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Avenida Farquar 2562  -  Olaria
CEP 76.801-189   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Presidente: ALEX REDANO
1º Vice-Presidente: JEAN OLIVEIRA
2º Vice-Presidente: MARCELO CRUZ

1º Secretário: JAIR MONTES
2º Secretário: CIRONE DEIRÓ
3° Secretário: ALEX SILVA

4º Secretário: JHONY PAIXÃO

ATO Nº 501/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de
agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 29/09/2021 a
03/10/2021, ao servidor relacionado, que irá via transporte
terrestre de Porto Velho/RO às cidades de Costa Marques/
RO, San Joaquin/BO, Trindad/BO, e Beni/BO, acompanhar
o Excelentíssimo Senhor Presidente na audiência pública, a
fim de discutir a implantação e alfandegamento de Balsa de
Travessia no Rio Guaporé interligando o município de Costa
Marques  no  Es tado de  Rondôn ia  a  Puer to  Us ta rez
Departamento de Beni/Bol ív ia, conforme processo nº
35640/2021-e.

Matricula 200166878
Nome Mateus Carlos de Andrade
Cargo Assessor Executivo
Lotação Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 30 de Setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 502/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e, o
que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 29/09/2021 a 01/10/
2021, ao servidor relacionado, que irá via transporte terrestre de
Porto Velho/RO aos municípios de: Mirante da Serra/RO, Nova
União/RO e Ouro Preto/RO, representar o Deputado Estadual
Marcelo Cruz, em visitas na Câmara Municipal de Vereadores,
Prefeituras, Associações e comunidades locais, bem como será o
condutor do veículo oficial, conforme processo nº 35705/2021-e.

Matricula 200169374
Nome Mezaque Rocha do Couto
Cargo Assessor Técnico
Lotação Dep. Marcelo Cruz

Porto Velho - RO, 30 de Setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 503/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 29/09/2021 a 01/
10/2021, ao servidor relacionado, que irá via transporte terrestre
de Porto Velho/RO aos municípios de: Mirante da Serra/RO,
Nova União/RO e Ouro Preto/RO, representar o Deputado
Estadual Marcelo Cruz, em visitas na Câmara Municipal de
Vereadores, Prefeituras, Associações e comunidades locais, bem
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como irá fazer a cobertura das imagens (mídias), conforme
processo nº 35705/2021-e.

Matricula 200168954
Nome Jardel do N. Vasconcelos
Cargo Assistente Parlamentar
Lotação Dep. Marcelo Cruz

Porto Velho - RO, 30 de Setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 504/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 01 a 03/10/2021, a
Deputada Estadual Rosangela Henrique Pereira Donadon, cadastro
nº 200160361, que irá via transporte terrestre, de Porto Velho/
RO, às cidades de Costa Marques/RO, San Joaquín/BO e La
Santíssima Trinidad/RO, capital do Departamento do Beni/BO, para
participar de audiência pública e missão oficial, conforme processo
nº 35810/2021-e.

Porto Velho - RO, 01 de Outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 505/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 01 a 03/10/2021, ao
servidor relacionado, que irá via transporte terrestre, de Porto
Velho/RO, às cidades de Costa Marques/RO, San Joaquín/BO e La
Santíssima Trinidad/RO, capital do Departamento do Beni/BO,
assessorar a Deputada Estadual Rosangela Henrique Pereira
Donadon, nas Audiências Públicas e missão oficial, conforme
processo nº 35810/2021-e.

Matricula 200168850
Nome Welington de Brito Werlang
Cargo Chefe Gab. Deputado
Lotação Dep.Rosangela Donadon

Porto Velho - RO, 01 de Outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 506/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 04/10/2021 a 08/10/
2021, ao servidor relacionado, que irá via transporte terrestre de
Porto Velho/RO aos municípios de São Miguel do Guaporé,
Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques/RO,
conduzir veículo oficial, conforme Processo nº 35900/2021-e.

Matricula 200168003
Nome Luciano Ferreira dos Santos
Cargo Assessor
Lotação Divisão de Transporte

Porto Velho - RO, 01 de Outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 507/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 04/10/2021 a 08/10/
2021, aos servidores relacionados, que irão via transporte terrestre
de Porto Velho/RO aos municípios de São Miguel do Guaporé,
Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques/RO, dar
continuidade (7º etapa) no cumprimento de agenda (visita) às
Câmaras de Vereadores, com seus respectivos Presidentes,
Vereadores e Diretores, na realização de levantamento/estudo
para implantação do Projeto EAD para Vereadores e Assessores,
o qual será oferecido pela Escola do Legislativo, conforme Processo
nº 35900/2021-e.

Matricula 100017245
Nome Jacqueline Casara Rivoredo
Cargo Assist. Tec. Legislativo
Lotação Div. de Tec. e Infor.

Matricula 100010108
Nome Marcus A. L. do Nascimento
Cargo Assist. Tec. Legislativo
Lotação Esc. Legislativo

Porto Velho - RO, 01 de Outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 508/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
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nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 05/10/2021 a 07/10/
2021, ao Deputado Estadual Adelino Ângelo Follador, matrícula nº
200152619, que irá via transporte aéreo de Porto Velho/RO a
Brasília/DF, cumprir agenda com o Senador Marcos Rogério,
conforme Processo nº 35918/2021-e.

Porto Velho - RO, 01 de Outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 509/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019 e,
o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 30/09/2021 a 04/
10/2021, à servidora relacionada, que irá via transporte terrestre
de Porto Velho/RO aos distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista
Alegre do Abunã, Abunã, Nova Mutum, União Bandeirantes e
Jaci-Paraná, fazer visita técnica nos quartéis e delegacias dos
referidos distritos de Porto Velho/RO, conforme Processo nº
35942/2021-e.

Matricula 200168392
Nome Helen Esteves Reis
Cargo Assessor Técnico
Lotação Com. Segurança Pública

Porto Velho - RO, 01 de Outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2897/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

ADAILSON OLIVEIRA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do Gabinete
do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de 01 de outubro de
2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2892/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

CARLOS ROBERTO CORREIA DE VASCONCELOS, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de
Gabinete, código DAG-06, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz,
a contar de 01 de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2884/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão da Servidora CRISTIANE E
SILVA SODRE INACIO, matricula 200170358, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-30, do Gabinete da 4ª Secretaria
- Deputado Jhony Paixão, a contar de 1º de outubro de 2021.

Porto Velho, 01 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2896/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

A pedido, o servidor DABSON BUENO DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Jhony Paixão, código DAG-02, a contar de 04 de outubro de
2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2888/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:
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N O M E A R

DEBORA CASSIMIRO DE CARVALHO SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-14, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de 01
de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2899/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

FRANCIELLY ALVES DE SOUZA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do Gabinete
do Deputado Jhony Paixão, a contar de 04 de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2893/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão do Servidor FRANCISCO
CHARLES MENEZES DA SILVA, matricula 200169062, Assistente
Técnico, para o código AST-24, do Gabinete da Comissão
Permanente de Habitação e Assuntos Municipais, a contar de 1º
de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2889/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

HELENA CASTRO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-

25, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de 01 de
outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2895/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

HOTON FIGUEIRA DA MATA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-21, do Gabinete
do Deputado Jhony Paixão, a contar de 30 de setembro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2883/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão da Servidora IZABEL LOPES
PEREIRA, matricula 200169049, Assessor Parlamentar, para o
código AP-30, do Gabinete da 4ª Secretaria - Deputado Jhony
Paixão, a contar de 1º de outubro de 2021.

Porto Velho, 01 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2886/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

MARCOS ANTONIO ALVES JUNIOR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, no
Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 04 de outubro
de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº2891/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

MILTON ALVES, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Parlamentar, código ASP-14, no Gabinete do
Deputado Ezequiel Neiva, a contar de 01 de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2887/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, no
Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e Assuntos
Municipais, a contar de 01 de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2901/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora RAQUEL DA SILVA VELOSO
FREIRE, matricula 200168902, para Chefe de Gabinete da
Deputada Rosangela Donadon, código DAG-02, a contar de 04
de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2885/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor SERGIO FRIZANCO PINHEIRO
FILHO, matricula 200170235, para Assistente Técnico, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e Assuntos
Municipais, a contar de 1º de outubro de 2021.

Porto Velho, 01 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2894/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

VANISCLEIA DE ARAUJO SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
14, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de 01 de
outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2890/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

VITORIA CAROLINE GOMES FARIA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
18, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira, a contar de 01
de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2898/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

WELINGTON DE BRITO WERLANG, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete da Deputada Rosangela
Donadon, código DAG-02, a contar de 04 de outubro de 2021.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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TAQUIGRAFIA

25ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 28 de setembro de 2021)

PRESIDÊNCIA DOS SRS.
ALEX REDANO - PRESIDENTE

CIRONE DEIRÓ – 2º SECRETÁRIO
ADELINO FOLLADOR

SECRETARIADOS PELOS SRS.
CIRONE DEIRÓ – 2º SECRETÁRIO
JAIR MONTES – 1º SECRTÁRIO

(Às 15 horas e 23 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM); Alan Queiroz
(PSDB); Alex Redano (PRB); Alex Silva (REP); Anderson Pereira
(PROS); Cassia Muleta (PODE); Chiquinho da Emater (PSB);
Cirone Deiró (PODE); Dr. Neidson (PMN);  Eyder Brasil (PSL);
Ezequiel Neiva (PTB); Geraldo da Rondônia (PSC); Ismael Crispin
(PSB); Jair Montes (AVAN); Jean Oliveira (MDB); Jhony Paixão
(PRB); Laerte Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro (PT); Lebrão
(MDB); Luizinho Goebel (PV); Marcelo Cruz (PATR); Ribamar
Araújo (PL), Rosangela Donadon (PDT) e Saulo Moreira (MDB).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 25ª
Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Quero novamente cumprimentar a todos os presentes.
Sejam muito bem-vindos, em nome do nosso amigo, ex-
Deputado Federal e nosso assessor Lindomar Garçon.
Cumprimentar todos os presentes. E já adiantar para todos
que iremos...

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Registrar
a presença do Deputado Eyder Brasil, por favor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - E já adiantar para
todos que iremos pautar o Projeto do Zoneamento ainda hoje.

Por favor, registra a presença do Deputado Eyder Brasil.
Eu vou suspender a Sessão por alguns minutos,

suspender por vinte minutos e já retornaremos. Podem ficar
todos à vontade.

(Suspende-se esta Sessão Ordinária às 15 horas
e 24 minutos e reabre-se às 15 horas e 45 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de
Deus, declaro reaberta a presente Sessão.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior. Senhor Secretário, nobre
Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Procede à leitura
da ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) –
Pode pedir para marcar a minha presença, Presidente, por
favor? Geraldo da Rondônia.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Por gentileza,
registra a presença do Deputado Geraldo da Rondônia. Está
registrada a presença, Excelentíssimo Senhor Deputado.

Lida a ata, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão, neste
momento, a ata que acaba de ser lida. Algum Deputado gostaria
de discutir? Não havendo observações, dou-a por aprovada.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Procede à leitura
do Expediente recebido, a seguir:

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Mensagem nº 250/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 3.981.549,86, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura
- FEDEC/RO”.

- Mensagem nº 251/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar
que “Transforma em Estância Turística o município de Espigão
d’Oeste, no âmbito do Estado de Rondônia”.

