala.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero agradecer e dizer, De-
putado Ribamar...

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Deputado Adelino muito me pre-
ocupa essa denúncia que o senhor está fazendo aqui, eu acho
que urgentemente nós aqui da Assembleia que quase que na
totalidade ou na totalidade dos deputados temos preocupação
com o povo de Rondônia e com o desenvolvimento deste Esta-
do, ao contrário desse órgão e de alguns outros órgãos
ambientais que parece que a intenção é parar tudo. Eu acho
que nós temos que urgentemente cada atitude dessa SEDAM
a gente tomar uma atitude aqui de impedir que ela faça o que
quer, porque se deixar que essa SEDAM aja livremente ela vai
paralisar tudo, que o setor importante que é a mola propulso-
ra de todo desenvolvimento do Estado de Rondônia e que con-
tribui significativamente com o PIB deste Estado que é a agri-
cultura e a pecuária se deixar eles vão inviabilizar. Aliás, um
Governo que permite determinadas pessoas assumir cargo im-
portante, pessoas que jamais poderiam ter qualquer cargo,
ter qualquer poder de mando, se deixar ele inviabiliza mesmo
porque são pessoas irresponsáveis que não tem o mínimo de
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compromisso com este Estado, porque quem não atenta, quem
não está do lado da produção agrícola e pecuária é totalmente
contrário ao povo do Estado de Rondônia. Nós podemos aqui
dizer, Deputado Adelino, comparar o Estado de Rondônia que
há 38 anos, 40 anos era um Território e Roraima, por exem-
plo, o Amapá, o Acre já na condição de Estado naquele tempo,
era muito mais rico do que Rondônia, tinha uma população
maior do que Rondônia, tudo deles era maior do que nosso
aqui, exatamente porque a floresta deu lugar aqui em Rondônia,
a agricultura e a pecuária eu não encontro outra maneira de
produzir na terra sem alterar o seu estado natural, e graças a
isso a floresta dando lugar a agricultura e pecuária é que hoje
o PIB de Rondônia que era menor do que qualquer um desses
estados, hoje o PIB de Rondônia é maior do que os três esta-
dos juntos, isso por si só prova que a agricultura e a pecuária
importante demais e, aliás, é o único fator de desenvolvimento
e geração de riqueza do nosso Estado, praticamente. Então,
se inviabilizarem isso, está inviabilizando totalmente o Estado
em todos os aspectos. Então nós temos que dar um jeito nes-
sa SEDAM. Eu não acredito em governo que dá o posto de
comando a determinado pessoas como está hoje e você está
citando aí, porque é um cidadão que não tem compromisso
nenhum com a população, o compromisso dele é inviabilizar
tudo em nome do Meio Ambiente. Obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero, com certeza, Deputado
Ribamar, a preocupação nossa é muito grande e nós precisa-
mos estudar isso, se for possível, ainda, nós vamos convidar o
Secretário. Secretário, eu quero dizer que atendeu muito bem
e também ficou preocupado, mas nós estamos preocupados
com a situação que foi criada pelo ex-secretário adjunto da
SEDAM, junto com o secretário que saiu e também o atual
secretário adjunto, quando a gente vê muitos técnicos recla-
mando que ele está pressionado, inclusive. E, nós precisamos
até que seja homologada essa renovação das licenças, pro-
longar, que nós aprovamos semana passada, para prolongar
as licenças. Que as prefeituras não estão tendo dinheiro para
pagar os técnicos para poder assinar esse os projetos. Então,
a SEDAM também, não tem técnico suficiente para renovar
essas licenças em tempo hábil para não prejudicar essas pes-
soas. Então eu quero deixar aqui a minha indignação e a mi-
nha preocupação, quando, hoje, eu vi o Diretor Geral do DER
falar que, o Tribunal de Contas junto que... Não pode mais a
partir do ano que vem tirar cascalho de lugar nenhum a prefei-
tura e nem o Estado se não tiver a licença ambiental. Aí, os
agricultores não vão permitir que a SEDAM vá lá, porque a
SEDAM vai lá só para sacanear, então ele não vai permitir fis-
calizar lá para poder fazer o projeto, automaticamente, nin-
guém vai ter cascalho Deputado Luizinho, como é que vão re-
cuperar as estradas. Então, nós temos que simplificar; criar
uma legislação para pequenos impactos. Seja a questão de
um tanque de um leite, tem que exigir, troca de umas pran-
chas de uma ponte, reformar uma ponte tem que ter uma
licença ambiental. Atrasou lá na Zero-10, que está interrompi-
da a ponte, atrasou mais de 15 dias para o técnico ir lá para
dar a licença ambiental. Isso é uma vergonha, a gente tem
que esperar lá na SEDAM, o DER pediu para SEDAN, a SEDAM
tem que esperar manda um técnico lá na linha para levantar,
fazer um laudo para poder autorizar. Isso não tem... A ponte
está aberta, já está transitando lá, Deputado Airton, há mais
de 30 anos, já é terceira vez que é reformada, toda vez tem
essa burocracia. Então, se for uma ponte nova, se for uma
estrada nova tudo bem, mais uma coisa que já existe. Então
nós queremos deixar a nossa indignação aqui, desculpar aqui

pelo tempo prolongado, mas nós não poderíamos deixar sobre
um assunto tão relevante. Eu queria também dizer que, hoje
nós estivemos com a Secretária da Educação, cobrando a com-
pra do material do PROERD para agora o 2° semestre. Ano
passado tem uma emenda nossa, foi aprovada aqui na
Assembleia de 400 mil para comprar esses equipamentos e
tem alguns também, tem um outro de dois processos agora
rodando e a Secretária da Educação diz que vai dar prioridade
para comprar esses equipamentos e também comprar o ma-
terial gráfico para poder continuar fazendo o PROERD. O
PROERD, mais de 20 mil alunos fizeram formatura nas escolas
estaduais ano passado. Também foi uma emenda nossa, 2016,
2017, foi um recurso que sobrou dessa economia da
Assembleia, que nós compramos aquele material e deu para
fazer dois anos seguidos. Então, eu me sinto muito, acho mui-
to importante, pois nós regatamos esse projeto que ele conti-
nue fazendo frutos, que eles continuem cuidando das crian-
ças, a questão de drogas é muito importante. Então, a Secre-
tária me prometeu vai agilizar a compra desse material; o
Tenente Antunes, que coordena esse programa em nível de
Estado também está empenhado para acompanhar e também
o Tenente Valentin que coordena na região de Ariquemes, in-
clusive nós demos um carro que está sendo usado em
Ariquemes, está sendo usado na Coordenação em Porto Velho
é emenda nossa para poder incentivar um programa tão im-
portante no Estado de Rondônia, que é o PROERD, o Programa
para prevenir as crianças das drogas. Um abraço, muito obri-
gado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Obrigado Deputado
Adelino. Questão de Ordem para o Deputado Só na Bença.

O SR. SÓ NA BENÇA - Questão de Ordem. Quero aqui cumpri-
mentar e agradecer a presença do Vice-Prefeito de Primavera
de Rondônia, Ronilton Francisco Vieira; o Presidente da Câ-
mara Primavera de Rondônia, Cristóvão Lourenço; Vereador
Primavera de Rondônia do distrito de Primavera Querência do
Norte, Vereador Zebedeu e, o Professor Fábio, também que é
vereador no município de Primavera de Rondônia, e o ex-vere-
ador de Primavera de Rondônia, senhor Sisnando. Em nome
de todos esses daí eu quero cumprimentar todos os presentes
que estão juntamente conosco nesta batalha, neste trabalho
tão importante do nosso trabalho aqui na Assembleia
Legislativa. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. EDSON AMRTINS (Presidente) – Ainda nas Breves
Comunicações, com a palavra o ilustre Deputado Lazinho da
Fetagro por cinco minutos, sem aparte.

O SR LAZINHO DA FETAGRO - Obrigado, senhor Presidente,
senhores Deputados, senhores Prefeitos, Vereadores aqui pre-
sentes, público em geral, nossos colaboradores desta Casa.
Em primeiro lugar, senhor Presidente, eu gostaria que Vossa
Excelência incluísse na pauta de hoje, a Mensagem 85 do Exe-
cutivo. Já conversei com o nosso líder e ele concordou em
colocar em votação essa Mensagem 85. Mas eu venho a esta
tribuna hoje, com uma preocupação. Uma preocupação muito
grande que tem acontecido nos últimos meses, 06, 07 meses,
08 meses, principalmente no Estado, sobre a questão da nos-
sa saúde. Hoje nós temos o tratamento convencional, nós va-
mos aos hospitais, aos médicos particulares, ao governo para
poder fazer o tratamento da nossa saúde. E nós temos, há
mais de 30 anos, no Estado de Rondônia, um trabalho que se
iniciou principalmente na Igreja Católica, que é o trabalho feito
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com a homeopatia e as fitoterapias. Esse trabalho que vem no
Estado de Rondônia, em todos os municípios deste Estado está
sendo agora perseguido pela AGEVISA no Estado, fechando,
paralisando os atendimentos dessas famílias, dessas pessoas
em todos os municípios do Estado, dizendo que agora nós va-
mos ter que ter profissionais da área, especializados na área
de preparação de homeopatia, na área de preparação da
fitoterapia. Trinta anos, Deputado Lebrão, não morreu ninguém
no tratamento de homeopatia, que eu conheça no Estado, não.
Agora, no hospital morre. Remédio errado dado por médico,
morre, mas da homeopatia eu só vi cura, até agora. Eu nunca,
nos últimos 30 anos eu não tomo remédio de farmácia, só
tomo remédio de homeopatia, e cura! Curava antes da medici-
na convencional como cura hoje. E cada vez mais forte a pro-
cura porque a saúde convencional, a saúde pública não dá conta
de atender as pessoas com problema de saúde no nosso Esta-
do. Não dá conta! São centenas, você vai lá em Anari, tem uma
pessoa lá que atende pela Igreja ou na Associação ou na casa
dele, é fila de gente tomando remédio e sarando. Você vai lá
em Jaru, têm várias pessoas que atendem; você vai em
Theobroma, a mesma coisa; você vai em Ji-Paraná; você vai lá
em São Miguel, São Miguel tem um cidadão lá, filiado do PT,
inclusive há muitos anos, fundador do partido lá, há mais de 30
anos ele trabalha, é um dos primeiros do Estado e agora não
pode mais, Deputado Adelino. Não pode mais, passar a ter o
atendimento da homeopatia mais, da fitoterapia mais sem que
se pague um profissional da área para poder preparar os re-
médios. Você vai lá em qualquer membro que trabalha, uma
pessoa que trabalha com homeopatia, você paga R$ 15,00 num
vidrinho de remédio, R$ 5,00, para ajudar pagar o remédio,
para ajudar, toma o remédio e cura, sara. Agora não pode
mais. Eu quero ver se a AGEVISA vai tomar conta de fiscalizar
os hospitais do Estado que precisa fiscalizar, os médicos, os
profissionais de saúde, o recurso que não tem, o hospital que
não dá conta. Imagine só se acabar com esses atendimentos
alternativos na saúde, no Estado, se os nossos hospitais vão
dar conta de atender esse povo. Não vai! Nós não estamos
brincando, estão brincando de fazer Estado. Então eu venho
aqui deixar o protesto e peço ao Governador do Estado, bus-
que uma alternativa. Parece que tudo que contribui com o es-
tado brasileiro, com o Estado de Rondônia, tem que acabar. A
gente vê o sofrimento das APAE’s do Estado com relação a
recurso, a gente vê o sofrimento das Escolas Família Agrícola.
Agora, graças a Deus esta Casa e Governo encaminharam pelo
menos o recurso do FNDE para as escolas. Mas todas as insti-
tuições que vêm contribuir com o Estado são penalizadas. Isso
é uma briga nacional. São médicos que não querem que pes-
soas, que sejam atendidas pela homeopatia porque indo lá,
paga para ele a consulta. São farmácias, são farmacêuticas,
são empresas de remédio que não querem que a homeopatia
cure mais, porque aí você vai ter que procurar o remédio con-
vencional, aquele que você toma para dor de barriga e prejudi-
ca o fígado. Aí você toma para o fígado, prejudica o rim e
assim vai. Eu estou falando de uma medicina alternativa que é
importantíssima para o Estado, para o pobre, principalmente.
Lá nos fundões dos rincões do Estado de Rondônia, lá no nos
lugares mais longínquos das linhas tem pessoas que passam
esse remédio, a pessoa toma esse remédio não precisa ir ao
médico e está curada. Eu volto a repetir, eu há 30 anos não
tomo remédio de farmácia, não tomo remédio de farmácia,
porque esses remédios eles curam. Então, eu deixo aqui o meu
protesto, a minha indignação com essa maneira de se tratar as
coisas nesse País e nesse Estado nosso, a AGEVISA tem que
fiscalizar a saúde convencional, essa aí tem que ser fiscaliza-

da.  Lá no João Paulo, o pessoal deitado lá nos corredores, lá
em Ji-Paraná que não conseguem ser atendidos na hora; lá
no hospital particular que o cara paga R$ 300,00 por uma
consulta fica duas horas na fila ainda pagando R$ 300,00 por
uma consulta, agora, quem chega lá no meio da roça, lá na-
quela comunidade, lá na igreja, lá numa Associação que aten-
de a gente agora quer acabar, querem acabar com a
homeopatia com a medicina alternativa em nosso Estado. En-
tão, deixo aqui esse protesto, peço a esta Casa, peço ao Go-
vernador do Estado que olhe por isso, o Governador Daniel
conhece essa área, sabe muito bem como é que funciona e se
o Estado tiver alguma pessoa que morreu por tomar um re-
médio homeopático ou um fitoterápico, por favor, traga a esta
Casa porque eu nunca vi, agora lá nos hospitais morre gente.
Era isso que eu tinha senhor Presidente, muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Lazinho. Quero também me somar nessa sua palavra de pro-
testo, eu também acredito que esse tratamento alternativo
ele é muito importante, até por quantas pessoas que vivem
nos distritos, municípios, local longe e difícil acesso ter que se
deslocar e vir superlotar os hospitais e, às vezes, poderia ter
o tratamento alternativo que resolveria a situação próximo da
comunidade.