- Mensagem nº 252/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor
de R$ 1.459.750,00”.

- Mensagem nº 253/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor
de R$ 3.500.000,00, em favor da Unidade Orçamentária
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI”.

- Mensagem nº 254/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei
Complementar nº 115/2021 que “Dispõe sobre a Consolidação
da Legislação Previdenciária referente ao Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Rondônia e revoga as Leis Complementares nº 228, de 10 de
janeiro de 2000, nº 338, de 10 de fevereiro de 2006, nº 432,
de 3 de março de 2008 e nº 524, de 28 de setembro de 2009”.

- Ofício nº 0876/2021 – Gerência Executiva do Governo
de Porto Velho/RO, notificando o crédito de recursos financeiros
sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que
tem por objeto “Ampliação do sistema de esgotamento sanitário
de Ji-Paraná/RO”.

- Ofício nº 707/2021 – Tribunal de Contas do Estado,
comunicando acerca da Decisão Monocrática nº 053/2021/
GCVCS que decidiu por deixar de processar o Procedimento
Apuratório Preliminar que trata de supostas irregularidades na
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distribuição de cestas básicas adquiridas pelo Estado de
Rondônia por servidores públicos ligados ao Deputado Estadual
Alex Redano, em razão do não atingimento dos critérios de
seletividade.

- Gabinete do Senhor Deputado Alan Queiroz encaminhando
justificativa de ausência da Sessão Ordinária do dia 14 de
setembro de 2021.

- Gabinete do Senhor Deputado Dr. Neidson encaminhando
justificativa de ausência da Sessão Ordinária do dia 28 de
setembro de 2021.

Lido o Expediente recebido, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passemos às Breves
Comunicações. Nós vamos tentar seguir ao máximo possível o
rito, porque senão nós vamos sair daqui meia noite e meia,
uma hora. Eu queria comunicar também, nós vamos abrir
algumas exceções, poucas, um Projeto de remanejamento que
se faz necessário, o único Projeto do governo, 236, vamos
pautar e também vamos pautar o da Polícia Penal que o Deputado
Jair Montes pediu vista, vamos colocar. A pedido do Deputado
Lazinho vamos estudar melhor o Projeto da Previdência,
deputados.

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.
Presidente, pedir aos deputados que usem os cinco minutos,
para ser rápido.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (7Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, nós estamos,
finalizamos a Audiência Pública. Fruto da Audiência Pública nós
tivemos alguns debates que precisam ser corrigidos. Nós temos
aqui a apresentação de novas Emendas após a Audiência Pública.
Exemplo, a proposta pelo Sindicato dos Fluviais, Sindfluvial,
algo assim, e nós temos tempo para poder redigir isso. Então,
após as redações ficarem prontas, eu peço para que o senhor
suspenda a Sessão para que a gente possa, algumas Emendas
que se contrapõem, a gente deliberar isso. As que são Emendas
parecidas, que a gente possa unificá-las. Isso vai demorar mais
ou menos uma meia hora, se bem trabalhada, depois da
suspensão. E para ficar pronta, eu acho que mais uma hora.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Presidente.
Eu ia solicitar para a gente obedecer ao Regimento e começar
logo as votações e depois ir para franqueamento das palavras,
mas aí não tem jeito por causa do relatório, não é Deputado
Jean?

O SR. ALAN QUEIROZ - Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Nós vamos demorar um pouco
para trazer o relatório.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Alan.

Mas gente, nós temos vários oradores inscritos e tem
um tempo também. Mas, desculpa, passo a palavra ao
Deputado Alan.

O SR. ALAN QUEIROZ - Era esse encaminhamento
que eu ia colocar para Vossa Excelência, que como tem muitos
deputados inscritos, inclusive deputados que abriram mão de
falar na Audiência Pública em respeito às pessoas que estão
aqui, porque senão esse Projeto não entraria em pauta, porque
nós não conseguiríamos abrir a nossa Sessão Ordinária, teria
que convocar uma Sessão Extraordinária. Então assim, para
que a gente possa abrir para os deputados que queiram se
manifestar ainda e nesse período, a parte legislativa pode dar
conta de avançar na questão das Emendas e se for necessário
a suspensão da Sessão no momento oportuno, mas que dê
direito de fato.

O SR. JEAN OLIVEIRA - É justamente isso que eu estou
falando, Presidente. Não tem por que acelerar o processo aqui
porque ainda nós estamos trabalhando lá. Então, até que fique
pronto pode ser feita a utilização do uso da palavra dos
deputados que não fizeram uso da palavra ainda. E sobre a
questão da suspensão foi só uma sugestão para que a gente
possa — só essas Emendas que têm detalhes — que a gente
possa decidir lá ou com os autores. De repente, nem precisa
suspender, os autores das Emendas vão para lá e a gente faz
isso rapidamente. Não causa prejuízo nenhum suspender a
Sessão. Mas se não quiser suspender, não tem problema.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Concordo. Inclusive,
tecnicamente falando, nós não podemos suspender uma
Sessão discutindo um Projeto que vai entrar. Está dentro do
Regimento Interno. Alguém pode arguir isso judicialmente e
prejudicar toda a votação.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Como assim? Não entendi.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Explica para o
Deputado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Presidente, gostaria que o
senhor me inscrevesse aí, por favor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Agora.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Presidente, confirma a minha
inscrição, por gentileza?

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Está inscrito,
Deputado Crispin.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Deputado Crispin
é o primeiro.

Vamos dar início, então. Pediu Questão de Ordem,
Deputado Ezequiel?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Não.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Não? Então, o
Deputado Luizinho estava... Só um minutinho, pessoal. Pessoal,
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tem dois Projetos aqui. Um que é da Deputada Cassia Muleta,
de R$ 300 mil que é de urgência, que é questão de Jaru, e
outro do Bombeiro, não é? Do Funesbom, dos Bombeiros,de
R$ 200 mil.

O da Deputada Cassia Muleta é da biblioteca. Vamos
colocar esses dois Projetos do governo hoje, o da Polícia Penal
e o do Zoneamento. Vamos prosseguir, então.

Convido aqui, para as Breves Comunicações, o nobre
Deputado Ismael Crispin, vice-líder do governo. O homem que
está voando.

O SR. CIRONE DEIRÓ - O Estado todo, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Estado todo.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, os que estão de forma presencial e aqueles que
nos acompanham também de forma remota, as Senhoras
Deputadas. O público que nos acompanha através da página
oficial da Assembleia Legislativa e da TV Assembleia.
Cumprimentar o auditório, hoje muito cheio desde a parte da
manhã; aqueles que estão aqui no plenário da Casa e aqueles
que estão no auditório da Assembleia Legislativa, também nos
acompanhando, através do telão. Sintam-se muito bem-vindos
aqui, de fato a Casa do Povo, e por isso o dia de hoje tão
extenso com uma discussão importante para Rondônia.

Senhor Presidente, queria fazer justiça aqui, primeiro à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa. À época, liderada
pelo nobre Deputado Adelino Follador, que era o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e que nos deu a oportunidade
de ser relator do Projeto que hoje, queira Deus, que com tempo,
a gente consiga votar e aprovar aquilo que eu considero para
Rondônia, o Projeto que o Governo do Estado de Rondônia — e
eu aproveito para parabenizar o Governador Marcos Rocha —
encaminha a esta Casa, o Projeto mais importante para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. E aqui faço menção
a minha equipe, que comigo trabalhou, além dos colegas
deputados, que fizemos juntos a discussão, mas a minha equipe
também, a assessoria jurídica, que procurou nesses dias todos,
fazer um bom trabalho. Porque o que nós estamos discutindo
aqui, em que pese nós estarmos voltados de maneira muito
forte para o setor produtivo — e nós trabalhamos todo o
processo olhando muito para o setor produtivo —, nós também
não poderíamos ser irresponsáveis de não tratar, de dar uma
qualidade e atenção às questões ambientais também. Porque
se nós pesarmos as mãos e o olhar só para um lado, nós
iríamos causar aqui um desequilíbrio. E aqui fica o meu registro.
A nossa assessoria política, o Dr. Vagner Gularte, juntamente
com os demais, que fizeram um excelente trabalho, pelo menos
ao nosso ver. Naquelas propostas de alteração que nós
apresentamos ouvindo a comunidade, ouvindo o setor
produtivo, olhando para o Código Florestal Brasileiro, nós a
fizemos no intuito de melhorar, ao nosso ver, o texto legislativo
para o povo rondoniense, para quem veio para cá trabalhar.
Eu, por exemplo, chego em Rondônia em 1985, naquele
chamamento para trabalhar, Deputado Alan Queiroz, assim
como muitos rondonienses que aqui estão hoje. E tenho criticado
de forma muito forte que o Estado de Rondônia tem sofrido
prejuízos irreparáveis, porque nós não conseguimos avançar

naquilo que diz respeito à regularização fundiária, à
documentação, à titularidade, à propriedade de fato.
Infelizmente, a grande maioria dos nossos trabalhadores e
produtores ainda são posseiros, porque não são detentores da
propriedade de fato e de direito, não têm esse acesso, Deputado
Ezequiel. E eu tenho feito aqui, nesta Casa uma crítica muito
forte nesse sentido, até por entender que o Governo Federal
trata com menosprezo o povo do Estado de Rondônia.

 Mas hoje, senhoras e senhores, a Assembleia Legislativa
faz aqui uma discussão à altura, uma discussão que merece o
respeito de cada rondoniense. E é bem verdade, Deputado
Lazinho, que alguns ainda, com todo esse desdobramento, com
todo esse esforço, alguns ainda se sentirão insatisfeitos e, de
repente, até prejudicados. Mas é o que se dá para fazer da
melhor forma possível, olhando para um Estado promissor, para
um Estado com pertinência e atitude totalmente voltada para a
agricultura, e aqui eu cito, agricultura familiar e o agronegócio
que tem chegado de maneira tão forte neste Estado.

Então, a Assembleia Legislativa cumpre aqui o seu papel.
Nós, no desenrolar do processo, algumas pessoas chegaram
dizendo “olha, mas vocês não podem mudar isso? Vocês não
podem mudar aquilo?”. Na verdade, quando o Projeto de Lei
chega para a discussão, se a Assembleia Legislativa não pode
provocar alteração, quem é que pode?

Então, os senhores vieram aqui com essa missão, de
tentar melhorar o contexto. É verdade que o Governo do Estado
teve a coragem, a ousadia de encaminhar para cá um Projeto
dessa magnitude. Mas a Assembleia Legislativa não podia se
furtar do seu papel de legisladora e trazer melhorias para o
povo de Rondônia. Fico feliz de estar aqui neste momento e
ser parte do marco para a história do povo rondoniense. São
as minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

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

Convido para o uso da palavra o Excelentíssimo Deputado
Alan Queiroz.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) –
Presidente, registra a minha presença, por favor. Deputado
Geraldo da Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registra a
presença do Deputado Geraldo da Rondônia. Já está registrada.