Então, Deputado Lazinho parabéns, o seu discurso re-
almente é muito pertinente. Muito obrigado.

Ainda nas Breves Comunicações eu concedo a palavra
ao próximo Orador inscrito, Deputado Hermínio Coelho, por 5
minutos, sem apartes.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde! Cumprimentar o nos-
so Presidente Edson Martins, cumprimentar todos os Deputa-
dos, a imprensa e os nossos servidores, população que está
aqui nos assistindo. Cinco minutos é pouco, eu queria falar de
algumas situações aqui e cinco minutos vai ser muito pouco.
Eu peço que se puder dar um tempo maior para mim vai ser
bom. Eu quero primeiro falar da CAERD. A CAERD, todos sa-
bem a situação e a realidade que vive à CAERD alguns anos.
Mas tem afetado e tem ficado muito pior a situação nos últi-
mos anos, principalmente em 2014 para cá depois que essa
Iacira assumiu o comando da CAERD. Eu lembro que em 2010
no final do Governo Cassol que na época tinha aquela Gestão
Compartilhada entre o Governo e os servidores da CAERD, a
folha de pagamento estava em dias, os trabalhadores esta-
vam recebendo em dia, os fornecedores; 2011 quando o Go-
vernador Confúcio Moura assumiu devido na época ter mais
de R$ 1 bilhão de reais aqui no Estado para saneamento bási-
co e água tratada o Governo Confúcio cresceu os olhos, foi e
tirou a Gestão Compartilhada da CAERD e passou a adminis-
trar com a direção indicada lá só pelo Governo. Fizeram lá um
monte de lambanças, os Projetos de Água e Esgoto que era
financiado pelo Governo Federal foram, praticamente perde-
mos todos por incompetência porque o Estado não teve capa-
cidade de fazer os projetos e licitar, tentou, mas foi embargado
pelo nosso Tribunal de Contas da União por falhas nos proje-
tos e superfaturamento. Deu no que deu Porto Velho, é um
exemplo, nós perdemos aqui quase R$ 700 milhões de reais
nesse processo. Em 2014 essa Iacira assumiu a CAERD e de
lá para cá vem lambanças atrás de lambanças e chegou hoje
Deputado Luizinho na situação que está. Os nossos servidores
da CAERD estão com cinco meses sem receber o salário, in-
clusive, o 13º não receberam ainda o 13º, e pior disso tudo,
quando o Daniel assumiu o Governo há 30 dias, ele assumiu
aqui na sexta-feira, ele foi empossado aqui na Assembleia
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numa sexta-feira, se não me engano, dia 6 ou dia 7 de abril e
no sábado de manhã o Daniel Pereira, o Governador Daniel
Pereira fez uma reunião com a direção do SINTERO e os ser-
vidores da CAERD lá no SINDUR, inclusive, estava presente lá
o Deputado Léo Moraes, o Deputado Lazinho da Fetagro e o
Deputado Cleiton Roque, e eu também estava presente. E lá
foi tudo acertado e combinado que ia, que o Governo Daniel
Pereira ia fazer uma gestão, numa parceria com os servido-
res, para tirar a CAERD desse buraco e lá na frente ver se ia
privatizar ou qualquer coisa parecida. O que foi que houve? Já
está com mais de 30 dias e não aconteceu nada ainda, por
quê? Porque a Iacira, a Iacira está lá, ela mesma que nomeou
ela, ela, só ela que pode se demitir; falou que ninguém tira ela
de lá. E o Governo Daniel Pereira, entrou na burocracia e está
lá procurando uma forma de como vai demitir esta mulher. Eu
falei, eu falei já, inclusive eu falei até numa rádio hoje, que se
eu fosse o Governador, eu já tinha tirado essa Iacira de lá,
dentro de um camburão Jesuíno, eu não chamava nem a Polí-
cia Federal e nem Civil; eu chamava a Polícia Militar mesmo, a
nossa Polícia Militar, pegava um carro, um carro desse mais
velho aí que tem, uma viatura velha e metia ela dentro da
camburão e levava para o xadrez, ou então para um hospício,
ou então internava, que essa mulher é maluca, ela é maluca
irresponsável, inconsequente e acha que a população de
Rondônia é idiota, não respeita ninguém; porque nesse mes-
mo dia o Daniel Pereira, falou para ela: você, você está fora,
eu não quero mais você na frente da CAERD, você foi, a res-
ponsabilidade foi sua de deixar os trabalhadores 05 meses
sem receber. Como é que justificaDeputado Adelino, todo o
mês nós pagamos a conta de água, se a gente atrasar a conta
de água, nossa água é cortada. Como é que justifica os traba-
lhadores ficar 05 meses sem receber. Eles estão recebendo o
dinheiro da população que paga a conta de água e estão fa-
zendo rolo com o dinheiro e não estão pagando o salário dos
trabalhadores. Por isso, essa mulher na hora que ela sair de
lá, o Governo tem que fazer uma auditoria na CAERD, desco-
brir o tanto de rolo, maracutaia e trambique que tem dentro
daquela CAERD e colocar essa mulher na cadeia Lebrão, essa
mulher, essa mulher, ela não respeita ninguém, ela não, ela
não respeita o próprio, ela devia ter pelo menos um pouco de
bom senso, sem ninguém quer ela lá, que ela não dificultasse
para sair do cargo lá, para que os trabalhadores junto com o
Governo, arrumassem uma saída para resolver o problema.
Outra coisa que me preocupa, outra coisa que me preocupa, o
Confúcio Moura, anda dizendo por todo o canto nesses 30 dias
que ele saiu do governo, que deixou o Governo todo
arrumadinho, que deixou o Estado em cima do pedido, todo
arrumadinho, que não ficou problema nenhum, se tem proble-
ma foi do dia 07 de abril para cá, já foi no Governo Daniel. Eu
só queria dizer, primeiro com relação a CAERD, os trabalhado-
res estão sem receber desde dezembro; o Daniel assumiu dia
07 de abril. Os servidores, a própria educação, o trabalhador
ficou aí 3, 4 anos sem fazer movimento nenhum e sem pegar
nem um tipo de correção, nem da inflação; nos últimos dias de
Governo Confúcio Moura, os trabalhadores entram em greve,
principalmente a educação e graça a intervenção do próprio
Daniel Pereira e desta Casa aqui, através de muitos deputados
aqui e do Presidente Maurão, conseguiram chegar naquela
negociação, a onde acabou a greve da educação. E é lógico
que o pepino, o que foi acordado lá, vai passar a ser cumprido
a partir de junho. Mas, tudo aquilo é fruto do quê? De 4, anos,
5 anos de abandono, de nenhum tipo de política onde deixou
achatar, principalmente o salário dos servidores da educação;
quem vai pagar, começar a pagar o pato da irresponsabilidade

e da péssima administração do Confúcio com relação à educa-
ção, vai ser exatamente o próximo Governo, o governo atual a
partir de junho que vai ser cumprido o Plano. Os servidores do
DETRAN e do DER, eles enrolaram os servidores do DETRAN
do DER desde o ano passado lá nessa MEP e no último dia de
governo, na sexta-feira, no último dia de Governo Confúcio,
chegou aqui os projetos para aprovar, inclusive agora estão
alegando Deputado Jesuíno, nós aprovamos fora do prazo, que
não tem validade, que nós aprovamos 10 de abril e o prazo
seria 07 de abril. A polícia Civil, final de 2016, dezembro de
2016 nós aprovamos aqui, os trabalhadores da polícia Civil,
ocuparam a Assembleia aqui uma semana e no final daquele
movimento dos trabalhadores da Polícia Civil, foi feito, o Go-
verno encaminhou um projeto para cá, onde nós aprovamos
aqui, criando alguns benefícios que era reivindicação da Polí-
cia Civil; está até hoje Deputado Jesuíno, sem cumprir Deputa-
do Airton, está até hoje sem cumprir; parece que a partir de
junho é que o Governo Daniel deve começar a cumprir e era
para estar cumprindo desde janeiro e este governo não está
cumprindo, o governo que saiu. Questão da Polícia Militar, o
que tem que trabalhadores Deputado Jesuíno, você sabe da
nossa Polícia Militar, as promoções da tropa, têm aí um monte
atrasado; inclusive também tem um compromisso feito aqui
nesta Casa com o governo passado para chamar os 231 traba-
lhadores remanescentes de 2014, inclusive que já foram, que
já estão fazendo os exames e outras coisas preparando já
para academia e a situação do Estado está, há uma discussão
dentro do próprio governo, que o governo não pode fazer esta
academia, porque o estado não tem condições. Não pode, esse
acordo foi feito aqui dentro, esses trabalhadores só assumi-
ram a partir de fevereiro, começaria a academia, o custo é
pequeno; inclusive esta Casa que tinha quer ajudar a bancar
pelo menos o custo da academia, e os outros duzentos e pou-
cos trabalhadores restante do remanescente do último con-
curso da Polícia Militar, que também entraram naquela ata que
foi feita que o acordo entre o Secretário da Casa Civil do Go-
verno e o Secretário de Planejamento do Governo e nós Depu-
tados aqui, o acordo onde o Estado assumia o compromisso
de prorrogar por mais dois anos o concurso da Polícia Militar
de 2014. A SEDAM, eu vi aqui o nosso amigo, nosso compa-
nheiro Deputado Adelino, falando da SEDAM. Deputado Adelino,
essa SEDAM no Governo Confúcio, ficou os sete anos e três
meses do Governo Confúcio, perseguindo os trabalhadores, a
população desse Estado, os nossos agricultores, os nossos
madeireiros, os nossos garimpeiros. Aqui em Porto Velho, aqui
no Rio Madeira sempre teve garimpeiro desde a década de 60,
70, que se garimpa aqui no Rio Madeira e aqui na região aqui
nossa de... O Governo Confúcio expulsou os nossos garimpei-
ros todos, expulsaram todos através dessa SEDAM. Sempre
perseguiu, eu nunca vi essa SEDAM resolver um problema para
o cidadão de Rondônia, eu vejo sempre eles criarem dificulda-
des para a população de Rondônia. A saúde, o ano passado, o
ano passado, o rombo da saúde foi de cento e oitenta milhões,
o Pimentel, estourou a saúde em cento e oitenta milhões. In-
clusive no final do ano, foi mandado o Projeto para cá onde
esta Casa aqui autorizou o Estado raspar alguns fundos do
Estado para poder acudir, acudir o rombo e os rolos do Secre-
tário Pimentel da Saúde. E esse ano até o final do ano o rombo
vai ser muito grande de novo, aí vão atrás do DETRAN de novo
para tirar dinheiro do DETRAN, para cobri enfim. Também essa
questão do Conselho, do Conselho LGBT, até isso, até isso que
é fruto do Governo passado junto com esta Casa aqui que
aprovou e caiu na mão do Governador Daniel Pereira. O que
eu quero dizer com isso? É lógico que quem casa com a viúva
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tem que assumir os meninos, isso a gente não tem dúvida, eu
não estou aqui nem querendo dizer que não tem que assumir,
tem que assumir sim. Mas o Daniel, não pode estar falando
que pegou o Estado uma maravilha, porque esse trem vai es-
tourar Deputado Luizinho, vai estourar e vão dizer que foi o
Daniel que levou o Estado a falência, o Estado a quebradeira. O
Daniel tem que falar que ele pegou o Estado com muita dificul-
dade, porque se o nosso Estado tivesse bem Deputado Edson
Martins, os servidores da CAERD, não estavam com cinco mês
de salário atrasado, não estavam. Por isso que o Daniel tinha
que dar um choque neste Estado. Eu vejo todo dia neste Esta-
do, sabe o que eu ouço falar? É um monte de comissionado
uns querendo se segurar no cargo, outros que foram demiti-
dos querendo que alguém os volte para o cargo, e um bocado
que estava fora, querendo entrar, todo mundo querendo uma
tetinha no Estado. Eu falei para o Daniel: “Daniel, manda tudo
embora Daniel, limpa, faça uma limpeza neste Estado, manda
esses, a maioria desses cargos comissionados são parasitas,
são pessoas que não contribuem para o Estado, manda embo-
ra, e depois você vai, pode ir recontratando, pelo menos para
você saber de quem é e o que esses caras fazem”. Porque se
ele fizer isso, vai sobrar dinheiro sim para ele ir podendo resol-
vendo a questão das promoções dos PMs, a questão de cha-
mar os remanescentes, pagar academia dos remanescentes.
E outra coisa que o Daniel tem que fazer neste Estado, este
Estado tem contrato de todo tipo, tem contrato de todos os
tipos inclusive na saúde. Eu estou vendo essa discussão na
saúde aqui de Porto Velho, das OS’S, mas aqui no Estado de
Rondônia, esta Casa aqui, aprovou as OS’S há cinco ano, na
saúde, na saúde quase tudo é terceirizado Deputado Jesuíno,
quase tudo, lá até os médicos algumas especialidades lá são
terceirizada, os anestesistas são terceirizados; o João Paulo,
como não cabe mais os pacientes, tem um monte de local por
aí terceirizado até hotéis em Porto Velho, recebe paciente do
João Paulo, e tudo a preço de ouro Deputado Ezequiel, tudo a
preço de ouro. O Daniel, não suspendeu e não tomou nenhuma
medida com relação a esses contratos, esses contratos todos
têm propina, todos. Eu quero ver um contrato neste Estado
que não tenha rolo, que não tenha alguém beliscando alguma
coisa, e o Daniel, não fez nada ainda, Daniel, tinha que fazer
no mínimo o que? Eu falei para o Governador Daniel: Daniel
baixa um decreto aí que todos os contratos do Estado, estão
reduzidos em 20%, se ele for cem, a partir de hoje ele é oiten-
ta, porque você não paga propina e você está exatamente ti-
rando a propina; e quem chiar, e quem comprovar que não
tem propina, que está certo, você continua”. Mas não Daniel,
Daniel, não fez isso ainda, e ele teria que fazer porque ele vai
correr o risco de no final do ano ele ter dificuldade para fechar
as contas do Estado, para fechar a folha de pagamento dos
servidores e responder ainda, porque esses contatos tem um
contrato aqui que me chamou atenção. O Estado de Rondônia
tem um contrato de dois milhões de reais sabe com quem?
Com AMERON, com AMERON do Alexandre Brito. Agora, eu
quero que Vossas Excelências me digam uma coisa aqui: será,
será que existe a possibilidade do Pimentel, Pimentel e do Ale-
xandre Brito, fazer um negócio de dois milhões sem ter rolo?
Quem é que acredita nisso? Vossa Excelência acredita nisso
Deputado Luizinho? Eu acredito em Papai Noel, em Saci Pererê,
em Cegonha. Agora acreditar que o Pimentel e esse cara da
AMERON, Alexandre Brito faz um negócio de dois milhões men-
sais sem rolo meu amigo, eu não acredito. E é esse tipo de
projeto que eu estou, esse exemplo da AMERON é que tinha
que ser feito, se você cortar 20% por mês, isso dá quatrocen-
tos mil, se cortar de vários que tem nesse Estado, isso geraria