Com a palavra, o Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ – Excelentíssimo Senhor Presidente
desta Casa, meu amigo pessoal, Deputado Alex Redano.
Parabenizá-lo, Presidente, como sempre Vossa Excelência
cumprindo com o prometido e trazendo para esta Sessão
Ordinária a votação de um Projeto mais que importante para o
nosso Estado de Rondônia. Meus cumprimentos a todos os
deputados na pessoa do meu companheiro de bancada, o
Deputado Chiquinho da Emater, também conhece, como poucos,
toda a história, essa cadeia do dominial, todo esse processo
do setor produtivo do nosso Estado de Rondônia, assim como
tantos outros nesta Casa.
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Senhor Presidente, eu peço aqui, licença para a gente
fazer alguns pontos de reflexão nesta tarde. Primeiro, é que
votamos recentemente o Projeto de autoria do governo, esta
Casa debateu por muitos dias, e que, infelizmente, o próprio
governo agiu de forma diferente quando se deu a aprovação,
aqui, recentemente, do PLC 80, Deputado Adelino. E a gente vê
com muita preocupação, porque hoje aqui a gente está criando
uma expectativa e essa expectativa existe, ela é pujante, ela
está representada aqui em diversas falas de vários segmentos
que aqui estão bem representados — quero até parabenizar a
movimentação, a mobilização de todos os municípios, distritos
aqui presentes, quero parabenizar essa ação de vocês. Mas,
vejo com muita preocupação, Presidente.

Vou ler aqui uma matéria que possa entender o que eu
quero dizer nessa minha fala: “Adeus BR-319 — Justiça federal
ordena suspensão de Audiências Públicas sobre licenciamento
ambiental para asfaltamento.”.

Foi dito aqui pelo nobre eminente Deputado Lebrão que
as ações, Deputado Lebrão, muitas vezes não são finalizadas,
decididas na sua totalidade para atender o povo lá da ponta, o
povo que é sofredor, o povo que é batalhador, que lutou pelo
seu pedacinho de terra, e é decido, muitas vezes, por uma
pessoa atrás de uma mesa, no ar condicionado, que não conhece
a nossa realidade. É isso que eu quero trazer, Senhor Presidente,
essa nossa preocupação. Porque o governo encaminhou o
Projeto PLC 80 e o próprio setor do governo agiu contra.
Jacinópolis é um exemplo disso. Temos ação da Sedam lá dentro
de Jacinópolis, indo contra o Projeto do próprio Executivo.

Então, eu quero aqui, Presidente, dizer que o setor
produtivo já é sofrido há muito tempo. Necessitamos que as
pessoas que de fato decidem, o Parlamento Estadual está
fazendo a sua parte com muita propriedade. Quero parabenizar
todos os deputados envolvidos nessa discussão, o Deputado
Crispin, Vossa Excelência, o Deputado Jean, Deputado Lazinho
e tantos outros, do trabalho árduo que foi feito nesta Casa,
porque ouve o clamor das pessoas que precisam desta mão e
nós os representamos aqui neste Parlamento, os 24 deputados.
Mas que a gente possa fazer com que os órgãos de controle,
com que as pessoas que, muitas vezes, não conseguem ver a
realidade, ir lá na ponta ver qual o sofrimento dessas pessoas.

Hoje tivemos relatos de pessoas aqui contrárias ao
agronegócio. O agronegócio que segurou o nosso País nesta
pandemia. Se não tivermos um agro forte, não tivéssemos um
agro forte, a agricultura familiar trabalhando, senhoras e
senhores deputados, nós não teríamos condições de ter os
recursos para comprar as vacinas, como nós compramos e
imunizamos uma boa parte da nossa população. Nós não
estaríamos alimentando países que não têm condições de
produzir e alimentar o seu povo, a exemplo da China, que muitos
dizem que esse vírus nasceu na época, do alimento daquele
povo através, do morcego.

É isso que a gente quer para o nosso País? É isso que a
gente quer para o nosso Estado? Cabe aqui, Senhor Presidente,
trazer a responsabilidade para que todos os entes — desde o
Federativo ao Estadual e Municipal — possam trabalhar em
consonância, para poder fazer, não justiça, mas devolver o que
de fato e de direito é desse povo. O povo que tinha títulos,
tinha títulos e colocaram Reservas em cima de terras com títulos
e o povo trabalhando.

Então, eu quero aqui, nobre Deputado, dizer que a época
do Bianco ficou marcada pela sua história da demissão dos
servidores. E com muita tristeza, por que eu conhecendo a
história do Governador Confúcio, que fez tanto por este Estado,
deixou uma marca muito negativa no seu histórico político,
mas principalmente, deixou uma marca muito negativa na
esperança desse povo trabalhador. Obrigado, Presidente. Tenho
dito. Muito obrigado.d:

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas
palavras, nobre Deputado Alan Queiroz. Deputado muito
atuante, dedicado. Parabéns pelo trabalho.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao nosso grande líder, Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO – Para não fazer uma inscrição e mais
cinco minutos de fala, só quero parabenizar o Deputado Alan
Queiroz. E aí a gente faz uma reflexão, Deputado Alan. Você
vê os veículos de comunicação em nível nacional criticarem,
dizendo que nós tivemos uma ditadura militar. Nós tivemos
sim um governo militar, que eu tive a satisfação de viver antes,
durante e depois. E agora a Vossa Excelência vem na tribuna
desta Casa dizer que o Poder Judiciário trava qualquer
Audiência Pública para discutir a pavimentação da BR 319.
Uma rodovia que o governo militar pavimentou, Deputado
Cirone. Criaram a Transamazônica para evacuar o sertão
nordestino, o Brasil só cresce para o Norte.

Qual foi a medida que acharam para travar o
crescimento do Brasil? Um Código Florestal desumano, que
lamentavelmente trava o setor produtivo e nós, de Rondônia,
estamos inseridos nessa região, e a gente vê hoje o sofrimento
da população. E o que é pior — eu já estou em final de carreira
política, estou com quase 70 anos —, eu fico de certa forma
preocupado, Deputado Cirone, nosso Presidente Alex — vocês
que estão em plena forma física/política, atuando ativamente
no Estado de Rondônia —, o que vai ser da classe política que
não tem poder nenhum mais? Que aprova uma lei que logo
em seguida é derrubada pelo Poder Judiciário.

Então, eu quero dizer para vocês que é lamentável isso
daí. A Casa de Leis aprova as leis, mas elas, lamentavelmente,
são derrubadas logo em seguida pelo Poder Judiciário. Então,
nós não temos mais voz ativa. Eu não sei aonde vai chegar
isso, e nós teremos problemas, e muitos problemas pela frente,
podem ter certeza disso. E quando a gente ouve e tem o
desprazer de ver, hoje, uma Audiência Pública importante para
aprovar Zoneamento, a gente vê discussão, do “Soldados da
Borracha”, do Jaquirana, do Jequitibá, do Rio Machado. Nós
temos mais de 2.500 propriedades. Todas elas regulamentadas,
todas elas com documentos expedidos pelo Incra, dentro de
uma ação do Incra dos anos 1980, mais precisamente iniciada
em 1982, Deputado Chiquinho. E Vossa Excelência conhece
muito bem, porque é patrimônio da Emater do Estado de
Rondônia, que teve um problema seriíssimo para poder
elaborar esses assentamentos e hoje a gente tem problema
para manter as pessoas dentro dessas propriedades. Isso só
acontece no Brasil. De certa forma, tem hora que a gente tem
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vergonha de ser brasileiro, viver num país tão rico com uma
população tão sofrida, que eles querem, cada vez mais,
empobrecer a nossa população.

Então, cabe, sem dúvida nenhuma, ao Poder Legislativo,
ao Executivo dar a volta por cima, e fazer a coisa acontecer da
maneira como precisa. Obrigado, Senhor Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Lebrão. Concedo Questão de Ordem ao Deputado... Está
inscrito também, Excelência.

O SR. CIRONE DEIRÓ – É sobre o tema.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ – Só parabenizar a fala do
Deputado Lebrão, a do Deputado Alan Queiroz, e nós já ouvimos
aqui pela manhã o Deputado Ribamar dizendo da
irresponsabilidade do Governo Federal, que deu um tiro de
misericórdia no povo da Amazônia, quando aprovou esse Código
Florestal. Além de fazer várias áreas de Reservas, e ainda
aprova um Código Florestal onde o povo só pode abrir 20%
para produzir.

Então, parabéns pela fala, Deputado Lebrão, Deputado
Ribamar, pela manhã, e agora o Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Cirone. Convido o nobre Deputado — um deputado que sempre
foi defensor dessa causa —, o nobre Deputado Chiquinho da
Emater.

Promessa feita é promessa cumprida, Deputado
Chiquinho. O Deputado Chiquinho, toda semana, gente,
cobrando o Zoneamento aqui na Assembleia. E chegou o grande
dia, Deputado Chiquinho. Parabéns pela sua luta, parabéns
pelo seu trabalho, meu irmão.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Obrigado, Presidente
Alex Redano, ali de Ariquemes, grande defensor de Jacinópolis,
do Bico, do Terra Roxa. O senhor foi muito importante nessa
luta — todos nós, não é? Mas o senhor defendeu também a
todo vapor, aquele povo, a nossa gente.

Senhores Deputados, é com muita alegria, Deputado
Alan, que estou aqui hoje nesta tribuna e, daqui a pouco, vamos
votar esses grandes Projetos do Zoneamento, que vai tirar o
nosso povo dessa irregularidade que tinha sido colocado em
anos anteriores para ser área legal. Para eles trabalharem em
paz, Deputado Lebrão. Para não ficarem correndo dos carros
que chegam às suas propriedades, achando que é algum órgão
que vai lá persegui-los.

Então, eu fico muito feliz de estar neste mandato de
deputado estadual, Deputado Follador, aqui hoje, de um Projeto
que poderia ter sido votado há muito tempo, para resolver as
questões das nossas comunidades rurais de todo Estado de
Rondônia, mas principalmente os deputados aqui da região de
Porto Velho, assim como eu também me incluo também nessa
região. Estou vendo aqui o Deputado Anderson Pereira. O

Deputado Jair se encontra? Saiu. Os outros deputados... O
Deputado Alan estava aqui agora.

O grande beneficiado é essa grande região, porque as
demais do Estado têm algumas coisas que vão ser aprovadas
também, mas vocês foram a última fronteira a ser
desenvolvida: essa região de Ariquemes a Guajará, a Ponta do
Abunã. E agora nós tivemos a sorte de estar aqui neste mandato
para presentear este povo trabalhador de tanta luta, como é o
povo de Minas Novas, como é o povo lá da Mirizal, como é o
povo da Gleba Rio Preto e “Soldados da Borracha”, o povo da
Jaci-Paraná, que passou tantas dificuldades, querendo tirar eles
de cima da sua área, querendo prender os bois deles. E hoje,
se Deus quiser, nesta tarde chuvosa, bonita, que dá esperança
ao povo, e amanhã vocês vão voltar à terra de vocês e dizer
bem alto: “essa terra agora é nossa. Podemos trabalhar em
paz”. E é isso que a Assembleia vai fazer nesta tarde, eu tenho
certeza disso, porque os 24 Deputados estão a favor do produtor
rural. Esse homem que vem aqui trabalhar, produzir, carregou
o cacaio nas costas, muitas vezes, muitos andaram quilômetros
e quilômetros com cacaio nas costas para desbravar a sua
terra, que era o grande sonho de todos nós.

Então, é uma tarde em que a gente fica muito feliz, de
ver este plenário cheio dessas comunidades sendo beneficiadas.
E temos que agradecer o Governo Marcos Rocha por ter
encaminhado esse Projeto para a Casa. A Casa está fazendo
algumas Emendas, porque achamos necessário e importante,
para não provocar injustiça contra ninguém.