dinheiro para o Daniel ir arrumando. O DER, no final do Gover-
no também o Confúcio Moura fez vários convênios no DER,
com Prefeituras e outras coisas aí, o Daniel foi obrigada a
suspender por que não tem dinheiro. O dinheiro do DER uma
parte foi naquela ponte, naquela famigerada ponte lá de Ji-
Paraná que levaram trinta milhões lá na cara dura lá naquele
rolo. O DER não tem dinheiro. Por isso eu peço aonosso Go-
vernador Daniel que a população, tanto eu como a maioria do
povo de Rondônia estavam esperando isso, esperando cho-
que nessa administração corrupta, incompetente, irresponsá-
vel do Confúcio Moura dos 7 anos e 3 meses. Ele não pode dá
continuidadeà essa gestão, ele tem que dá um choque nela,
se não ele vai infelizmente terminar, fazer esse mandato tam-
pão e vai se acabar na vida política de Rondônia. Por que para
mim eu tenho o Daniel Pereira como um grande quadro políti-
co no nosso Estado, e ainda está em tempo. Ainda está em
tempo dele tomar medidas para realmente ele dá um choque
nesse Estado e mostra que esse Estado tem gente decente, e
bem-intencionada para fazer a nossa Rondônia sair dessa si-
tuação que está. Por que não adianta, vocês estão dizendo
que está bem, não está bem nada. E daqui a pouco, aí na
frente logo, logo vocês vão ver quando começar a sair, hoje é
a CAERD, daqui a pouco vem educação, vem saúde, vem DER
atrasando folha de pagamento, décimo terceiro e outras coi-
sas. Obrigado e boa tarde a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado deputado
Hermínio, deputado Hermínio quando falou aqui da CAERD eu
acho que Vossa Excelência tem toda a razão, eu acho que
nós, até essa Casa nós precisamos, deputado Cleiton de reu-
nir com o Governador do Estado urgente, o Governo do Estado
precisa de nomear aí eu acredito até um interventor na CAERD,
uma pessoa para levantar toda a situação da CAERD. A mui-
tos Governos a CAERD é um cabide de emprego, dando preju-
ízo ao Estado, vai ter que colocar recurso público, tirar d’aonde
não tem, da educação, saúde para investir na CAERD daqui a
pouco e a CAERD é objeto de ações, aí banca de advogados
ganhando ações milionárias da CAERD, sempre endividando a
CAERD cada vez mais. E aí deputado Adelino ontem, inclusive
nós estávamos conversando sobre a CAERD no momento quan-
do aqui um grupo de whatsApp, “notícia quente de Jaru”, quan-
do citava o nome cadê os deputados? Estão dormindo. E citou
o nome do deputado Edson Martins e o nome do deputado
Adelino, mas tem outros deputados naquele grupo, disse que
o deputado não toma providência de pagar a CAERD, parece
até que é os deputados que devem a CAERD. Se tem algum
deputado que tem, lá eles estão dizendo aqui que tem depu-
tado que tem pessoas lá, que é cabide de emprego, eu não
tenho ninguém. Para mim a CAERD que o Governo que tome
as providências, que tem que tomar mesmo e resolver. Mas
até os deputados já estão sendo citados e querem me envol-
ver nos grupos de whatsApp, os deputados na situação da
CAERD em que se encontra hoje.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Questão de Ordem
deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero com certeza parabe-
nizar deputado Edson. E é constrangedor a gente vê a situa-
ção em que está a CAERD e nós precisamos que de fato o
Governo do Estado sente e veja o que é que pode ser feito,
resolve. Que os servidores não estão nem mais com esperan-
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ça no cargo deles, eles querem que pague o que deve, eles
querem que faça uma questão legal, que vê o que vai aconte-
cer com a CAERD, porque eles estão numa situação passando
necessidade; 4 meses, 5 meses sem receber é desumano.
Então eu quero deixar esse apelo, e aquilo que Vossa Excelên-
cia falou deputado Edson é uma realidade. Me denunciaram
dizendo que tem pessoas que estão a serviço de deputado
recebendo da CAERD, que tem esposa de ex-prefeito lá rece-
bendo sem trabalhar na CAERD. E isso é grave. Então eu gos-
taria que fosse apurado isso, e se tiver algum companheiro
nosso que tire isso, que isso é muito ruim, pega muito mal. E
nós gostaríamos que fosse de fato resolvida essa situação da
CAERD. É muito difícil a gente vê, está certo que os Governos
estão pagando em dia, mas a CAERD faz parte do Governo
sim, e tem que pagar em dia e está atrasado, resolver. Se tem
funcionário sobrando tem que diminuir, cria uma demissão in-
centivada, cria alguma situação para poder não deixar a situa-
ção que está hoje. Aquilo que Vossa Excelência falou deputado
Edson Martins, eu estou aqui que eu recebi também no grupo
aqui essa denúncia, e eu gostaria que fosse averiguado e se
tiver esses casos tem que tomar providências. Eu não tenho
ninguém, nunca tive ninguém, e eu gostaria que fosse averi-
guado se alguém tem, tem que pagar, tem que devolver esse
dinheiro por que tem que pagar. Eu fui relator deputado Laerte,
desse projeto que nós arquivamos para não contratar, aqueles
últimos cargos, e essa Casa rejeitou, e senão estaria numa
situação pior ainda. E mesmos aqueles cargos que foram apro-
vados na primeira Lei, aqueles 48 que seja pessoas para tra-
balhar, que sejam pessoas para render, que sejam profissio-
nais que de fato façam o seu trabalho e valorizem também o
pessoal efetivado. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino. Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o Ilustre
Deputado Laerte Gomes, por 5 minutos, sem apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, Senhora e Senhores
Deputados, aos amigos aqui presentes na tribuna, aos nossos
internautas que estão em casa assistindo através da TV
Assembleia, a nobre Deputada Rosângela Donadon em seu nome
cumprimentar os demais pares. E dizer, senhor Presidente,
falar de dois, três temas bem rapidamente, primeiro agrade-
cer aqui a receptividade da população do município de
Teixeirópolis em nome do Prefeito Toninho Zotesso, nosso
amigo, onde estivemos lá na última sexta-feira entregando uma
ambulância para aquela comunidade fruto de uma emenda
parlamentar de nossa autoria de R$ 115.000,00 e a
contrapartida do município, e também deixar aqui logicamente
os agradecimentos ao nosso ex-governador Confúcio Moura
que fez o pagamento da nossa emenda, aquela ambulância
com certeza vai atender toda a comunidade e vai ser muito
útil. Depois nos dirigimos ao município de Urupá onde conce-
demos entrevista na rádio e tivemos reunião lá com o Prefeito
Célio. Na quinta-feira também, senhor Presidente, quero agra-
decer o prefeito Edilson Alencar de Presidente Médici, o vice-
prefeito José Ribeiro, os vereadores, lá pudemos dar a ordem
de serviço de um programa de regularização fundiária urbana
onde através dos recursos de nossa autoria vamos atender
mais de 1.260 famílias, Deputado Cleiton, fazendo 100% no
distrito Riachuelo, 100% no distrito Estrela de Rondônia e o
restante dentro do perímetro urbano da cidade com famílias
de renda de zero a 5 salários mínimos, essa parceria que foi
uma emenda nossa junto com o Governo do Estado, junto com
o Poder Judiciário e com o cartório local, e também lá entrega-