Eu estou vendo aqui o pessoal da Linha C-10, C-30, C-1,
C-2, que é aqui do outro lado do rio, que pegaram as terras de
vocês e deram para a Reserva, onde o Incra tinha colonizado
vocês ali. Mas, se Deus quiser, em breve estamos encaminhando
aqui para esta Casa, fazendo aqui um PLC para tirar vocês
também da ilegalidade. Deixar vocês lá pacificamente
trabalhando, como foi feito na década de 1980, e agora querem
tirar vocês a qualquer sorte. Nós não podemos aceitar.

Então, se Deus quiser, essas áreas de vocês, as áreas lá
de Cujubim, seis Reservas que estão lá, as famílias que estão
lá, todo dia chegam pessoas querendo tirar eles, seja Ibama,
seja Sedam, nós não podemos mais aceitar, Deputado Lebrão.
Aquele povo trabalha muito e aquele povo merece respeito e
esta Casa vai fazer isso, eu tenho certeza disso. Já peço a
todos vocês, vamos encaminhar em conjunto esses PLCs, que
já era, Deputado Follador, um combinado com a Sedam, com
o Elias, que primeiro mandaria o PLC 80 e, posteriormente,
iria mandando esse outro PLC. E assim nós vamos fazer, se
Deus quiser.

Eu quero aqui agradecer a todos que aqui estão. E dizer
que o sonho de vocês é o meu sonho. Dizer ao povo de
Candeias, ao povo da 45 que vocês vão ser também
beneficiados. E agora, como o Deputado Jean falou, vamos lá
para o Incra tirar a palavra PAF (Projeto de Assentamento
Florestal) daquela região para vocês poderem financiar as suas
terras, as suas propriedades, colocando infraestrtutura, criando
animais bovinos, caprinos, ovinos, suínos e aquilo que vocês
acharem conveniente. Plantando café, plantando cacau, enfim,
tudo aquilo que vocês sabem fazer e fazem tão bem.

Então, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe
o produtor rural de Rondônia! Viva o produtor rural do nosso
Estado! Viva a produção! Muito obrigado.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Chiquinho.

Quero convidar aqui o nobre deputado, deputado atuante
da região de Ariquemes, faz um grande trabalho, defensor dos
produtores rurais, nobre Deputado Adelino Follador.

Eu queria antes, Deputado Adelino, cumprimentar aqui,
tem vários amigos aqui, pessoal de Jacinópolis. Eu tenho um
orgulho muito grande de ser o deputado mais votado de
Jacinópolis e defendendo sempre o Bico do Parque, Terra Roxa,
Nova Dimensão. Quero cumprimentar o Vice-Prefeito Serginho;
o Vereador Fábio, de Nova Mamoré; o Vereador Marquinho
“perereca”. A toda comunidade, quero externar minha gratidão
e podem contar com nosso apoio. Bem como todas as regiões
de Rondônia que dependem desse Zoneamento, podem contar
com o nosso apoio. Os deputados estão unidos em prol da
população.

Com a palavra, Deputado Adelino Follador.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Follador, se
fosse possível, dar só uma palavrinha.

Eu esqueci, Presidente, de mandar um abraço lá para a
Vila Neide e a Vila São João, lá do Município de Cabixi, que
também serão beneficiadas. Estão lá com mandado judicial
para sair e agora, com a aprovação do Zoneamento, a gente
fica feliz em deixar aquelas pessoas ali morando, trabalhando
e vivendo.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Parabenizar o Deputado
Chiquinho, com certeza fazendo um grande trabalho junto com
todos os deputados aqui; Deputado Alex Redano, nosso líder
da região também junto com a gente, Vale do Jamari e toda
aquela região, todos os deputados aqui presentes. Para nós é
um prazer e uma satisfação estar mais uma vez nesta tribuna.
Primeiro cumprimentar e parabenizar todos os que vieram. Os
que vieram defender as suas propriedades, defendendo o que
é mais importante, que é o documento para que vocês possam
ficar tranquilos, possam continuar trabalhando sem perturbação.
E, além disso, com documento, fazendo financiamento, fazendo
desenvolvimento, produzindo cada vez mais, que é o que nós
precisamos para desenvolver o Brasil, para desenvolver o
mundo. O mundo precisa de mais alimentos e com certeza
vocês estão produzindo e querem produzir cada vez mais.

Então, quero parabenizar cada um que saiu da sua casa,
gastou dinheiro, tenho certeza; as pessoas que não vieram,
mas contribuíram para que vocês estivessem aqui
representando eles. Eu conheço muitas pessoas aqui no
whatsapp: “eu não pude ir, mas eu ajudei o pessoal estar aí”, e
pedindo apoio. Eu quero deixar aqui o prazer de estar com
vocês, esta Casa lotada hoje para poder continuar.

Eu falei já, no meu pronunciamento, sobre o PLC 80 que
foi votado e o próprio governo, através da Sedam, o Secretário
estava presente aqui, e não respeitou a lei aprovada por esta
Casa. O próprio Governador sancionou. Então, já que estava
sendo questionada na Justiça, eu acho muito grave, Deputado
Luizinho, que a Sedam tivesse ido logo em seguida derrubar as
casas, fazer o que fizeram lá. Eu acho que tinha que esperar

uma decisão, a Justiça agir, determinar. Tem um prazo de
recurso da Assembleia e do governo e eu acho que a Sedam,
ela estava lá na outra semana, fazendo as maiores
barbaridades. E eu achei isso um abuso de autoridade.
Desrespeitaram não só a Assembleia Legislativa, mas o próprio
Governo do Estado. E a Sedam é subordinada ao Governador.
Então, eu quero deixar mais uma vez registrada essa
indignação. Que não aconteça mais. Isso prejudicou muito. E
hoje, o PLC 85, eu quero parabenizar também o Governo do
Estado por ele ter mandado o Zoneamento, uma lei das mais
importantes como foi citado aqui. Quero parabenizar o
Deputado Ismael Crispin que foi o relator lá na Comissão de
Redação, Constituição e Justiça, na época eu era Presidente,
mas me sinto muito satisfeito, muito bem representado quando
nós designamos sua pessoa para poder trabalhar nessa
relatoria. O senhor ouviu todo mundo, ouviu a Comissão, ouviu
as pessoas e lá fez muitas Emendas apoiando, melhorando
esse Projeto. Então, parabenizar.

Também, parabenizar o Deputado Jean Oliveira, que
depois, na Comissão de Meio Ambiente, acatou a maioria das
Emendas e também fez algumas Emendas junto com o pessoal
técnico. Parabenizar, Presidente, também, que o senhor
contratou os técnicos para poder ajudar, colaborar nessas
mudanças, nesse estudo, de um Projeto tão importante nesta
Casa, que hoje vai culminar com a votação.

Então, eu acho que a Justiça sempre foi, e eu sempre
aprendi, que a Justiça fiscaliza a lei. A Justiça é para fiscalizar
a lei. Então, nós votamos a lei e eles derrubam a lei. Então,
eles deveriam fiscalizar para que a lei fosse aplicada. Aprovada
por esta Casa, sem vício de iniciativa, porque veio do Governo
do Estado, e a própria Justiça derruba, Deputado Lebrão. Como
é que ela... Ela deveria exigir que fosse implantada, e fiscalizar
a execução da lei. Então, nos preocupa muito quando a gente
trabalha, faz um trabalho, ouve a população e depois acontece
isso.

Mas eu, foi citado aqui por outros colegas, mas eu não
posso... Estou muito indignado com uma situação, ÈSenhor
Presidente, que essa Audiência da 319 ser suspensa, como foi
citado por outros colegas e eu... Já está na rede social e é
lamentável. Eu só vejo aí pessoas que têm interesse. De
repente, até essas balsas que têm interesse de continuar
explorando aquela população aqui de Rondônia e também de
Manaus. Conversando com um amigo meu lá de Manaus,
agora, está todo mundo indignado. E Rondônia ganharia muito
com essa situação, com essa BR aberta. O Brasil todo ganharia.
Mas lá o custo de vida de Manaus baixaria muito. E Rondônia
também poderia levar toda a produção daqui, sairá noite daqui
para de manhã cedo estar lá em Manaus, para vender.

Então, eu quero deixar aqui registrado hoje essa
indignação e isso, a Justiça deveria primeiro ver que essa BR
não tem impacto ambiental não. Essa BR já estava aberta. Já
foi detonada no passado, por interesse, por máfias, e aí, agora
que estava construindo, agora vem suspendendo e criando
essas barreiras para não acontecer. Então, lamentavelmente
é esta situação. Tomara que resolva, que o Ministro de
Infraestrutura recorra e consiga superar mais essa etapa para
poder fazer o mais rápido possível essa BR, que para Rondônia
vai ser muito importante e, com certeza, para o
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desenvolvimento de Rondônia e do Brasil é uma das BRs mais
importantes neste momento. Obrigado.

O SR. ALAN QUEIROZ - Presidente, o senhor me concede
uma Questão de Ordem, Excelência?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com certeza.
Concedida a Questão de Ordem ao nobre Deputado Alan
Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ - Só aproveitando a fala do nobre
Deputado Adelino Follador, e também de uma preocupação que
foi trazida hoje pelo sindicato do setor fluvial daqui do porto.
Presidente, o que me traz aqui também uma preocupação, é
que recentemente a gente teve vários empresários procurando
o Prefeito Hildon, com o intuito de investimento milionário no
novo porto que vai dar suporte, principalmente, para o
transporte dos grãos que tem crescido muito no nosso Estado
e em Porto Velho também. Então, é algo que a gente deve
olhar com carinho essa solicitação portuária do nosso município,
em virtude de uma possibilidade de a gente ver esses
investimentos que seriam, que tenham a possibilidade de serem
investidos em Porto Velho, estarem sendo encaminhados,
Deputado Adelino Follador, para o Amazonas.

Então, nesse sentido, Presidente, eu quero também pedir
que seja acatada essa solicitação de Emenda para que a gente
possa ser atendida essa necessidade, haja vista que está em
estado bem avançado a privatização da BR 364, no sentido da
duplicação, fazendo com que a gente possa estar recebendo
mais carretas para serem utilizadas nos nossos portos, com
isso gerando mais renda, mais economia para o Estado de
Rondônia. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meus parabéns,
Deputado Alan Queiroz.

Eu gostaria de registrar a presença, estou vendo ali na
telinha, on-line, a nossa querida e nobre Deputada Cassia Muleta
e, ao mesmo tempo, Deputada Cassia, desejo melhorar para
você. Que Deus te dê a cura. Deus abençoe a sua vida e
obrigado por mesmo nesse momento estar participando
conosco.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Obrigada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passo a palavra ao
próximo orador, ele, que sem dúvida nenhuma, é o deputado
mais atuante de Cacoal. Não, porque seja só ele... (risos).