mos material para mais de dois mil alunos, materiais didáticos
para os alunos do pré ao 5º ano da rede municipal e foram
capacitados mais de 200 professores. Então agradecer a
receptividade que nós tivemos junto aos moradores desses
municípios.Recebi agora, Presidente, antes de entrar no tema
que eu gostaria que foi uma reunião no Tribunal de Contas
hoje cedo, mas recebi agora, Deputado Jesuíno, uma ligação
do Secretário de Obras do município de Mirante da Serra, o
Nominho, onde nos falou do caos que está Mirante da Serra
desde domingo sem água, desde domingo sem água, eu vi
vários discursos da CAERD aqui e eu concordo em gênero,
número e grau com que se tiver esses contratos como o Depu-
tado Hermínio disse tem que ser apurado e responsabilizados
aqueles que fizeram se estiverem de forma ilegal, também
concordo aqui que é incabível, inaceitável os nossos servido-
res da CAERD estarem há 5 meses sem receber, deveriam ser
prioridade: primeiro, pagamento da folha do servidor, depois
pagamento de fornecedor. Então isso nós nos entendemos em
gênero, número e grau, agora dizer e falar igual eu estou ou-
vindo por esses dias que o sindicato é a solução dos proble-
mas da CAERD, que me perdoe isso, que me perdoe, eu não
posso concordar com isso, justo esse sindicato que quebrou a
CAERD, que ajudou a quebrar, se essa gestão como foi falado
aqui ajudou a quebrar a CAERD o sindicato também muito.
Quantas ações trabalhistas, Deputado Adelino, foram julgadas
à revelia que na época da gestão compartilhada o sindicato
não ia nas audiências para poder ser julgada à revelia e hoje
aí sendo pagas através de precatórias; salários de hoje quem
dirige sindicato que ele mesmo aumentou o salário dele em 4,
5 vezes e aí foram dezenas e dezenas de servidores. Então a
CAERD, precisa passar por uma apuração, Deputado Lazinho,
e uma investigação dos últimos 15 anos de gestão, quem er-
rou, Deputado Luizinho, que pague, quem errou, se a gestão
atual agora cometeu os erros que foram colocados aqui que
sejam penalizados, mas tem que fazer essa investigação, essa
apuração em cima das últimas gestões, desde o Governo Bianco
até agora da CAERD, desde a gestão compartilhada. Porque a
CAERD é um patrimônio do cidadão rondoniense, um patrimônio
do Estado e que hoje está lá Mirante da Serra sem água, sabe
por quê? Porque os maquinários são ultrapassados, são má-
quinas, Deputado Luizinho, de 40, 50 anos, nós que vivemos
na modernidade temos máquinas do século passado, assim
não é diferente Ji-Paraná, assim não é diferente Ouro Preto,
assim não é diferente Médici, é tudo dessa forma, um
maquinário totalmente ultrapassado, uma estrutura que não
para mais de pé, não para mais de pé. Então, senhor Presi-
dente, gostaria de deixar aqui dito o apelo que fez a população
de Mirante da Serra pelas bombas todas queimadas, máqui-
nas velhas queimadas que infelizmente nos últimos 10, 15, 20
anos não foram feitos investimentos nenhum para melhorar
aquela estrutura. E só para falar, senhor Presidente, hoje de
manhã nós estivemos num caso que acho que afeta todo o
Estado de Rondônia, principalmente os nossos parlamentares,
hoje na parte da manhã eu estive no Tribunal de Contas reuni-
do com o Presidente do Tribunal Conselheiro Edilson e Conse-
lheiro Paulo Cury e seus técnicos juntamente com alguns téc-
nicos do DER e com a Procuradora jurídica do DER, qual a
preocupação? O Estado está licitando aquisição de insumos
asfálticos para poder recuperar as rodovias estaduais, que por
sinal não estão em boas condições. E, já foi para a 5ª licitação,
Deputado Jean, deserta sem ninguém querer vender e compa-
recer. O DNIT, em Brasília, baixou uma normativa, que as em-
presas que vendem são e poucas no Brasil partindo do proces-
so licitatório desses insumos, não entregam por esse preço
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que é o preço base, não entregam; que é bem abaixo do que
era o ano passado. Fizeram uma média, não sei como, na com-
posição de custo, não sei de que forma em Brasília no DNIT, e
regulamentaram isso e o DER de Rondônia estava seguindo,
Deputado Jesuíno, esse preço, mas as empresas nem partici-
pam, nem ousam participar, e as licitações tem estado deser-
ta. Recentemente, o 5° BEC, também estava com o mesmo
problema, 5° BEC faz parte do Exército, Deputado Ezequiel, faz
parte do Exército, uma instituição, talvez hoje, a instituição de
maior credibilidade que nós temos nesse país, conseguiu um
parecer junto a AGU empresas para fazer um preço que as
empresas aceitassem entregar os insumos asfálticos. E, nós
conversamos com o Tribunal de Contas, dialogamos, debate-
mos, foi protocolado do dentro do processo esse parecer da
AGU, aquisição do 5° BEC e de outros estados, para a gente
ver se avança, para que o Estado possa fazer aquisição dos
insumos asfálticos, Deputado Lazinho, para poder começar e
iniciar as recuperações das rodovias. Nós temos rodovias, hoje,
do Estado intransitável, praticamente, buraco puro de asfalto.
E, o Estado, nós já estamos no mês de maio, não conseguiu
fazer aquisição dos insumos. Então, até licitar novamente, se
chegar num entendimento do corpo técnico, licitar, fazer aqui-
sição, entregar é mais 20 ou 30 dias, a seca já está indo embo-
ra. Então, nós tivemos essa reunião, saímos de lá muito confi-
antes, os próprios conselheiros, logicamente, não vão dizer
que isso é certo ou errado, mas entenderam que esse é o
caminho, de se aproveitar essa questão do 5° BEC, esse pare-
cer da AGU, para poder encontrar o meio preço que seja den-
tro da legalidade, para poder fazer, para que o Estado possa
fazer a aquisição de insumos asfálticos, para poder recuperar
as rodovias, as rodovias estaduais, sobpena de passarmos,
Deputado Ezequiel Junior, Deputado Luizinho, a seca toda sem
recuperar estrada. Isso é muito grave, temos orçamento, te-
mos o financeiro e nós não conseguimos comprar. Então, a
gente espera que os técnicos do DER, agora tenham agilidade,
que façam; que se encaminhe por mais ou menos onde aonde
o Tribunal disse que era a forma de fazer e de como fazer,
para que a gente possa fazer a aquisição desses insumos
asfálticos, e possa o Estado, brevemente, começar a fazer o
seu dever de casa e a sua obrigação e a recuperação das nos-
sas RO’s, primeiro, depois aí se faz as parcerias. Mas primeiro
o Estado deve e tem por obrigação cuidar do que é dever de
casa, que é as suas rodovias.Finalizando, só queria cumpri-
mentar aqui o Prefeito Charles, do município do Vale do Para-
íso, que está aqui, e o Prefeito Pedro do Cujubim, que se fa-
zem presente aqui juntamente com seus parceiros aqui na
Assembleia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Além de registrar a presença do Pedro aqui, também o Verea-
dor Gerson lá do Rio Branco aqui presente, também registrar,
também tem o Vereador Roni do Ônibus, também da Câmara
municipal de Campo Novo, os dois aqui presente também. Nós
temos aqui a presença também do Prefeito de Belo Horizonte,
Belo Horizonte já foi citado, também o Leonel Pereira, Verea-
dor da Câmara Municipal de Rolim de Moura, nós temos aqui o
Ênio da 200, também Rolim de Moura, agradecer de vocês. O
Chiquinho também da Emater aqui, Adjunto da Emater, regis-
trar a presença aqui, presente aqui hoje nesta Sessão, obriga-
do.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, atento ao dis-
curso do Deputado Hermínio Coelho, ele falou que o Governa-
dor não tem condições de tirar a Presidente da Caerd. Sei,

porque é uma instituição de sociedade de economia mista,
mas 99% é do Estado, podemos estudar uma viabilidade de
apresentar um decreto legislativo, para suspender o ato, o
qual foi dado à oportunidade dela se tornar presidente. Então,
a gente pode estudar essa possibilidade já para apresentar
amanhã junto a assessoria legislativa, que todos os deputa-
dos já comungam de acordo e o próprio governo que devem
já afastar ela e nomear uma pessoa interventora para ques-
tão desse caos que se instalou na Caerd. Era essa a minha
questão de Ordem, até para começar a fazer esse devido es-
tudo, viabilizando o afastamento da Caerd de imediato dessa
condição de Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Tem razão, Deputa-
do Jesuíno, eu tenho certeza que o Governador Daniel Pereira
vai ter que tomar uma medida de coragem antipopular, que
talvez, há muitos anos outros governos deveriater tomado.
Acho que a Caerd, com certeza, vai depender de aporte finan-
ceiro de grandes valores para saldar compromissos e eu acho
que já passou da hora do Governo, realmente, tomar uma
providência na questão da Caerd. Eu gostaria de deixar um
registro aqui, depois vou passar a palavra para o Deputado
Luizinho. Fiquei muito preocupado hoje, Deputados, eu estive
lá no DER levantando situações de algumas obras no Estado.
Nós temos muitas obras com 90% concluídas, 80%, setenta e
poucos por cento de obras com recurso do PIDISE e do
Proinvest, é do BNDES e não tem o financeiro mais. Parece
que não vai ter mais esse repasse do governo. Então nós te-
mos esse inconveniente que eu tenho certeza que o Governo
do Estado terá que tomar uma providência urgente. Talvez, e
não lançar nenhuma obra nova e sim aportar recurso da Fon-
te 100 para concluir obras que já estão próximas de serem
concluídas. Então, eu deixo aqui esse registro hoje, com pre-
ocupação. Fui olhar uma obra na minha região, que é lá no
município de Mirante da Serra, que tem quase 70% executa-
da, falta um milhão e meio para executar uma obra de pavi-
mentação e não tem o recurso financeiro do BNDES para con-
cluir essa obra. Então isso me preocupa bastante. E lá, olhan-
do a planilha tem várias obras, principalmente de pavimenta-
ção comprometida por falta de repasse do BNDES. Com certe-
za o Governo do Estado terá que tomar alguma medida de
conter alguns gastos para concluir essas obras que com cer-
teza é obra que não pode ficar sem concluir porque com cer-
teza o prejuízo aos cofres públicos seria muito grande.

Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Luizinho Goebel, por 05 minutos, sem apar-
tes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Senhor Presidente, demais pares,
só quero aproveitar para registrar, baseado no concurso, no
discurso do Deputado Laerte Gomes e do Deputado Hermínio
Coelho, em relação ao caos implantado na CAERD. É público e
notório que há muitos anos se comenta nos bastidores que a
CAERD está sendo administrada para ser negociada. A CAERD,
nos últimos anos, está sendo administrada para ser negocia-
da. Nós, até que fizemos uma investidura e propusemos uma
CPI da CAERD nesta Casa. Infelizmente não tivemos as assi-
naturas necessárias para abertura desta Comissão Parlamen-
tar de Inquérito para que de fato nós pudéssemos nos
aprofundar diante de toda a situação da CAERD. Portanto, eu
acredito que ela é um patrimônio do povo de Rondônia, é um
patrimônio de Rondônia e justo seria, neste momento, basea-
do em tantas denúncias que se têm, tantos discursos que fo-
ram deferidos, que o Judiciário interviesse na CAERD, colo-
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casse um interventor na CAERD e que não se fizesse nada
diante daquilo que não fosse estudado, analisado e que com
certeza buscasse tecnicamente, judicialmente, neste caso atra-
vés de uma intervenção, aquilo que é o melhor a fazer com
essa empresa. Porque como foi dito aqui pelo Deputado Laerte,
há 40 anos nós tínhamos poder de investimento na CAERD. Aí,
a CAERD passa 40 anos vendendo água para a população e
não consegue sequer substituir os equipamentos, Deputado
Ezequiel, por equipamentos mais modernos. Vender água, ven-
dendo água e não consegue substituir os equipamentos. E aí
nós chegamos a um ponto que nós imaginamos: - espera aí,
uma empresa que está instituída há 40 anos, há 40 anos, quando
se consumia muito menos água, tinham menos consumidores,
os equipamentos implantados eram novos, hoje não consegue
substituir por equipamentos mais modernos. E se vendo muito
mais água. São milhares, e milhares e milhares de consumi-
dores a mais. E quando a gente pensasse que já chegado ao
fundo do túnel, aí vem uma CAERD que não consegue mais
pagar os servidores, não consegue pagar a folha dos seus
servidores. Então realmente eu posso afirmar aqui que tem
coisa errada. E eu continuo concordando com aquilo que está
correndo na voz rouca das ruas, que a CAERD está sendo ad-
ministrada para ser liquidada. E a pessoa que está fazendo
isso tem nome e se não fosse uma intervenção da Assembleia
Legislativa, num Decreto feito pelo ex-governador Confúcio
Moura, automaticamente esta empresa já estaria liquidada
hoje. Então nós apelamos, não temos mais a quem apelar e
nós apelamos ao Judiciário do nosso Estado, que faça uma
intervenção na CAERD, que é a nossa Companhia de Água e
Esgoto do Estado de Rondônia. Porque realmente nós precisa-
mos que essa caixa preta e a gente nunca sabe o que tem lá
dentro, que ela seja aberta e que de fato nós possamos ter
conhecimento do que é que está acontecendo. Mas, o meu
discurso é outro e muitos oradores falaram nesta tarde sobre
o atual Governador Daniel Pereira.  O Governador Daniel Pe-
reira para quem não sabe já foi Vereador na Cidade de Cere-
jeiras, já foi Deputado Estadual de Rondônia eleito pela maio-
ria dos seus votos vindos da região do Cone Sul do Estado e
hoje chegou ao posto de Vice-Governador e hoje Governador
do Estado de Rondônia. E quando eu falo da nossa região,
Cone Sul do Estado, a região mais distante da capital nós nos
alegramos de ter um Governador da nossa região e essa mes-
ma região que hoje enfrenta um grave problema em diversos
setores. Hoje já foi citado aqui na questão da infraestrutura
das estradas, das cidades, a infraestrutura urbana Deputado
Léo, que é conhecedor bem dessas dificuldades que aqui nós
temos distritos que Vossa Excelência conhece bem e que tam-
bém na nossa região nós temos vários municípios que tem os
seus distritos e que precisam de infraestrutura e assim não é
diferente com os outros setores da máquina pública, mas, o
principal problema que nós enfrentamos hoje é relacionado
com a saúde pública e a saúde pública ela é de extrema ne-
cessidade ela é de urgência, ela é de emergência. E eu quero,
eu tenho algumas Indicações aqui que já registrei no passado
Deputada Rosângela que é para que o Governo do Estado de
Rondônia através da Secretaria de Estado de Saúde realize o
Mutirão de Cirurgias Eletivas para contemplar os municípios
de Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras,
Corumbiara e Chupinguaia, são 7 municípios. Essas Cirurgias
Eletivas são cirurgias como períneo, hérnia, vesícula e assim
outras. E nós temos uma demanda Deputado Lebrão e Depu-
tado Ezequiel Junior de mais de 2 mil cirurgias represadas, 2
mil pessoas sofrendo, agonizando, precisando dessa interven-
ção cirúrgica e nós já temos feito esse pleito aqui