O SR. ISMAEL CRISPIN – Em especial, neste momento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra o
deputado mais forte e atuante de Cacoal, Deputado, meu
querido amigo, Cirone Deiró.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Presidente,
registra a minha presença, por favor.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Boa tarde, amigo Presidente
Deputado Alex Redano, é um prazer estar aqui nesta Sessão.
Quero aqui cumprimentar todos os nossos produtores rurais,
agricultores do Estado de Rondônia, aqui, representados nessa
galeria. Reconhecemos a luta de vocês para que fosse votado
o Zoneamento, aqui nesta Casa. Eu quero aqui, em nome do
Nilde, do Elias, da Eni, do Antônio do Ônibus, cumprimentar
todos vocês. Dizer que para nós é uma alegria recebê-los aqui.
Aqui que é caixa de ressonância do povo rondoniense. É aqui
que ecoa a voz do povo rondoniense. E nós fomos eleitos para
representá-los aqui nesta Casa. E fiz a fala pela manhã,
estaremos juntos com o setor produtivo, junto com as pessoas
que levantam pela madrugada, que têm as mãos calejadas,
trabalhando pelo povo de Rondônia, fazendo com que o Estado
de Rondônia continue no azul, que o Estado de Rondônia
continue crescendo, que o Estado de Rondônia teve 18% de
crescimento na sua economia e nós devemos isso ao produtor,
ao homem do campo, ao agricultor aqui deste Estado. Então,
fica aí a nossa gratidão a cada um de vocês, pelo que vocês
representam aqui no nosso Estado de Rondônia.

Eu quero, Presidente, solicitar, mais uma vez, a esta
Casa que nós, juntos nos unirmos para que a Sedam, aIdaron,
e quero incluir o Tribunal de Contas, possam fazer o Refaz
para essas pendências que nós temos nessas duas Secretarias
e no Tribunal de Contas. São multas que foram aplicadas,
inclusive aos nossos agricultores, produtores rurais, por alguma
pendência existente nas suas áreas e, ao longo dos anos, isso
só vem correndo juros, multas e sem dar condições dessas
pessoas limparem o seu CPF, de terem a tranquilidade de ter o
seu nome limpo.

Então, estive com o doutor da Sefin, Luís Fernando, e
ele falou: “Deputado, é necessidade de a Secretaria propor
esse Refaz.”. Então, eu quero fazer aqui, junto com os colegas,
um coro para que nós possamos o mais urgente possível esse
Projeto aqui na Casa de Leis. E para isso, Presidente, solicito
que, enquanto a Idaron, enquanto a Sedam não mandar esse
Projeto, que nós também aguardemos, aqui, os Projetos que
vierem deles até aportar nesta Casa um Projeto dessa
magnitude que é o Refaz, de multas e juros dessas multas que
a Idaron, que a Sedam aplicou para os nossos agricultores do
Estado de Rondônia.Só assim eles vão atender o nosso pedido,
para que possamos valorizar o nosso agricultor.

Estamos aqui fazendo uma parte da etapa, que é fazer
a regularização fundiária. A regularização do nosso
Zoneamento, desculpa. E agora, nós vamos brigar para que os
nossos produtores tenham o seu CPF limpo. Com isso, fazendo
com 95% a redução de multas e juros, e parcelar em 90 vezes
esses débitos que existem há anos, Deputado Luizinho, dando
condições de ele regularizar, às vezes, tem uma multa de R$ 5
mil, essa conta, hoje, está em R$ 50 mil. Então, nós vamos
reduzir para R$ 5 mil, mais 5% de juros que vai dar uns R$ 6
mil, parcelar em 90 vezes e dar o documento para esses nossos
produtores. É esse o gesto que nós precisamos fazer para
reconhecer o trabalho desses homens, dos nossos produtores
rurais do Estado de Rondônia. E o senhor como líder do governo
nesta Casa, tem a prerrogativa de pedir ao Secretário da
Sedam, ao Secretário da Idaron, que mande esse Projeto para
cá. Tenho certeza que será 100% aprovado por todos nós
parlamentares.
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Então, fica aqui a nossa gratidão. Parabenizar a
Assembleia Legislativa pelo trabalho feito no Zoneamento;
Governo do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha pela
coragem de mandar esse Projeto aqui para esta Casa e com
isso quem ganha é o Estado de Rondônia que vai avançar e
multiplicar a sua produção aqui em nosso Estado. Obrigado
pela fala, Presidente, e quero aqui reconhecer a mobilização
de nossos produtores. Obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, nobre
Deputado Cirone Deiró.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao nobre Deputado Adelino Follador.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o
Deputado Cirone, por tocar mais uma vez nesse assunto que
vários deputados, vários colegas, eu também, estamos
cobrando. E há um compromisso da Sefin de mandar esse Refis,
tanto da Sedam como da Idaron, e a própria Casa Civil já
assumiu esse compromisso.

E o outro compromisso é a questão do Detran para baixar
as taxas. Já foi mandado para esta Casa e foi retirado para
alterar no final do ano passado e até agora o novo diretor —
que nós sabatinamos aqui — ficou para mandar e até agora
não mandou. As taxas estão cada vez aumentando, porque a
UPF (Unidade Padrão Fiscal) do Estado aumenta
automaticamente. Hoje é um dos mais caros do Brasil. Então,
nós precisamos urgente — eu concordo, Deputado Cirone de
combinar com o Presidente desta Casa para trancar a pauta
até que cumpram esses compromissos feitos com esta Casa,
esses Secretários. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido, neste
momento, o nobre deputado, também muito atuante, cobrou
semanalmente o Projeto do Zoneamento, o nobre deputado
representante do Cone Sul, de Cerejeiras, Deputado Ezequiel
Neiva.

Parabéns pela luta incansável, Deputado Ezequiel Neiva,
o tão sonhado PLC 85 será colocado em pauta hoje.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Presidente,
registra a minha presença. Deputado Jhony Paixão.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Antes, porém,
Deputado Ezequiel Neiva, registrar a presença do Deputado
Jhony Paixão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Boa tarde, Senhor Presidente;
Senhores Deputados; Deputada Rosângela Donadon; a
imprensa; aos amigos produtores, que nos dão a honra de
enfeitar a nossa galeria nesta tarde de terça-feira. É uma alegria,
Presidente, nós podermos estar aqui hoje numa tarde

memorável para esta Casa, onde nós iremos, de uma certa
forma, fazer justiça, com pessoas — homens e mulheres —
que têm suas mãos calejadas para produzir o alimento que
chega até as nossas mesas na cidade.

É uma alegria poder saber que hoje a Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia põe um fim a esta novela
que se arrasta há muito tempo. Muito embora nós queiramos
crer... Fazer justiça também, agradecer também ao Governo
do Estado, por ter encaminhado para esta Casa este Projeto
de Lei de tamanha importância. Parabenizar aqui a Comissão
do Meio Ambiente, o Relator Deputado Jean, e Vossa
Excelência que, com muita cautela, tem conduzido tudo isso e
hoje nos proporciona essa pauta tão importante, que é
justamente a votação do nosso Zoneamento Socioeconômico
do Estado de Rondônia.

Já foi dito aqui por vários colegas que é inadmissível
que os nossos trabalhadores rurais, muito embora alguns com
título e escritura em suas mãos, tendo as suas áreas localizadas
dentro de uma área de Reserva, que foi feito isso anteriormente.
Mas eu quero aqui parabenizar toda a Comissão. Dizer ao
nosso povo do Estado de Rondônia que esta Casa está sempre
muito atenta a tudo isso. Tudo aquilo que foi falado aqui nesta
tarde se resume em 24 parlamentares — aqui não tem 1, não
tem 2, 3, são 24 parlamentares — todos muito bem sintonizados
e preocupados com a causa do homem do campo.

Dizer, para resumir, Senhor Presidente, se a cidade
perecer, Deputado Crispin, ela vai ressurgir lá no campo. Agora,
se o campo morrer, aí acabaram-se as esperanças de todos
nós. É por isso que nós estamos aqui, nesta tarde, justamente
para valorizar, sim, o homem do campo, que incansavelmente
vem trabalhando para o desenvolvimento do nosso Estado de
Rondônia. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pela luta,
pelo trabalho. Nós temos a Deputada Cassia, de maneira on-
line, pediu a palavra. A palavra está franqueada à nobre
Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Primeiramente eu quero cumprimentar todos vocês, deputados,
que sempre me deram essa força, até mesmo de longe. Quero
agradecer a todos vocês aí. E hoje, em especial, quero
agradecer a todos os agricultores que estão aí lutando pelos
seus direitos aí na Assembleia Legislativa.

Parabenizar o Governo do Estado, a coragem do Coronel
Marcos Rocha por estar mandando o Zoneamento para a gente
votar. E dizer, Presidente, que em nome desses agricultores
hoje nós estamos votando essa matéria, esse Projeto, esse
PLC 85 tão importante para o nosso Estado de Rondônia. Quero
parabenizar, como disse o meu amigo Ezequiel Neiva, todos
os deputados que lutaram para isso, o Deputado Jean sempre
na frente, o nosso Deputado Jean; o Deputado Alex sempre
lutando para a gente estar votando logo. E eu, hoje, de maneira
on-line, estou aqui, fiz questão de estar aqui, gostaria de estar
aí com vocês, com todos esses agricultores.

Hoje eu recebi muitas mensagens, eles preocupados,
em como nós estaríamos votando aí hoje. Quero agradecer
aos Presidentes de Associações que me ligaram, muitas
mensagens de agricultores; ao Vice-Prefeito Serginho, lá de
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Nova Mamoré, quero cumprimentar, que está aí hoje também,
o Vereador Abneir, me ligando, preocupado com esse Projeto.

Eu, como Deputada Cassia Muleta, me sinto orgulhosa
de estar votando o Zoneamento do nosso Estado de Rondônia.
E um prazer, é uma felicidade muito grande. Isso é uma questão
de justiça com os nossos agricultores, que eles merecem estar
aí lutando, sempre com sua família, lutando. Eu, como deputada,
coloquei uma Emenda. Eu também estou pedindo o apoio aos
nossos deputados, aos nossos 23 deputados, para votar as
nossas Emendas hoje.

E dizer, Presidente, que eu estou aqui, mas meu coração,
corpo e alma está tudo aí, para estar votando para os nossos
agricultores. Quero deixar um abraço especial a todos vocês
agricultores do nosso Estado de Rondônia, e também quero
parabenizar o Deputado Cirone pela fala dele aqui hoje em
relação às multas da Idaron, do nosso Estado, que está sendo
um absurdo, e nós temos que falar com a Sefin em relação
para estar também baixando essas multas absurdas do Detran,
da Idaron.

E dizer também, Presidente, que eu fiz uma Indicação
ao nosso Secretário Maxwel, e ele falou que ia olhar com carinho
e mandar esse Projeto para a Assembleia para a gente tirar
essas multas aí. Como está tirando de outros empresários, os
nossos agricultores, os nossos pequenos também têm o direito
de ter esse desconto.

Quero parabenizar todos os deputados, Deputado Adelino
Follador, por estar sempre levando sempre essa matéria aí
também. E eu, como deputada, levei a Indicação, e espero
também que o nosso Governador Marcos Rocha tenha um
coração muito bom, que logo, logo chegue esse Projeto para a
gente também votar para essas pessoas menores também
pagarem as suas dívidas.

Quero deixar um abraço a todos vocês, agricultores,
imprensa, e todos vocês funcionários da Assembleia. Um abraço
a todos. Conte com a Deputada Cassia. Estarei votando aí hoje
esse PLC com vocês. Parabéns a todos. Fiquem com Deus, que
Ele é sempre a melhor companhia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Cassinha.
Parabéns pelas palavras. Você sabe do carinho e respeito que
todos os 23 deputados têm com Vossa Excelência.