repetitivamente a muitos anos, muitos anos e nós até entendí-
amos que talvez seríamos atendidos porque o ex-Governador
Confúcio Moura sempre disse que era médico e que no seu
governo entre outras prioridades priorizaria a questão da saú-
de pública, e infelizmente, isso acabou não acontecendo para
a nossa região. Então, nós reiteramos hoje o pedido ao Gover-
nador Daniel Pereira que é o Governador da nossa região, da
nossa Cidade de Cerejeiras, que a Vice-Prefeita se faz presen-
te aqui Lisete Marth e eu acredito que o atual mandato do
Governador Daniel Pereira ele é curto, nós compreendemos
isso e até respeitamos que não seria possível, ou entendemos
que não seria possível dentro de um tão curto espaço de tem-
po ele realizar essas ações todas que nós estamos pleiteando,
mas ele pode encaminhar, deixar isso encaminhado para que
amanhã ou depois ele mesmo possa ser o sucessor do seu
Governo ou pode ser outro Governo, mas, que fique encami-
nhado esse planejamento para atender melhor a população
da nossa Região do Cone Sul do Estado de Rondônia com
saúde.Outro pleito que nós fazemos é a respeito de que o
Governo do Estado leve um mutirão de Cirurgias Ortopédicas
para a nossa região. Por que Cirurgias Ortopédicas? Nós tam-
bém temos um represamento de várias Cirurgias Ortopédicas
onde que pacientes estão aguardando na fila durante anos,
outros, até muitos anos, na grande maioria cirurgias ortopédi-
cas reparadoras e que seria importante que nós fizéssemos
essas cirurgias em sistema de mutirão na Cidade de Vilhena
onde que a gente tem uma boa estrutura no Hospital Regional
com centros cirúrgicos apropriados para atender à necessida-
de clínica hospitalar. Essas cirurgias, se o paciente for atendi-
do lá naquela região, da nossa cidade de Vilhena, automatica-
mente os nossos hospitais regionais do Governo do Estado,
como é o caso do Hospital de São Francisco do Guaporé da
cidade do nosso Nobre Deputado Lebrão, da cidade de Porto
Velho; Cacoal, automaticamente nós tiraríamos esses pacien-
tes desses hospitais e deixariam, eles, mais perto de casa,
mais perto dos familiares, porque muitas das recuperações
desses pacientes se dá em casa; pode ser tratado em casa,
porque geralmente são tratamentos longos e se for ficar no
leito de um hospital vai demorar muito tempo. Então esse é o
segundo pedido que nós estamos apresentando através de uma
Indicação ao Governador Daniel Pereira. E o terceiro pleito,
também o Governador Daniel Pereira, nós apresentamos a
questão da implantação definitiva doCentro de Especialidades
Médicas. O que é o Centro de Especialidades Médicas? Aqui
em Porto Velho, nós temos um departamento da saúde do Es-
tado que se chama: POC, Policlínica Osvaldo Cruz. E é isso que
nós queremos em Vilhena, uma policlínica, já tinha um com-
promisso da Secretaria de Estado de Saúde de inaugurar essa
policlínica no ano de 2016, inclusive tinha data marcada, era
para ser no mês de junho de 2016. Nós já estamos pratica-
mente em junho de 2018 e não temos sequer nem previsão de
inauguração e abertura desta policlínica e esta policlínica, ela
é importante por quê? Porque lá nos fazemos consultas com
especialistas de várias áreas da saúde e dessa forma nós en-
caminharíamos os pacientes para unidades hospitalares ade-
quadas. Imagine o município que está praticamente a 1.000
KM de Porto Velho, eu vou citar aqui o menor município do
Estado de Rondônia, que é o município de Pimenteiras, muni-
cípio pobre, porque é um município pequeno, um município
que para tirar uma ambulância para rodar 1.000 Km, você tem
que dispor no mínimo de dois dias e meio a três dias para essa
ambulância vir a Porto Velho e depois retornar a Pimenteiras;
tem um custo de motorista, tem um custo de combustível, tem
um custo de manutenção e muitas vezes o Prefeito, a vice-
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prefeita no caso de Pimenteiras, é obrigada a colocar uma
ambulância para vir trazer um paciente para fazer uma consul-
ta e um especialista na Policlínica Osvaldo Cruz. Então, nós
queremos com urgência a implantação dessa policlínica lá na
cidade de Vilhena. Por quê? Porque com essas três ações do
Governo do Estado e como eu disse, se o Governador Daniel
Pereira, não conseguir implantar, talvez, as três; mais tem uma
ou duas ainda possível dentro desse seu governo que encerrar
em final de 2018. Naturalmente melhoraria muito para popula-
ção a questão da saúde pública, até porque os hospitais, os
postos de saúde, eles poderiam de cuidar outros pacientes,
porque nós vemos aqui o represamento de duas mil eletivas,
mais entorno de 400, 500 ortopédicas e que tudo isso saindo
dessa clientela atual de atendimento nas unidades de saúde,
nós poderíamos atender melhor outros pacientes. Eu tenho aqui
mais algumas ações que nós temos realizado na saúde, por-
tanto, eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas eu
quero ressaltar aqui que no final do mês agora, dia 28, dia 29
nós estaremos recebendo em Vilhena a Policlínica Itinerante e
nós deveremos atender em torno de 2.000 mil pacientes, com
consultas de médicos especialistas em diversas áreas, em tor-
no de 3.000 mil pacientes que vão contemplar os municípios de
Colorado; Cerejeiras, Pimenteiras, Cabixi, Chupinguaia, Vilhena
e Corumbiara. É uma ação importante que nós desencadea-
mos há muitos anos, tive a parceria da Deputada Rosângela
Donadon, infelizmente o ex-secretário de saúde, que deixou a
pasta nos últimos dias, o ex-secretário Vasquez, ele solicitou a
suspensão desse atendimento em Vilhena, por essa demanda
desta nova eleição que estamos vivendo em Vilhena e nós
retornamos as negociações junto ao governo do Estado, ao
atual Secretário Maiorquim, conseguimos reverter esta situa-
ção e graças a Deus hoje, nós teremos em torno de 3.000
pacientes, 3.000 mil cidadãos, 3.000 mil ser humano que se-
rão atendidos e que deixariam de ser atendidos por esta medi-
da que foi tomada. Então, nós temos que agradecer também
ao Secretário Maiorquim, e ao Governo do Estado que nos con-
templou, que contemplou a nossa região com essa Policlínica
Itinerante para esse final do mês de maio. No mais agradeço e
podem ter certeza que entre tantas ações, o nosso mandato
tem voltado firmemente para ações da melhoria do atendimento
da saúde pública da nossa população. Obrigado.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, só
complementando aqui a fala do Deputado Luizinho. Realmente
essa POC Itinerante vai ser muito importante para toda a re-
gião do cone sul. Eu, Luizinho, por diversas vezes cobrei ver-
balmente do nosso Secretário Pimentel, que fosse levada até o
município de Vilhena para contemplar os 7 municípios, a POC
Itinerante, e ele sempre falando da possibilidade real da POC ir
até a nossa região e hoje graças a Deus, você está dando essa
notícia importante. Parabéns aí pela sua fala. Inclusive a Poli-
clínica Oswaldo Cruz em 2016, eu não sei se Vossa Excelência
se recorda, eu destinei uma emenda de quinhentos mil reais
só para aquisição de móveis, mobílias lá para Policlínica, que
temos um prédio do Estado, um prédio lindo a estrutura boni-
ta, bem construída e que seria a Policlínica Oswaldo Cruz. Mas,
como não aconteceu aquele ano mesmo, eu tive que redestinar
esse recurso Presidente, para atender a população ali da re-
gião com medicamentos, mas era para estar funcionando sim
a Policlínica Oswaldo Cruz, porque tem um prédio lá o qual
seria a instalação da Policlínica. Então, eu quero mais uma vez
aqui parabenizar o Deputado Luizinho, pela atitude de oficiali-
zar, pedir ao nosso Governo, ao nosso Secretário, mas que eu
também por várias vezes cobrei verbalmente e graças a Deus

hoje, nós temos essa boa notícia de atender toda nossa re-
gião com esses médicos especialistas até mesmo porque a
demanda reprimida lá Presidente, é muito grande e vai aten-
der uma população que precisa e que nós estamos aqui à
disposição buscando o melhor para a nossa região. Obrigada.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada as Bre-
ves Comunicações. Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao
Senhor Secretário que proceda à leitura das Proposições re-
cebidas.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Procede a leitura das
Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao CEL BM
Roberto Eloi de Souza, por ter prestado relevantes serviços
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia-
RO.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao MAJ BM
Daniele Cristina Lima Ferreira, por ter prestado relevantes ser-
viços junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao 3º SGT
BM Rodrigo Andrade da Rocha, por ter prestado relevantes
serviços junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao TCEL BM
Nivaldo de Azevedo Ferreira, por ter prestado relevantes ser-
viços junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao CEL
Gilvander Gregório de Lima, por ter prestado relevantes servi-
ços junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia-
RO.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao CEL BM,
Felipe Santiago Chianca Pimentel, por ter prestado relevantes
serviços junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia-RO.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao CEL BM,
Lindoval Rodrigues Leal, por ter prestado relevantes serviços
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia-
RO.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DR.
NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo a senhora
Palmira Gomes de Souza, por ter prestado relevantes servi-
ços junto ao Estado de Rondônia em especial no município de
Guajará-Mirim – RO.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA. Acrescenta
dispositivos à Resolução nº 327, de 9 de março de 2016, que
“Dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias e dá
outras providências.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA. Dá nova re-
dação ao art. 4º da Resolução nº 393, de 2018, que “Dispõe
sobre parcelamento e atualização pelo índice da poupança de
direitos de servidores conforme aderência individual”.
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- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Susta os efeitos do Decreto nº 22.719, de 05 de
abril de 2018, que “Aprova o regulamento de Uniformes da
Polícia Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências.
- Comunicamos, para fins de registro nos anais desta Casa,
que foi devidamente protocolizado no gabinete do Deputado
Saulo Moreira, pelo Cerimonial da Casa, Medalha de Mérito
Legislativo, concedida ao homenageado pelo Parlamentar, ao
Soldado PM Carlos Eduardo Lucena de Souza, que foi devida-
mente aprovada por este Plenário, conforme Decreto Legislativo
nº 776, de 13 de dezembro de 2017, cuja entrega ao homena-
geado será responsabilidade do parlamentar outorgante.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo cópia na íntegra
dos documentos referentes a Mensagem nº 80, de 23 de abril
de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Su-
plementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
268.900,00, em favor da Unidade Orçamentária Instituto de
Pesos e Medidas – IPEM”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo cópia na íntegra
dos documentos referentes a Mensagem nº 89, de 02 de maio
de 2018, que “Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei
nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que “Institui o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e so-
bre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras provi-
dências, e revoga a Lei nº 3.623, de 15 de setembro de 2015.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo cópia na íntegra
dos documentos referentes a Mensagem nº 85, de 27 de abril
de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Su-
plementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
10.214.290,40, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de
Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de
Rondônia – FIDER”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo cópia na íntegra
dos documentos referente à Mensagem nº 79, de 23 de abril
de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Su-
plementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
324.501,68, em favor das Unidades Orçamentárias Fundação
de Amparo ao Desenvolvimentodas Ações Científicase
Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO e
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes – FESPREN”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo cópia na íntegra
dos documentos referentes a Mensagem 86, de 27 de abril de
2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suple-
mentar por Excesso de Arrecadação até o montante de R$
17.069.627,10, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Pe-
nitenciário – FUPEN”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
Audiência Pública para discutir a reestruturação da EMATER, e
comemorara os seus 47 anos de criação no CENTRER, dia 31
do agosto de 2018, ás 9 horas no Município de Ouro Preto
D’Oeste.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor para os policiais Militares e Policiais Civis, con-
forme listagem anexa, que participaram do socorro àvítima,
bem como de investigação e captura de elemento, por tentati-
va de homicídio do CB PM Júlio Ferreira da Silva, no dia 17 de
abril de 2018, no município de Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer pedi-
do de informações a Secretaria Estado de Educação – SEDUC.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer a Mesa
nos termos regimentais, a realização de uma Sessão Solene,
para o dia 21.05.2018, ás 15 horas, nesta Casa Legislativa,
com a finalidade de entrega dos Votos de Louvor aos ex-ferro-
viários do Estado de Rondônia, que prestaram seus serviços
junto a Estrada de Ferro Madeira Mamoré – (ASFEMM), con-
forme seguem os nomes na lista em anexo.