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

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu quero parabenizar a
nossa querida Deputada Cassia Muleta, sempre preocupada
com o produtor rural. Colocou uma Emenda também ali para o
pessoal de Jacinópolis, para o Bico, enfim, para todo o Estado
de Rondônia, sempre preocupada com o produtor rural.

E eu fico muito feliz, Cassinha, de ver você forte,
elegante, bonita, aqui defendendo o produtor rural. Que Deus
te abençoe sempre, minha querida.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Obrigada, meu amigo Deputado Chiquinho. Amém! Deus está
na frente de tudo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Amém!
Convido, neste momento, o nosso líder do Parlamento,

o nobre deputado, grande defensor também do Zoneamento,
o Deputado Luizinho. Chegou a se exaltar e fez o compromisso
que ia toda semana cobrar, até sair o Zoneamento. E isso o
fez. E hoje chegou o grande dia. Parabéns, Deputado Luizinho
Goebel, pela sua liderança, pelo seu trabalho. Faz jus a ser um
dos deputados com mais mandatos nesta Casa de Leis.
Parabéns.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Obrigado, Presidente. E como
o Presidente mesmo disse, realmente nós estávamos cobrando
com bastante veemência. E eu já estava pensando, Presidente:
“será que eu vou ter que comprar o bolo de aniversário de 1
ano do Projeto na Casa?”. Mas temos um bom Presidente, e
hoje vem aí a resposta para a sociedade rondoniense, porque
estamos exatamente a nove dias de o Projeto completar 1 ano
na Assembleia. Então, foi bem debatido.

Graças a Deus o Presidente Alex Redano cumpriu com a
sua palavra, como é de seu costume, Presidente. E isso nos dá
segurança, isso enaltece e credibiliza este Parlamento estadual,
a Assembleia Legislativa de Rondônia.

Eu quero dizer que o Zoneamento — eu vi muitos debates,
muitos discursos, várias pessoas participaram —, em alguns
momentos houve debates acalorados em relação à defesa ou
à contrariedade de estar defendendo o setor produtivo do Estado
de Rondônia. Então, eu quero deixar bem claro que o
Zoneamento defende os dois lados: ele defende quem produz,
mas ele também defende o meio ambiente. Tanto é fato, que
lá no Zoneamento, na sua base, quando você faz a leitura do
que é, de fato, Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, já
começa assim: “tem como objetivo geral orientar o
planejamento, a gestão, as atividades e as decisões do poder
público, as decisões do setor privado e da sociedade em
geral.”a:. O que significa isso? Que hoje nós não temos certeza,
nem nós — nem o poder público, nem os técnicos de nenhum
setor, nem do Poder Executivo, nem do Ministério Público, nem
do Judiciário —, sabemos de fato como se aplica uma legislação
que está ultrapassada, ou seja, nós não temos uma lei clara.
Por isso que há uma grande divergência em relação à visão de
um ou de outro técnico relacionada à questão ambiental do
nosso Estado.

Então, com esse Projeto que nós vamos votar hoje,
deputados, Deputado Follador, nós vamos ter a oportunidade
de cada técnico, de cada cidadão de Rondônia, de cada
proprietário rural, de cada agricultor, de cada ambientalista,
saber de fato o que é que nós podemos e não podemos fazer.
O que é que nós podemos ou não podemos usar de solo. Qual
é a atividade que podemos ou não podemos em cada Zona,
como proposta dentro do planejamento do novo Zoneamento
Socioeconômico do Estado.

Então, isso é muito importante. Se o nosso Estado está
crescendo, se o nosso Estado está bem, agora a tendência é
melhorar muito mais. Por quê? Porque nós vamos trazer
segurança para os proprietários rurais que querem produzir. E
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não deixando de lado a questão ambiental que estará
resguardada dentro de um estudo técnico, verdadeiramente
técnico. Não foi ali a idéia de “A” ou “B” só porque quer isso ou
quer aquilo, mas é um estudo que, de fato, pode e não pode.
Então se contempla a grande maioria da população de Rondônia.

Esse Zoneamento, essa lei, Projeto de Lei Complementar
85 não prejudica ninguém no Estado de Rondônia e contempla
muita gente. Melhora as condições de trabalho para muita gente.
E vocês têm que ficar cientes, as pessoas que estão aqui nos
assistindo, as pessoas que estão participando da Sessão on-
line, têm que ficar cientes de que esse Projeto não prejudica
ninguém e talvez ele não contemple a todos, mas ele contempla
a grande maioria do Estado de Rondônia. E aí, nós temos que
enaltecer a pessoa do Governador Marcos Rocha.

Nós sabemos que se passaram muitos anos para que
viesse do Governo do Estado, Deputado Ribamar, Deputado
Ezequiel o Projeto para que esta Assembleia pudesse analisar,
emendar, discutir, deliberar e, daí, votar para que o governo
sancione ou não o Projeto com a participação legislativa.
Passaram-se vários governos, mas foi o Governador Marcos
Rocha que determinou a sua equipe se debruçar sobre o projeto,
fazer o estudo, que é bem complexo, e mandar para a
Assembleia Legislativa. Mas o Governador Marcos Rocha foi
além disso. Na última reunião que tivemos dentro deste mês
de setembro, nós tivemos da palavra do Governador o seguinte:
“vocês podem pegar todas as propostas de Emenda que tem
na Assembleia Legislativa, de todos os deputados estaduais
que representam a população de Rondônia, mandem essas
propostas de Emendas para o Governo do Estado que nós vamos
analisar. Aquelas que nós pudermos absorver para dentro do
Projeto, nós vamos absorver. Aquelas que nós não pudermos
absorver, que nós vamos analisar tecnicamente, nós vamos
devolver para a Assembleia Legislativa com uma justificativa
técnica que não pode se incorporar isso dentro do Projeto.”.
Por que o Governo do Estado fez isso? Com a preocupação
para que não dê errado. Esse projeto não tem chance de dar
errado. Ele tem que dar certo, dar certo ou dar certo. Porque
senão nós vamos prejudicar o Estado de Rondônia como um
todo.

Por isso que estou feliz, deputados. Porque este aqui
também é o fruto do trabalho do mandato do Deputado Luizinho
Goebel, dos votos da população de Rondônia que nos enviaram
para a Assembleia Legislativa através das eleições passadas,
de nível estadual. E hoje nós fazemos esse voto valer; valer
para contemplar o Estado de Rondônia. Contemplar como?
Dando segurança para a população do nosso Estado, dando
segurança para as questões ambientais, mas, acima de tudo,
assegurando o direito à produção daqueles produtores rurais
do Estado de Rondônia. O pequenininho de menos de um
hectare, do médio, do grande, enfim, todos sendo contemplados.
É isso que nós queríamos. É isso que Rondônia precisava. E é
isso que a Assembleia Legislativa está fazendo no dia de hoje.

Que Deus continue abençoando Rondônia, para que
Rondônia continue sendo forte, para que Rondônia continue
crescendo, para que as famílias de Rondônia continuem tendo
oportunidade de emprego, de renda, para que tenham uma
vida digna sobre esse pedaço de chão brasileiro. Esse pedaço
de chão brasileiro que nós, bandeirantes de Rondônia, fomos
encaminhados pelo Governo Federal, pelo chefe da Nação

brasileira para “integrar para não entregar”. E é o que, com
muita coragem, a maioria dos homens e mulheres da roça
fazem de uma forma majestosa, consolidar uma fronteira do
progresso, uma fronteira de produção no Norte brasileiro, uma
região esquecida, inexistente e que hoje é próspera, é forte e
é referência para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe
Rondônia.  Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Próximo orador...

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) –
Presidente, me inscreve. É o Deputado Jhony Paixão.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra neste
momento, primeiramente o Deputado Jair Montes e logo após,
Deputado Jhony Paixão.

Com a palavra Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Teve nenhum elogio para mim,
Presidente? Poxa vida.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, o
nobre deputado, atuante, um deputado preocupado com as
causas sociais, meu amigo pessoal, grande Deputado Jair
Montes. Também te amo.

O SR. JAIR MONTES – Aí, sim! Presidente, boa tarde.
Em seu nome eu cumprimento a Mesa e em nome aqui do
líder do governo, que fez um discurso maravilhoso, o Deputado
Luizinho Goebel, eu cumprimento todos os deputados aqui
presentes. Em nome da população, que veio lá de longe, que
está nessa batalha grande pelo pedacinho de terra que já
tem, só falta regulamentar, vocês que são lá de Nova Mamoré,
de Jacinópolis, em nome do nosso amigo Nocão, que se foi,
eu cumprimento cada um de vocês. E também os policiais
penais que estão aqui conosco. Eu também cumprimento a
cada um dos policiais que vieram para a votação do Projeto
da Polícia Penal que na semana passada seria votado, mas
nós pedimos vista e estamos entregando hoje, com a ajuda
do Deputado Anderson Pereira. Já deixei bem claro aqui, já
conversei com o Deputado Anderson, e falei: “Anderson, eu
não sou o seu adversário político, eu sou parceiro de
Parlamento. Policial Penal aqui é você. A classe aqui é você
que conhece, então eu estou aqui para contribuir e ajudar.”.
Então, o Deputado Anderson Pereira foi muito humilde. As
Emendas que nós apresentamos foram acatadas, daqui a pouco
vão ser lidas aqui, eu tenho certeza, em benefício da classe
de policias penais que é o mais importante. Eu falo aqui para
todo o mundo: o mandato passa, um dia você é o ex-deputado
Jair Montes. Eu vou ser ex-deputado, mas o mandato fica.
Com o policial penal, o Deputado Anderson Pereira vai ser ex-
deputado, mas policial penal ele será para o resto da vida.

Presidente, eu estou aqui, e eu citei o líder desta Casa,
Deputado Luizinho Goebel. Deputado Luizinho, olha para mim,
nos meus olhos. Esses seus olhos verdes, azuis. Presidente
Alex Redano, esta Casa tem de mudar de imediato o seu
Regimento Interno. Eu quero aqui parabenizar o Deputado
Luizinho Goebel; eu quero aqui parabenizar o Deputado Ismael
Crispin, vice-líder do governo; eu quero aqui parabenizar o
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Deputado Chiquinho da Emater. Ficou mais algum deputado
aqui conosco na Sessão de convocação? O Deputado Ezequiel
Neiva. Na Sessão de convocação do Secretário de Segurança
Pública, Sejus, que para mim, é um Secretário péssimo, ruim.
E na convocação, Presidente Redano, ficou chato. Numa
convocação...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Você foi fraco agora
nas suas palavras. Para ele ser ruim, ele tem de melhorar
muito.

O SR. JAIR MONTES - É. Mas, numa convocação...

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) - Deputado
Jhony Paixão esteve presente, meu líder.