Encerrada as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Registrar a presen-
ça do prefeito Ednaldo de Andrade, de Mirante da Serra, muito
obrigado pela presença do prefeito Ednaldo.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os poli-
ciais Militares e Policiais Civis, conforme listagem anexa, que
participaram do socorro àvítima, bem como de investigação e
captura de elemento, por tentativa de homicídio do CB PM Júlio
Ferreira da Silva, no dia 17 de abril de 2018, no município de
Porto Velho.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do ilustre deputado Jesuíno Boabaid. Os deputa-
dos favoráveis permaneçam como se encontram, os contrári-
os se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO DR. NEIDSON. Requer a Mesa nos termos regimentais, a
realização de uma Sessão Solene, para o dia 21.05.2018, ás
15 horas, nesta Casa Legislativa, com a finalidade de entrega
dos Votos de Louvor aos ex-ferroviários do Estado de Rondônia,
que prestaram seus serviços junto a Estrada de Ferro Madeira
Mamoré – (ASFEMM), conforme seguem os nomes na lista em
anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do ilustre deputado Dr. Neidson. Em discussão o
requerimento, em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem senhor Presiden-
te? Sóo Presidente da Casa, o deputado Maurão que está no
plenário e pelo Regimento, se ele estiver no plenário, ele tem
que estar presidindo a Sessão sob pena da anulação da Ses-
são. Então o Presidente Maurão poder assumir o seu lugar é
regimental.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Maurão
de Carvalho, Presidente da Assembleia está convocado a vir
presidir a Sessão.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL Nº 153/18
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 36. Veto Total ao Projeto de
Lei nº 863/18, de autoria do deputado Alex Redano que “Altera
a redação dos incisos: III do parágrafo único do art. 2º, do
inciso II do parágrafo único do art. 3º e revoga o inciso VII do
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art. 3º da Lei Estadual nº 3.935/2016, e dá outras providênci-
as”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Veto Total153/18, já
tem o parecer eu coloco em discussão o veto, e em votação.
Votação nominal, o painel já está aberto.

O SR. JESUINO BOABAID – Qual esse veto aí Presidente? Qual
é o veto?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – É um projeto de au-
toria do ilustre deputado Alex Redano, deputado Alex se quiser
esclarecer, é um veto total.

O SR. JESUINO BOABAID – mas é pela manutenção ou pela
rejeição?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Manutenção.

O SR. LEBRÃO – Como líder da bancada do PMDB, eu peço
que vote sim.

O SR. JESUINO BOABAID – Manutenção?

O SR. LEBRÃO – Pela manutenção.

O SR. JESUINO BOABAID – Qual é esse aí deputado?

O SR. LAERTE GOMES – Que veto que é esse aí?

O SR. JESUINO BOABAID – Inverte o veto então, tem como?
Não, tem que ver qual é. Qual é então?

O SR LAERTE GOMES – Qual o veto que é? Dá para o Presi-
dente...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Deputado, enquanto o Deputado
Alex Redano se dirige aqui para a tribuna para fazer uma ex-
planação sobre esse projeto, eu quero registrar a presença
aqui do nosso amigo Vereador Gilmar Gomes, do PDT lá do
município de Machadinho d’Oeste, um vereador muito atuante,
vem fazendo um belo trabalho lá no município e sempre perto
da comunidade e hoje está nos visitando aqui, seja bem-vindo
Vereador Gilmar.

O SR. ALEX REDANO – Meus amigos, esse projeto de lei eu
até estranho o veto dele, fui pego de surpresa aqui, mas não
sei se vocês lembram que nós fizemos um projeto a respeito
da posse, Deputado Cleiton, e não estavam conseguindo por-
que dentro do pedido da SEDAM estava pedindo um documen-
to que o IBAMA não fornece, simplesmente esse projeto de lei
está tirando esse pedido desse documento do INCRA, então
não entendi o veto do Governo, se esse projeto de lei só foi
para pacificar uma questão ambiental.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas aí dentro tem o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, foi pela rejeição.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Teme votamos pela derrubada
do veto tendo em vista que isso vai facilitar só, o Estado está
exigindo um documento que o INCRA não expede, então nós
estamos pedindo, é uma reivindicação justa e não tem nem
porque nós votarmos, tem que derrubar o veto com certeza.

O SR. ALEX REDANO – Eu peço, Senhores Deputados, para
nós derrubarmos o veto. Eu gostaria de fazer um alerta, está
até tendo uma reunião agora, às 16 horas, na FIERO, nós
estamos com um grande problema no nosso Estado que é a
questão dos manejos em posse, o Ministério Público Federal
emitiu um parecer que é responsabilidade federal do IBAMA
certificar essas posses ou fazer o convênio, o IBAMA, o
Paraguassu não quer realizar esse convênio com o Estado e
isso pode atingir até as demais áreas ambientais, entendeu?
A questão de pastagem, a questão mineral, então é importan-
te ficarmos atentos para realmente termos esses termos de
cooperação com a SEDAM e sem essa lei dessa maneira aqui
a SEDAM não vai conseguir também regularizar os manejos
em posse. Então essa lei é de suma importância, eu peço a
reprovação do veto do senhor Governador. Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pela rejeição do veto, não é?

O SR. LEBRÃO – Mais uma vez em nome da bancada do
PMDB peço que vote NÃO, pela rejeição do veto.

O SR. LAERTE GOMES – Em nome da bancada do PSDB eu
peço para acompanhar a bancada do PMDB. Vamos inteirar 7
daí.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Bancada do PSDB e do PT,
nós recomendamos o voto NÃO.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Como vota o Depu-
tado Alex Redano, do PRB? Com vota a Deputada Rosângela
do PDT?

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 16 votos NÃO,
está rejeitado o veto. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL Nº 154/2018
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 37. Veto Total ao Projeto
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de Lei 814/17, de autoria do Deputado Adelino Follador, que
‘Estabelece a obrigatoriedade de colocação em obra pública
estadual paralisada de placa contendo exposição de motivos
da interrupção’.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Veto Total nº 154,
Poder Executivo, Mensagem 37. Veto Total ao Projeto de Lei
814/17, de autoria do Deputado Adelino Follador. Está sem
parecer. Deputado Jesuíno Boabaid, para emitir parecer, está
sem parecer o projeto.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Este projeto já tem vários Esta-
dos que tem, simplesmente está exigindo que coloque uma
placa dizendo porque as obras estão interditadas. As obras
que estão interditadas do Estado, prefeitura, seja no Estado
de Rondônia, simplesmente que a população saiba porque que
ela foi interditada, que hoje tem muitas obras aí paradas e não
sabem porquê. Já tem vários Estados que foi aprovado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está sem parecer o
projeto.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, só por uma Ques-
tão de Ordem. Aproveitar e saudar o vice-prefeito de Primave-
ra de Rondônia, o Ronilton, está aqui presente, grande lide-
rança do Município de Primavera de Rondônia. Um abraço meu
e do Deputado Só Na Bença, nosso querido vice-prefeito.

O SR. LEBRÃO – Ainda por Questão de Ordem Senhor Presi-
dente. Registrar e agradecer a presença do Marcelo, lá de
Ariquemes, que nos visita e que faz um grande trabalho em
prol da população daquele município. Não é vereador, mas sem
dúvida nenhuma será ainda um dos grandes vereadores de
Ariquemes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, trata-se do
“Veto Total 154/18 ao projeto de autoria do Deputado Adelino
Follador que: ‘Estabelece a obrigatoriedade de colocação em
obra pública estadual paralisadade placa contendo exposição
dos motivos da interrupção’”.

Eu não vejo nem porque isso o governo vetar, porque já
existe uma placa lá falando a origem e se houver a interrup-
ção, deve-se haver também os motivos que levaram essa in-
terrupção. Motivo pelo qual, somos de parecer favorável pela
rejeição do Veto, até porque isso sim, está consagrado no ar-
tigo 37, da Constituição Federal, que diz que a administração
pública deve trazer todas as informações inerente ao princípio
da publicidade. Então, motivo pelo qual o nosso voto é pela
rejeição do Veto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer pela rejeição do Veto do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em votação o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer.

Em discussão única o projeto e em votação. Votação
nominal, o painel já está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Aélcio da TV - ausente
- Deputado Airton Gurgacz - não
- Deputado Alex Redano - não
- Deputado Anderson do Singeperon - não

- Deputado Cleiton Roque - não
- Deputado Dr. Neidson - ausente
- Deputado Edson Martins - não
- Deputado Ezequiel Júnior - não
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - não
- Deputado Laerte Gomes - não
- Deputado Lazinho da Fetagro - não
- Deputado Lebrão - não
- Deputado Léo Moraes - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - não
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - não
- Deputada Rosangela Donadon - não
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - não

Com 15 votos não, está rejeitado o Veto. Vai ao Expedi-
ente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL Nº 155/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 39. Veto Total ao Projeto
de Lei nº 834/17 de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que
“Dispõe sobre a criação de Faixas Exclusivas de Retenção e
Proteção para Motociclistas nas vias dotadas de semáforos no
âmbito do Estado de Rondônia e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Veto Total 155/18.
Já tem parecer pela rejeição do Veto e eu coloco em discussão
e em votação. Votação nominal e o painel já está aberto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só a título de informação. Nós
tivemos discussões inerentes a questão das taxas, das tributa-
ções com o DETRAN e nós apresentamos esse Projeto de Lei,
que é para dar uma garantia melhor, seria até para prevenção
dos motociclistas que ocorrem muitos acidentes e mesmo as-
sim o governo vetou. E assim, entendendo, que inclusive já
tem o julgado pelo Supremo Tribunal Federal, uma Lei idênti-
ca foi julgada inconstitucional. Então, a gente pede que seja
mantido o Veto do Governador Confúcio Moura. Pode manter o
Veto.

O SR. LEBRÃO – Só para discutir Deputado Jesuíno. Esses
projetos, quando eles geram despesa para o Estado, como o
Projeto do próprio Deputado Adelino Follador. Eles deveriam
ser autorizativos, porque autorizativo a gente poderia votar
favorável, sem nenhum tipo de problema por quê? Porque ele
deixava de ser inconstitucional.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 10 votos favo-
ráveis, 10 votos SIM e 03 votos NÃO, está mantido o Veto. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria, se-
nhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. Passamos agora ao Grande Expediente, não há orado-
res inscritos. Encerrado o Grande Expediente, passamos as
Comunicações de Lideranças. Também não há oradores inscri-
tos. Encerrada as Comunicações de Lideranças, passamos às
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 as se-
guintes matérias: PDL 307/2018, PR 132/18, PR 133/2018, PL
953/2018, PL 948/2018, PL 933/2018, PL 909/2018, PL 897/
2018, PL 874/2018, PL 949/2018, PL 947/2018.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 37 minutos)

23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 08 de Maio de 2018

Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

ALEX REDANO - 2º Secretario

(Às 17 horas e 38 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Alex Redano
(PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon (PV),
Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior
(PRB), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (MDB), Jesuíno
Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro (PT),
Lebrão (MDB), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV), Maurão

de Carvalho (MDB),Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon
(MDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Dr. Neidson (PMN),
Geraldo da Rondônia (PHS) e Marcelino Tenório (PRP).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 23ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitu-
ra, senhor Presidente

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua publica-
ção no Diário da Assembleia Legislativa.

Passamos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretá-
rio que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 947/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 85. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro,
até o montante de R$ 10.214.290,40, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvimento In-
dustrial do Estado de Rondônia – FIDER.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei
947/18 que autoriza o Poder Executivo a proceder a abrir cré-
dito adicional suplementar em favor do FIDER, está sem pare-
cer. Deputado Jesuíno Boabaid para emitir parecer pelas Co-
missões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Lei 947/18 Poder Executivo/Mensagem 85. Emen-
ta: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar
por Superávit Financeiro, até o montante de R$ 10.214.290,40,
em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e
Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER”.

Somos de parecer favorável pelas Comissões pertinen-
tes, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em dis-
cussão o parecer. Em votação o parecer. Os Deputados favo-
ráveis permaneçam como se encontram, os contrários se ma-
nifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 947/
18. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 949/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 88. Acrescenta Seção II-A
– Da Readaptação de Militar Estadual – ao Decreto – Lei nº
09-A, de 9 de março de 1982, que ‘Dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado de Rondônia
e dá outras providências’.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 949/
18 sem parecer. O ilustre Deputado Jesuíno Boabaid vai emitir
parecer pelas Comissões pertinentes.

Registrar a presença do Carlos Magno, nosso amigo
Carlão, ex-deputado nesta Casa, ex-deputado federal. Muito
obrigado, Carlão, pela sua presença.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Lei 949/18, Poder Executivo/Mensagem 88. Emen-
ta: “Acrescenta Seção II-A – Da Readaptação de Militar Esta-
dual – ao Decreto – Lei nº 09-A, de 9 de março de 1982, que
‘Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar
do Estado de Rondônia e dá outras providências’”.

Por se tratar de um projeto que foi indicação nossa, já
foi debatido, inclusive perante o Conselho dos Coronéis, pe-
rante os próprios militares do Estado, somos de parecer favo-
rável pelas Comissões pertinentes.

(Às 17 horas e 43 minutos o senhor Edson Martins
 passa a Presidência ao senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são o parecer do Deputado Jesuíno Boabaid. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se
manifestem. Em votação Projeto de Lei 949/18. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se
manifestem. Aprovado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Mas espere aí, Vossa Excelência
colocou em discussão o Projeto?  Não.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Coloquei
Deputado.

Tudo bom Carlos Magno? Fique à vontade. Registrar a
presença do ex-Deputado Carlos Magno.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não. Vossa Excelência colocou
em votação e discussão o parecer. Eu queria só a título de
informação, já que agora é Questão de Ordem, já foi aprova-
do o Projeto, até parabenizar todos os Parlamentares, esse
Projeto vai poder adaptar os Militares, exemplo, que perde-
ram membro, essa Lei, inclusive, ela tem o nome que foi dado
de forma muito carinhosa “Lei Maia”, um militar em desloca-
mento para o seu imóvel, para sua casa ele foi vitimado de um
acidente de moto e perdeu um membro, a sua perna, e com
isso ele comprou uma prótese e continuou trabalhando, de-
senvolvendo os seus trabalhos de forma normal e também lá
no município de Cerejeiras, tem um Militar que se encontra de
cadeira de rodas e ele em dado momento em uma reunião ele
conversou comigo e disse: “Deputado, eu me sinto, que eu
tenho condições de prestar ainda um bom serviço para a Polí-
cia Militar, mesmo estando de cadeira de rodas, até porque a
medicina ainda não conseguiu dizer que ele está inválido de
forma total. Por isso eu peço continuar, que eu quero continuar
desenvolvendo o nosso trabalho”.Então o Governo do Estado
de Rondônia através do Governador Daniel Pereira conseguiu
hoje e a Assembleia Legislativa aprovar um Projeto que vai
dar condições de readaptar os Militares que se encontram pre-
sente ainda na Caserna desenvolver o seu trabalho de forma
laboral, intuito também para o seu mister à sociedade
rondoniense. Então, agradecer a todos os Parlamentares que
votaram “sim” a esse projeto de Lei que trata da Readaptação

dos Militares do Estado de Rondônia, seja Policial, seja Bom-
beiro Militar.

O SR. CLEITON ROQUE – Sr. Presidente, eu sei que já até
passou o momento da discussão, mas aproveitando o debate
do Deputado Jesuíno, só permita fazer uma breve observação.
Parabenizando Deputado Lebrão, o desempenho do Deputado
Jesuíno Boabaid à frente da representatividade da Polícia Mili-
tar nesta Casa, assim como o Deputado Anderson do Singeperon
que faz uma defesa árdua dos Agentes Penitenciários; assim
como o Deputado Léo Moraes faz um trabalho forte na ques-
tão dos Policiais Civis; tem aqui Deputado ligado à bancada
agrícola do nosso Estado, a bancada do setor produtivo, en-
fim, é uma Assembleia atuante. Viu Deputado Jesuíno, para-
benizar Vossa Excelência pelo empenho que esse Projeto veio
para é porque tem o dedo de Vossa Excelência trabalhando,
cobrando assim como todos os Parlamentares desta Casa aqui
que tem à sua frente de atuação.

(Às 17 horas e 46 minutos o Sr. Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Sr. Edson Martins)

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 874/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 019. Altera e acrescenta
dispositivos a Lei nº 4.172, de 7 de novembro de 2017, que
“Cria o Programa de Gestão Financeira nas Unidades Integra-
das da Segurança Pública – PROGES/UNISP, e dá outras provi-
dências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei en-
contra-se com parecer. Eu coloco em discussão o parecer fa-
vorável do Projeto de Lei 874/18. O parecer foi emitido pelo
Ilustre Deputado Marcelino Tenório, Presidente da Comissão
de Constituição e de Redação.

Em discussão o parecer.  Em votação. É o Projeto de Lei
874/18 do Poder Executivo/Mensagem 019.

Em votação o parecer. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram os contrários se manifestem. Apro-
vado o parecer.

Em 1ª discussão e votação o Projeto 874/18.  Em vota-
ção.  Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram os contrários se manifestam.Aprovado. Vai a 2ª discus-
são e votação.

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor Presiden-
te?

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

O SR. LAERTE GOMES – Gostaria que Vossa Excelência inclu-
ísse na Pauta a Mensagem 98, a pedido do Deputado Jean
Oliveira.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Qual que é o Projeto
Deputado?

O SR. LAERTE GOMES – Mensagem 98, uma solicitação do
Deputado Jean Oliveira.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – A Mensagem 98. Eu
defiro o pedido do Deputado Laerte Gomes, que seja incluído
na Pauta esse Projeto.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 897/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 44. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 4.285.495,90, em favor das Unidades Orça-
mentárias: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvol-
vimento Social – SEAS e Fundo Estadual de Assistência Social
– FEAS.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer do Ilustre Deputado Cleiton Roque na Comissão de Fi-
nanças. Em votação o parecer.  Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram os contrários se manifestam.
Aprovado o parecer.

Em 1ª discussão e votação Projeto de Lei 897/18. Em
discussão.  Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.Aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 909/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 58. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Suplementar por superávit financeiro,
até o montante de R$ 1.662.100,00, em favor da Unidade Or-
çamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do
Estado de Rondônia – IDARON.

O SR. LAERTE GOMES – Esta mensagem estava com pedido
de Vista, senhor Presidente, o Deputado Dr. Neidson, o pedido
de Vista vencido.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – É o Projeto de Lei
909/18. Ele está com o parecer favorável do ilustre Deputado
Cleiton Roque. Eu coloco neste momento em discussão e vota-
ção o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.Está aprovado o pa-
recer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 909/
18. Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 933/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 79. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até
o montante de R$ 324.501,68, em favor das Unidades Orça-
mentárias: Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações
Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia
– FAPERO e Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Re-
pressão de Entorpecentes - FESPREN.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu coloco em apreci-
ação o Projeto de Lei 933/18.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Que projeto é esse Presidente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O projeto está com o
parecer do Deputado Adelino Follador.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Como? Mas, qual é...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
até o montante de R$ 324.501,68, em favor das Unidades Or-
çamentárias: Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das
Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de
Rondônia – FAPERO e Fundo Estadual de Prevenção, Fiscali-
zação e Repressão de Entorpecentes - FESPREN. É a mensa-
gem 79.

O SR. LAERTE GOMES – Justamente senhor Presidente, já
estava com o pedido de Vista e o pedido de vista vencido, a
matéria tem que ser votada. Pedido de vista senhor Presiden-
te.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram, os contrários se manifestem.Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 933/
18. Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 307/18 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Susta
os efeitos do Decreto nº 22.719, de 05 de abril de 2018, que
“Aprova o regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Es-
tado de Rondônia e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 307/18. Para emitir parecer, o Deputado Léo Moraes,
para emitir o parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, trata-se do Projeto
de Decreto Legislativo 307/18 de autoria do Deputado Jesuíno
Boabaid. Susta os efeitos do Decreto nº 22.719, de 05 de abril
de 2018, que “Aprova o regulamento de Uniformes da Polícia
Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências”.

O Deputado Jesuíno Boabaid que é membro efetivo das
fileiras da Polícia Militar, preocupado com a alteração, mudan-
ça do fardamento da tropa que gerou insatisfação da sua gran-
de maioria e por estar atento, vigilante a todas essas ques-
tões que remontam a organização, remontam até mesmo ao
regime castrense, a disciplina, a hierarquia, susta os Decre-
tos. E por ter constitucionalidade, legalidade e preencher a
boa técnica legislativa, nós somos pelas comissões pertinen-
tes favorável ao referido projeto do Deputado Jesuíno Boabaid,
senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão única
o parecer favorável do ilustre Deputado Léo Moraes. Em vota-
ção o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.Está aprovado o pa-
recer.

Em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo 307/
18. Em discussão...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Só para dar ciência aos nobres
pares o que está sendo aprovado. A Polícia Militar do Estado
de Rondônia, ainda no governo passado, junto com o Coronel,
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também anterior; aprovou a alteração do regulamento de uni-
formes da PM, que é o famoso: RUI. Com isso, houve uma
alteração significativa no fardamento, dentre este fardamento
que é utilizado pelos policiais que trabalham no serviço
operacional, colocaram uma série de bolsos totalmente, pare-
cendo um macacão das Forças Armadas que nada tem a ver
com o fardamento da Polícia Militar. Tiraram, vamos falar, as
insígnias, ou seja, ali as divisas das praças que é até 1º Sar-
gento colocaram aqui na cola, criando transtorno, criando uma
insatisfação generalizada com a tropa. Isso sendo sustado por-
que o Comandante anterior esteve conosco aqui em uma Au-
diência de Instrução, e não encaminhou um documento para a
SESDEC informando que haveria mudança e que deveria tam-
bém ser reajustado o auxílio fardamento que é pago um valor
para isso, diante disso, nós entramos com Decreto Legislativo.
E quero dizer a todos aqueles que não são Comandantes da
Polícia Militar, mas são oficiais, que esse Decreto Legislativo
sendo promulgado pelo Presidente da Assembleia Legislativa,
deverá ser respeitado. Eu vou logo afirmando aí que tem já
nas redes sociais, eu não vou citar o nome desse oficial ou
dessa oficial, dizendo que não será cumprido o ato ora apro-
vado por esta Casa. Dizer que o Governo, o Comandante Geral
e Secretários podem responder crime de responsabilidade por
não cumprimento das decisões, das Leis e por ordem emana-
da por esta Casa. Então, motivo pelo qual, eu também parabe-
nizo esta Casa, nesta tarde do dia 08 de maio de 2018.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda em discussão.
Em votação Projeto de Decreto Legislativo 307/18, em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 948/18
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 86. Autoriza o Poder Executi-
vo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação,
até o montante de R$ 17.069.627,10, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo Penitenciário – FUPEN.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 948/
18, sem parecer. Deputado Adelino Follador, para emitir pare-
cer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 948/18/Mensa-
gem 86. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplemen-
tar por excesso de arrecadação, até o montante de R$
17.069.627,10, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Pe-
nitenciário – FUPEN.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas
Comissões Pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em dis-
cussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado o parecer.

Em primeira discussão e votaçãoProjeto de Lei 948/18.
Em discussão, em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 953/18 PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 96. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 1.930.500,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Superintendência da Juventude, Cul-
tura, Esporte e Lazer – SEJUCEL.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto encontra-se
sem parecer, Deputado Adelino Follador, para emitir parecer
pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 953/18/Mensa-
gem 96. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplemen-
tar por excesso de arrecadação, até o montante de R$
1.930.500,00, em favor da Unidade Orçamentária: Superin-
tendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL.

Somos de parecer favorável senhor Presidente, pelas
Comissões Pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Discussão.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Para discutir Depu-
tado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu quero só. Deputado Laerte,
Deputado Laerte, esse SEJUCEL, eu vou pedir vista, porque o
senhor não.

O SR. LAERTE GOMES – Desculpa Vossa Excelência. Eu estou
aqui com o Deputado Léo Moraes, num debate de alto nível.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria que o senhor me expli-
casse esse superávit financeiro, o que é esse da SEJUCEL?

O SR. LAERTE GOMES – Eu vou explicar a Vossa Excelência
estava demorando, eu vou explicar.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Jesuíno, esse é da
Superintendência de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, não
é só do...

O SR. LAERTE GOMES – Isso aí minha Excelência, só para
explicar para Vossa Excelência. Isso é um convênio com o Mi-
nistério do Esporte, um recurso Federal para ser atendido da
forma que o Deputado Adelino ali muito bem colocou, só para
lhe explicar.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Tranquilo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Está bem descriminado aqui
Deputado Jesuíno.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador, em vota-
ção o parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado o
parecer.