O SR. JAIR MONTES – Ah, Deputado Jhony Paixão. Numa
convocação em que nós temos 24 deputados, um deputado
convoca e só ter cinco deputados, Presidente? Deputado Cirone
Deiró, nós temos que mudar o Regimento Interno. Quando nós
convocarmos algum Secretário, a primeira pauta do dia é a
convocação do Secretário. Porque precisa dessa tropa aqui,
que é eleita pelo povo. Desses soldados nos ajudando, dando
tiro de canhão. Dando tiro de canhão. Porque o Secretário
aqui, ele estufou o peito e falou: “Eu sou o melhor Secretário
da gestão Marcos Rocha”. E é outro Secretário do Rio de Janeiro.
Se amanhã for exonerado, ele vai pegar a malinha dele, vai
para o aeroporto e vai embora de Rondônia. Vai embora de
Rondônia. O Meireles não foi por quê? Porque o Meireles foi
humilde. Inclusive, eu devo um peixe para o Meireles, eu tenho
que pagar. O Meireles tirou a Secretaria, voltou e está lá no
Seosp, está lá. Eu acho que está fazendo alguma coisa, o
Coronel Meireles. E é um cara humilde. Mas o da Sejus, não.
O da Sejus, Deputado Luizinho Goebel, eu senti que o senhor
estava indignado. E olha que o senhor é líder do governo. O
senhor fez pergunta que ele não soube responder. Nós temos
hoje, no Estado de Rondônia, inclusive lá no município do
Presidente Alex Redano, Ariquemes, policiais penais
reclamando, que vivem em regime de miséria, de escravidão,
Deputado Anderson. Por quê? Na hora de fazer a diária, sai do
seu município, Ji-Paraná, Cacoal, Presidente Médici, vão lá
para... Ariquemes, passa necessidade. E as fugas são demais.
E o Secretário não está nem aí. Senta a bunda na cadeira e
fala: “Eu sou bom. Só fala mal de mim a oposição.”. Quem é
oposição? O policial penal é oposição? Então, Governador Marcos
Rocha, eu sei que o senhor está me assistindo. Eu vou olhar
aqui na peteca dos seus olhos, juntamente com o Júnior
Gonçalves. O Coronel Marcos Rocha está fazendo um excelente
trabalho e tem uma chance gigante de ser reeleito, mas o
policial penal pode tirar a reeleição do senhor. Está na hora de
corrigir. Corrija enquanto é tempo. O senhor foi Secretário lá
na Sejus. Corrija. Porque o senhor pode perder a eleição por
um grupo muito pequeno que é o policial penal, que, cada vez,
com Covid, morrendo, ele está ficando deficitário e não
consegue repor, está certo?

Então, daqui a pouco nós teremos a votação para vocês.
Agora, eu falo aqui para a Sedam, em especial, para o
Procurador Matheus. Procurador Matheus é inimigo do Governo
Marcos Rocha. Inimigo do Governador, Deputado Follador. Por

quê? Porque está lá, a Ponta, a Ponta, o Bico, lá na Ponta, lá.
Então, que já está lá, que já está desmatado, não tem mais
nada lá não. E aí, o Governador, nós votamos aqui a PLC 80, O
Governador sancionou, entraram com uma ADIN. O Procurador
Matheus foi procurar lá um parecer do Governador, antigo,
que era contra entregar esse pedaço do Bico do Parque para
quem já tem direito e colocou dentro do processo, depois que
já estava andando. Pois é, e ele era Procurador na época. É
um cara, então, que joga contra o Governo do Estado de
Rondônia, para prejudicar vocês. E eu quero parabenizar o
Deputado Jean Oliveira que fez belíssima relatoria desse Projeto.
Belíssima. E nós vamos votar hoje, mais uma vez
regulamentando o Bico do Parque. Mas nós vamos esperar se
a Sedam vai ser covarde de novo, para fazer o que fez na
última votação que nós fizemos aqui. Covardia o que fizeram.
As pessoas sendo maltratadas pela Polícia, Operação... Quanto
à Operação, dois policiais são irmãos, agora tiraram um lá,
entraram mais dois policiais que não deixam a população ficar.
Não é isso? Correndo com vocês, as crianças... Não tem
respeito. Então, vamos hoje fazer a votação e pedir a Deus
que a Sepat (Superintendência Estadual de Patrimônio e
Regularização Fundiária) e a Sedam regulamentem vocês, o
Bico do Parque tem direito. Eu não sou a favor do invasor. Eu
sou a favor daquele que já tem, já está lá trabalhando,
cultivando. “Ah, mas não tem nada”. Não tem. Queima tudo,
como é que vai ter? A população planta, queima tudo. A
população faz, tira tudo. Bota lá criação e eles matam. Então,
como que vai ter alguma coisa? Então, vocês têm o meu apoio,
como sempre tiveram.

Eu fui um deputado que coloquei a maior Emenda
individual para o município, colocamos R$ 1 milhão e 700 mil
para Nova Mamoré. As estradas que estão sendo feitas lá, é
dinheiro do Deputado Jair Montes. As pontes que estão sendo
feitas, é dinheiro do Deputado Jair Montes. Claro que tem
deputado aqui que também colocou, mas eu coloquei R$ 1
milhão e 700 mil para Nova Mamoré, para o Prefeito Brasileiro.
Que Deus nos abençoe. Que esta pandemia tenha nos ensinado
uma grande lição: nós temos que amar o nosso semelhante.
Algo mais importante não é o dinheiro, não é o poder, é o
semelhante. Coisa que, infelizmente, a pandemia está
ensinando na dor para muita gente. Que ensine os nossos
políticos, como eu, que possamos criar vergonha na cara e
possamos administrar melhor a população do Estado de
Rondônia. No mais, fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe.

(Às 17 horas e 17 minutos, o Senhor Alex Redano
passa a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Jair Montes. Deputado que combate mesmo e defende as
pessoas que realmente precisam neste Estado. Tem coragem
de falar e quero aqui parabenizar o senhor por essa fala na
tribuna da Casa.

Agora, eu quero convidar o Excelentíssimo Deputado
Jhony Paixão, da cidade de Ji-Paraná, para fazer o uso da
palavra, por cinco minutos sem direito a aparte.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – (falha
na transmissão do áudio)...caiu a ligação, Presidente. Ok.
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Primeiramente, agradecer e parabenizar o Presidente desta
Casa, Deputado Alex Redano, e em seu nome parabenizo o
líder do governo que fez um excelente trabalho, juntamente
com Deputado Ismael Crispin. Cumprimento também o Deputado
Jean, o qual esteve incansavelmente lutando por conta do
Zoneamento.

E dizer, Deputado Jair Montes, Vossa Excelência está
chateado com o Secretário da Sejus, mas nesta Casa de Leis,
apenas o Deputado Jhony Paixão tem o dissabor de ter
praticamente R$ 2 milhões perdidos por falta de gestão naquela
Secretaria. Quase R$ 2 milhões, infelizmente, perderam uma
fábrica de artefatos de cimento do sistema prisional, a qual eu
tive a oportunidade de ir na semana passada. Está parada.
São praticamente 12 quilômetros de pavimentação que Ji-
Paraná perde. Coloquei quase R$ 100 mil ali na reforma do
alojamento dos policiais penais. Esses recursos também foram
perdidos. Poderia estar dando melhores condições de trabalho
a esses profissionais. Infelizmente, o Secretário nos deixa um
dissabor de falta de gestão, de uma pessoa que é muito
competente que é o Governador Marcos Rocha. Então, peço
encarecidamente ao Governador Marcos Rocha que nós
consigamos pela Fonte 100 colocar essa fábrica de bloquete lá
no presídio, para funcionar; colocando os presos para trabalhar
e dar dignidade à população do Estado de Rondônia, em
especial, à região central do Estado, que a gente sabe que é Ji-
Paraná. São 12 quilômetros de pavimentação que nós estamos
perdendo por falta de gestão do Secretário.

Quero aqui parabenizar o Governador Marcos Rocha pela
ousadia, pela ousadia de mandar a esta Casa de Leis o PLC 85.
Em nome desse PLC 85, eu queria parabenizar e mandar um
abraço para o Geraldo “sem medo”, o João Leandro, a Cecília,
Daiane; Magrão, administrador da Vila Samuel; José Pascoal
que é o Presidente da Associação. Eu tive a oportunidade de ir
no final de semana de participar do primeiro desfile com
cavalgada, o qual eles organizaram, e pude presenciar de perto
o setor produtivo. Ali, é um setor pujante, senhores, onde a
agricultura familiar impera. Não dá para acreditar que o
Zoneamento daquela área ainda não saiu. Então, quero
parabenizar os deputados que estão debruçados nessa causa
— todos os 24 deputados estão debruçados —, e mandar um
recado para o Secretário da Sedam, que nós possamos
encaminhar para essa Casa de Leis em prol...(falha na
transmissão do áudio), e aprovar a PLC 85.

E peço também dos nobres deputados o apoio,
posteriormente a este, que será pela luta incansável que essa
população, a Vila Santo Antônio, tem passado, que é a questão
da Segurança Pública. Nós precisamos dar condições para que
policiais militares possam estabelecer um policiamento ostensivo
preventivo, levando segurança pública à Vila Samuel. Obrigado,
Presidente. E cumprimento toda a categoria da Polícia Penal,
que está presente neste Projeto tão importante que será
aprovado daqui a pouco, e também a todos os produtores rurais
que estão aí enfeitando esta galeria. Um forte abraço a todos e
obrigado, Governador, por acreditar nesta Casa de Leis e
encaminhar este Projeto tão importante, para que nós possamos
dar dignidade ao homem do campo, na agricultura familiar.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jhony Paixão. Parabéns pelas palavras. Não há mais oradores
inscritos, encerrado...

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) - Presidente,
Deputado Eyder Brasil.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Qual deputado?
Deputado Eyder Brasil, cinco minutos sem direito a aparte.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) –
Presidente, muito obrigado por dar a oportunidade de me
pronunciar nesta importante e, na verdade, histórica Sessão
Ordinária que esta Casa mais uma vez disponibiliza para a
população rondoniense. Parabenizar o Governador Marcos
Rocha e toda a sua equipe por, em tão pouco tempo de gestão,
estarem pautando matérias de maior relevância do Estado de
Rondônia. E a gente fica, realmente, muito feliz e muito honrado
em estar participando de forma efetiva deste momento histórico
para o Estado de Rondônia, que é dar a oportunidade de
crescimento para o nosso Estado. O nosso Estado que é
vocacionado para o agronegócio, para a agricultura, para a
produção agrícola. Então, esse PLC 85 é um importante marco
da gestão Marcos Rocha, que vai beneficiar muitos
rondonienses e eu acredito nisso.

E aí o que eu queria fazer coro também, Presidente
Cirone Deiró, que muito bem representa agora a presidência
da Mesa Diretora nesta Sessão, a questão da Sedam, dos
entraves da Sedam. Nós que lutamos, desde 2019, para que
fosse refeito o Decreto de Autorização do Extrativismo Mineral
no Corpo Hídrico do Estado de Rondônia, a gente está com
quase um ano, um ano que o Governador assinou esse Decreto
e infelizmente a Sedam ainda não conseguiu regulamentar
ele. O que impede que os nossos garimpeiros, que os nossos
extrativistas minerais consigam realmente ter, como que eu
posso falar, dignidade e segurança para trabalhar, para
produzir, para gerar riquezas para o Estado de Rondônia.
Infelizmente essa é a realidade do nosso Estado.

Fica aqui também a minha cobrança à Procuradoria da
Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, no sentido
de dar agilidade. Os nossos garimpeiros também precisam
trabalhar, assim como eu sei que os produtores rurais, que
serão beneficiados pelo PLC 85 do Zoneamento, querem e
esperam isso há tantos anos e hoje este Parlamento mais
uma vez vai dar significado ao seu trabalho, a sua
representatividade no Estado de Rondônia.