Em primeira discussão e votação Projeto de Lei 953/18,
em discussão, em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram e os contrários se manifestem.Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria.
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O SR. ALEX REDANO (Secretário adhoc) - PROJETO DE
RESOLUÇÃO 133/18 MESA DIRETORA. Acrescenta dispositivo
à Resolução nº 327, de 9 de março de 2016, que “Dispõe sobre
a regularização da concessão de diárias e dá outras providên-
cias”.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, o presente projeto se
encontra sem parecer, não é?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sem parecer.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Exatamente. Essa é uma propositura
que eu apresentei a Mesa Diretora para na realidade corrigir
uma distorção que prejudica o trabalho da Frente, dentre ou-
tras Frentes poderão serem criadas nesta Casa, mas hoje o
trabalho da Frente Parlamentar da causa Indígena, porque nós
temos algumas agendas em Guajará nos próximos dias e tam-
bém em Campo Novo. Para conhecer a realidade das etnias a
convite das etnias, pediram a presença dessa Frente e segun-
do uma Resolução anterior nós não teríamos direito de levar
uma equipe para prestar um assessoramento, desde escrever
uma Ata, até registro fotográfico e jornalístico da nossa visita.
Então ficaria muito difícil, deputado tem que ir sozinho, para
fazer tudo, até uma aldeia, muitas delas, distantes do períme-
tro urbano. Então nós fizemos essa propositura onde ela se
aprovada autoriza esta Casa a ceder até três servidores por
Parlamentar que participar da Frente, que for fazer esse tra-
balho de campo. Nada mais que isso, só lembrando que a Frente
ela visita as etnias a cada 60 dias, então não vai onerar os
cofres dessa Casa de Leis.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado deputado
Ezequiel Junior, o projeto se encontra sem parecer, deputado
Jesuíno Boabaid para emitir parecer pelas Comissões Perti-
nentes.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Solicitar o deputado
Jesuíno relator do projeto para detalhar esse projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – É só para acrescentar... Na verda-
de regulamentar e acrescentar o dispositivo que como bem
disse o deputado Ezequiel Junior. Acrescenta dispositivo da
Resolução 327, de 9 de maio de 2016, que “Dispõe sobre a
regulamentação de concessão de diárias, e dá outras provi-
dências”.

Está sendo acrescentado e regulamentado é o inciso VII
do artigo 3º que diz: cada Parlamentar designado para compor
a Comissão de Representação ou Frente Parlamentar, poderá
requisitar o acompanhamento de até três servidores. Esta Re-
solução entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja,
tem o limite de até três servidores, antes era dois. E por conta
que existe uma mão de obra, a exemplo, deputado Anderson,
deputado Ezequiel Junior, outros que estão na Frente Parla-
mentar, inclusive essa, a exemplo dos índios, eles estão neces-
sitando de uma mão de obra para dá o acompanhamento ne-
cessário. Motivo pelo qual não vejo nenhuma questão irregular
ou ilegal. E está dentro dos conformes regimentais e somos de
parecer favorável pelas Comissões Pertinentes, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre deputado Jesuíno Boabaid, em vota-
ção o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.Aprovado o parecer.

Em discussão única Projeto de Resolução 133/18, em
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se
manifestem.Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário Ad Hoc) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 132/18 DA MESA DIRETORA. Dá nova redação
ao art. 4º da Resolução nº 393, de 2018, que “Dispõe sobre
parcelamento e atualização pelo índice de poupança dos di-
reitos de servidores, conforme aderência individual”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Resolu-
ção 132 está sem parecer, Deputado Jesuíno Boabaid para
emitir parecer pelas comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Resolução 132/2018, de autoria da Mesa Diretora,
que dá nova redação ao artigo 4º da Resolução 393, de
2018,que “Dispõe sobre parcelamento e atualização pelo índi-
ce de poupança de direitos de servidores conforme aderência
individual”.

A matéria apenas está alterando colocando que. Art.
1º. O Artigo 4º da Resolução 393, de 06 de maio de 2018, que
“Dispõe sobre parcelamento e atualização pelo índice da pou-
pança de direitos de servidores conforme a aderência indivi-
dual”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. O parcelamento poderá ocorrer até 60 (ses-
senta) vezes, a ser estabelecido pela Secretária Geral e Su-
perintendência de Recursos Humanos, conforme o montante
devido de cada servidor, não podendo a parcela ser inferir a
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação. Plenário das Deliberações.
O artigo 4º anterior era a seguinte redação: ‘O parcelamento
poderá ocorrer até 20 (vinte) vezes, a ser estabelecido pela
Secretaria Geral e Superintendência de Recursos Humanos,
conforme montante devido a cada servidor, não podendo a
parcela ser inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Então fica apenas a redação 60 (sessenta)parcelas,
onde lia-se 20 (vinte), agora é 60 (sessenta) parcelas. Motivo
pelo qual somos de parecer favorável pelas comissões perti-
nentes, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer favorável do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em vota-
ção o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Em discussão única Projeto de Resolução 132/2018. Em
discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem. Apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, questão de ordem.
Nós temos a Mensagem 44, Projeto de Lei 897 que está inclu-
ído na pauta e não sei se me passou despercebido ou a maté-
ria não foi votada. Gostaria que antes de encerrar a sessão
V.Exª fizesse essa consulta aí.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Mensagem 44, aten-
dendo pedido do Líder do Governo Deputado Laerte Gomes.
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O SR. LAERTE GOMES – Já está na pauta desde o início, só
ver se já foi votada ou não. Foi buscar a mensagem? Já estava
incluída na pauta. É uma mensagem que está com pedido de
vista e o prazo de vista está vencido. Tem que votar no primei-
ro turno a matéria, já está na pauta, Presidente, ela já está na
pauta então tem que ser votada, alguém pegou o projeto aí.
Foi incluída na Ordem do Dia na pauta que foi lida no início, foi
incluída, então a matéria está na pauta e tem que ser votada.
Então é essa a consulta que eu fiz.

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

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – Requerimento
do Deputado Lebrão. Requer à Mesa Diretora que seja dispen-
sado interstício regimental para apreciação em segunda dis-
cussão dos Projetos 947, 949, 874, 897, 909, 933, 948 e 953.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento de dispensa de interstício do Ilustre Deputado
Lebrão. Em votação os requerimentos. Os deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram, os contrários se mani-
festem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – Encerradas
todas as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Nada mais havendo
a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a
presente sessão convoco Sessão Extraordinária para em se-
guida a fim de apreciarmos em segunda discussão e votação
as matérias votadas nesta sessão.

Está encerrada esta sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 12 minutos).

soluta de votos: Veto Parcial nº 053/18 de autoria do Poder
Executivo – M 93 ao Projeto de Lei Complementar nº 207/18
de autoria do Poder Executivo que “Altera e acrescenta Anexo
à Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, que
‘Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do
Estado de Rondônia e dá outras providências”, com 14(cator-
ze) votos contrários. Nada mais havendo a tratar, e antes de
encerrar esta sessão, o Senhor Presidente convocou Sessão
Ordinária para o dia 16 de maio do corrente ano, no horário
regimental, às 09:00 horas. Para constar, o Secretário da ses-
são determinou a lavratura desta ata, que após lida e aprova-
da será devidamente assinada pelo Presidente e Secretários
da sessão. Plenário das Deliberações, às dezenove horas e
dez minutos do dia quinze de maio do ano dois mil e dezoito.

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA

Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às
dezoito horas e vinte e oito minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
do Senhor Deputado Ezequiel Júnior – 2º Vice-Presidente; Se-
cretariada pelos Senhores Deputados Lebrão – 1º Secretário e
Jesuíno Boabaid; com as presenças dos Senhores Deputados
Adelino Follador, Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano,
Anderson do Singeperon, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel
Júnior, Geraldo da Rondônia, Hermínio Coelho, Jean Oliveira,
Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lebrão, Léo Moraes, Marcelino
Tenório e da Senhora Deputada Rosângela Donadon; e ausên-
cias dos Senhores Deputados Cleiton Roque, Lazinho da
Fetagro, Luizinho Goebel, Maurão de Carvalho, Ribamar Araú-
jo, Saulo Moreira e Só na Bença. Havendo número regimental
o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. A ata da ses-
são extraordinária anterior foi dada por lida e aprovada e o
Senhor Presidente determinou a publicação no Diário Oficial
da Assembleia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi
rejeitado, pelo processo de votação nominal, por maioria ab-

ASSESSORIA DA MESA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 826,
DE 15 DE MAIO DE 2018.

Concede o Título Honorífico de Cida-
dão do Estado de Rondônia ao
Excelentíssimo Dr. Edmilson José de
Matos Fonsêca.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14, combinado com os artigos 166 e 167 do Regimento Inter-
no, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão do Esta-
do de Rondônia ao Excelentíssimo Dr. EDMILSON JOSÉ DE
MATOS FONSÊCA, pelos relevantes serviços prestados ao Es-
tado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 827,
DE 15 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor Ari dos San-
tos.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao Se-
nhor ARI DOS SANTOS, pelos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
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Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 828,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Coronel Bombeiro Mili-
tar Roberto Eloi de Souza.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20 de
maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627, de
30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016, promul-
ga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao Co-
ronel Bombeiro Militar ROBERTO ELOI DE SOUZA, pelos rele-
vantes serviços prestados junto ao Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 829,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Coronel Bombeiro Mili-
tar Lindoval Rodrigues Leal.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20 de
maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627, de
30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016, promul-
ga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao Co-
ronel Bombeiro Militar LINDOVAL RODRIGUES LEAL, pelos
relevantes serviços prestados junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 830,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo a Senhora Palmira Gomes
de Souza.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo a Se-
nhora PALMIRA GOMES DE SOUZA, pelos relevantes servi-
ços prestados junto a Polícia Civil do Município de Guajará-
Mirim.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 831,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Coronel Bombeiro Mili-
tar Felipe Santiago Chianca
Pimentel.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao
Coronel Bombeiro Militar FELIPE SANTIAGO CHIANCA
PIMENTEL, pelos relevantes serviços prestados junto ao Cor-
po de Bombeiros do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 832,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Coronel Bombeiro Mili-
tar Gilvander Gregório de Lima.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
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14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao Co-
ronel Bombeiro Militar GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA, pe-
los relevantes serviços prestados junto ao Corpo de Bombei-
ros do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 833,
 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Tenente Coronel Bom-
beiro Militar Nivaldo de Azevedo
Ferreira.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao Te-
nente Coronel Bombeiro Militar NIVALDO DE AZEVEDO
FERREIRA, pelos relevantes serviços prestados junto ao Cor-
po de Bombeiros do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 834,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 3º Sargento Bombeiro
Militar Rodrigo Andrade da Rocha.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao 3º
Sargento Bombeiro Militar RODRIGO ANDRADE DA ROCHA,

pelos relevantes serviços prestados junto ao Corpo de Bom-
beiros do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 835,
DE 16 DE MAIO DE 2018.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo a Major Bombeiro Militar
Daniele Cristina Lima Ferreira.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo a Ma-
jor Bombeiro Militar DANIELE CRISTINA LIMA FERREIRA,
pelos relevantes serviços prestados junto ao Corpo de Bom-
beiros do Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de maio de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

ATO Nº 278/2018-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 o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 20 a 25/05/2018, ao
Deputado Estadual CLEITON ROQUE, cadastro nº200160359,
conforme Processo nº. 0007318/2018-16.

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº 279/2018-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 16 a 18/05/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Ji-Paraná
- RO, com objetivo de visitar e realizar o levantamento do local
onde será instalado a estrutura para a Sessão Itinerante da
Assembleia Legislativa, durante a 7ª edição da Rondônia Rural
Show, conforme Processo nº.00007398/2018-01.

Matricula: 200164376
Nome: Lucivaldo E. de Souza Junior
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. de Biblioteca

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº 280/2018-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 16 a 18/05/2018, ao
servidor relacionado para realizar serviços de motorista con-
duzindo o servidor Lucivaldo Evangelista S. Junior ao município
de Ji-Paraná - RO, que irá realizar visita e levantamento do
local onde será instalado a estrutura para a Sessão Itinerante
da Assembleia Legislativa, durante a 7ª edição da Rondônia
Rural Show, conforme Processo nº.00007398/2018-01.

Matricula: 200161607
Nome: Israel Silva de Melo
Cargo: Asses. de Plan. e Avaliação
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº 281/2018-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 23 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado para Assessorar o Deputado Lebrão, na
Sessão Itinerante no município de Ji-Paraná - RO, na ocasião
da 7ª Edição da Rondônia Rural Show, conforme Processo
nº.0007397/2018-00.

Matricula: 200163714
Nome: Gilmario Moura Ferreira
Cargo: Chefe Gabinete Deputado
Lotação: Gab. Dep. Lebão

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº 282/2018-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 23 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado que irá realizar cobertura jornalística junto
a Sessão Itinerante no município de Ji-Paraná - RO, na oca-
sião da 7ª Edição da Rondônia Rural Show, conforme Proces-
so nº.0007416/2018-20.

Matricula: 200161088
Nome: Waldir Aparecido Costa
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dept. Rádio e TV

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº 283/2018-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 o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder a complementação de 01 (uma) diária no dia
11/05/2018, ao Deputado Estadual JURACY BARBOSA MOREIRA
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cadastro nº200160367, conforme Processo nº. 0006703/2018-
34.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

ATO Nº1250/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos

termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

DIEGO DA SILVA QUEIROZ, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-23, no
Gabinete da Presidência, a contar de 02 de maio de 2018.

Porto Velho, 16 de maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                    Secretário Geral

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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