Então, eu quero fazer mais uma vez essa cobrança ao
Procurador, o Dr. Matheus, da Sedam, ao Marcílio, meu amigo
Marcílio, que possa realmente dar celeridade nessa
regulamentação do extrativismo mineral no corpo hídrico, nos
rios do nosso Estado de Rondônia.

Mas, hoje é um dia festivo, hoje é um dia histórico. Eu
quero parabenizar o nosso Presidente, Deputado Alex Redano,
por pautar essa matéria, dando celeridade a essa matéria; ao
nobre deputado e amigo, Deputado Jean Oliveira, que fez essa
relatoria de forma brilhante, trabalhando em prol do povo
rondoniense. Parabéns, meu amigo Deputado Jean e parabéns
também a todos os deputados estaduais — os 24 deputados
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estaduais — que se debruçaram sobre o PLC 85 e hoje vão
fazer valer a vontade popular. Muito obrigado, Presidente. Que
Deus continue abençoando o nosso Estado de Rondônia. Forte
abraço.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Eyder Brasil, pela fala. O senhor que tem feito um grande
trabalho em nome do povo rondoniense. Fica aqui a nossa
gratidão.

Para uso da palavra, Excelentíssimo Senhor Deputado
Laerte Gomes, da cidade de Ji-Paraná.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, vou ser bem rápido,
aqui mesmo, da Mesa, se você me permitir, só dois minutos.
Nós tivemos agora a notícia, essa semana, do fechamento de
uma unidade... Eu posso continuar, Presidente?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Pode continuar,
Excelência.

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado. Do fechamento de
uma unidade frigorífica no Município de Ji-Paraná, a Marfrig,
que gera mais de 900 empregos na cidade. É muito triste isso.
Uma unidade frigorífica que fecha sem comunicar, comunica
quando vai fechar, que tem incentivo fiscal do Estado de quase
80, 90% de isenção de ICMS, e que deixa 900 pais de família
sem emprego. E aí a gente vai avaliar o porquê disso e a gente
vem percebendo, e nós temos falado isso há muito tempo,
sobre a questão da saída do nosso rebanho do Estado de
Rondônia, Deputado Jair. Para vocês ter uma noção, só este
ano saíram 112 mil cabeças de gado; no ano passado, 270
mil; no ano retrasado, quase 300 mil. Esses gados que saíram
lá atrás, no ano retrasado e ano passado, eram para estarem
sendo abatidos agora, aqui em Rondônia. E você vai nas
unidades hoje, em Ji-Paraná, outra unidade frigorífica, já deu
férias coletivas também, Deputado Adelino. Infelizmente. Saiu
muita matriz. E agora a escala está curta. Mata um dia,
Deputado Chiquinho, no outro dia não tem rebanho para matar.
E aí, causa isso. Logicamente que não é o motivo principal,
mas é um dos motivos que fazem uma unidade daquela, que
tem capacidade para matar 1.500 cabeças/dia, estava matando
500 um dia; no outro dia, não matava; 500, no outro dia, fechar
a sua unidade, Deputado Ribamar. Porque o custo de operação
é alto, e o abate pequeno. Fora, logicamente, o momento do
mercado, desse momento do mercado, a planta não estava
credenciada para a China, não estava credenciada para os
Estados Unidos, que é onde o mercado é mais forte, mas esse
é um dos motivos que levaram, com certeza, ao fechamento
daquela unidade. É lamentável.

E a gente percebe também, Deputado Jair, a preocupação
— nós temos muitos produtores rurais aqui, pecuaristas,
pequeno, médio e grande —, a preocupação de virar
cartelização, como já teve no passado, Deputado Ismael Crispin.
Aqui em Rondônia, Deputado Lebrão, onde Vossa Excelência
foi membro da Comissão, de ficar só 4 ou 5 unidades aqui em
Rondônia. A gente já vê comentários de outras unidades de
Rondônia já dando férias coletivas. Em Ji-Paraná, outra unidade

que tem Ji-Paraná e Rolim de Moura já deu férias coletivas de
10 dias, Deputado Adelino. Então, isso já é sinal preocupante.

Daqui a pouco, nós vamos ter — Vossa Excelência, que
foi o Presidente daquela CPI que nós criamos — só a JBS e
mais um frigorífico aí, e os nossos produtores vão ficar reféns
de uma unidade ou duas unidades dos frigoríficos do Estado.

Então, isso é muito preocupante. Eu acho que a gente
precisa avaliar isso. São empresas que têm incentivo fiscal,
que se beneficiaram por longos anos da dívida fiscal e tributária
do Estado de Rondônia, e na primeira crise vêm e fecham as
portas, e vão embora, e largam milhares de pais de família
desempregados.

Então, é muito preocupante. Isso mexe com a economia
da cidade, isso causa um transtorno à cidade, causa uma
preocupação, como está causando em Ji-Paraná. E um grupo,
que a gente vê na Bolsa de Valores, Grupo Marfrig, todo dia
aumentando o valor das suas ações. Então, isso nos deixa muito
preocupados.

Então, só queria deixar esse registro. Lamentar
profundamente a atitude desse grupo que fechou a sua unidade
praticamente do dia para a noite, em Ji-Paraná, deixando esses
funcionários, além de toda a economia local que vai ser
prejudicada, além dos pecuaristas que agora têm uma unidade
a menos para poder vender o seu rebanho, mas principalmente
por ter deixado quase mil funcionários desempregados do dia
para a noite. Obrigado, Presidente.

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

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o
Deputado Laerte por trazer esse assunto. É muito preocupante,
mais de 800, 900 funcionários. E, além disso, esse monopólio,
esse cartel, que se fecha cada vez mais. É muito preocupante.

Então, com certeza o senhor trouxe um assunto aqui de
suma importância e precisa que o Governo do Estado, junto
com o Secretário de Agricultura, tome providências o mais
rápido possível, para chamar, para ver.

Mas eu gostaria, Presidente, também de fazer uma
observação. Agora de manhã, e agora também, surgiu umas
emergências — emergências mesmo! A pessoa morrendo, com
dificuldade, não estão regulando para fazer cirurgias eletivas.
O pessoal com rim, praticamente morrendo e voltando ali do
João Paulo, não aceitando também as emergências.

Então eu faço um apelo ao Secretário de Saúde, mais
uma vez, até ao vice-líder que está aqui, o Deputado Luizinho
que está aqui: o Estado tem que retomar, o mais rápido possível,
essas cirurgias eletivas, de fato, não só prometer. Não só dizer
que está fazendo, mas está fazendo só as emergências lá no
João Paulo. Tem que, com certeza, melhorar, contratar mais
profissionais. Precisa atender essa população, que não tem
mais jeito. E agora mesmo, recebi um comunicado aqui, hoje
cedo, outro, de pessoas que estão morrendo e manda para
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fora, dá um remédio para passar a dor e depois ficam sem
serem atendidas. Obrigado.

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Adelino Follador. Questão de Ordem ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, bem rapidão. Essa
fala do Deputado Laerte Gomes já abriu um sinal, nem amarelo,
é vermelho já, para Rondônia.

Está na hora de o Governo do Estado, Deputado Lebrão,
eu posso falar uma besteira aqui, que eu não entendo nada.
Gado eu só sei quando a carne já está assada, para eu comer.
Não sei nem para onde vai. Mas, pelo que eu venho notando,
hoje nós estamos recebendo em Rondônia milhares —milhares
mesmo — de caminhões, de carretas, bitrens, pegando o gado
novinho ainda, três, quatro meses, seis meses, e levando.

Então, igual tem aquela lei do Pelé lá, que não podia
vender o jogador muito novo, nós temos que fazer uma lei aqui
que não pode vender o gado muito novinho não, para sair daqui
não. Se sair daqui, coloca o imposto alto, porque, senão do
jeito que está não dá.

Então, é o momento de esta Casa abrir os olhos para
isso. Isso é muito sério. Lá em Ji-Paraná, a empresa fechou,
são 700 colaboradores — 900, não é? Para uma cidade do
tamanho de Ji-Paraná, é muita gente. Agora, imagina 900
colaboradores desempregados. Vai para onde esse povo?

Então, está na hora de o Governo do Estado, juntamente
com a Assembleia; a Assembleia cobrar, Deputado Laerte,
montar uma Comissão, e a gente fazer essa cobrança, porque
do jeito que vai, não vai dar. Daqui a pouco, nós vamos estar só
o “Estado da soja”, e nós não vamos ter mais nenhum gado
para abastecer nem o mercado local.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Quero aqui
parabenizar o Deputado Jair Montes, mas quero parabenizar o
Deputado Laerte Gomes por trazer uma denúncia desse quilate
aqui para a Casa de Leis.

É muito preocupante que, em três anos, nós tenhamos
mais de 700 mil cabeças de gado saindo do Estado de Rondônia.
Primeiro, nós estamos aqui perdendo de gerar empregos. Nós
estamos perdendo de agregar valores ao gado. Nós estamos
levando o nosso gado vivo para fora, para chegar aos outros
Estados, matar esse gado, tirar a picanha, tirar o contrafilé, e
agregar valores em cima do nosso produto, que é produzido
aqui no Estado de Rondônia. E o Governo do Estado de Rondônia
precisa tomar uma atitude da saída desses gados.

Em um passado muito recente, já foi feita a proibição de
gado em pé sair aqui do Estado de Rondônia. Então, parabéns
Deputado Laerte, é uma empresa com mais de 900 funcionários,
que fecha na cidade de Ji-Paraná e vai reduzindo cada vez
mais o número de concorrência aqui dentro do Estado, e com
isso o preço do gado vai cada vez mais diminuindo. Então, nós
não podemos, como Casa de Leis, permitir que continue essa
evasão de gado em pé aqui do Estado de Rondônia. E é muito
preocupante essa denúncia que o senhor traz aqui.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Pela Ordem, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Questão de Ordem
Deputado Ismael Crispin. E logo após, o Deputado Laerte
Gomes.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Só para fazer um registro,
que é importante. Porque assim, esse tema, são essas
discussões que cabem primeiro a esta Casa. Nós temos aqui
no Estado de Rondônia a oportunidade de usar o nosso porto,
fazer o nosso produto sair daqui industrializado. Nós estamos
permitindo que os nossos produtos, e aí não estou falando só
da carne, mas os produtos que o Estado de Rondônia produz,
saiam daqui de forma ainda in natura e isso não agrega valor.
Ou o Estado trabalha uma forma, primeiro, de usar o porto
aqui de Porto Velho, de usar Guajará-Mirim, de usar Costa
Marques, como nós temos Audiência Pública lá essa semana
— não é, Deputado Lebrão? —, da discussão da balsa, e
industrializar o nosso produto. Se o Estado não trabalhar isso
e a Assembleia Legislativa não se debruçar sobre esse tipo de
tema, depois não adianta chorar o leite derramado.

O SR. LAERTE GOMES – Só para, Senhor Presidente,
concluir esse assunto. Verdade, esse é o grande problema.
Esse rebanho que saiu, que era para estar agregando valor
aqui em Rondônia agora, sendo industrializado, gerando
emprego, imposto e renda, está gerando riqueza em São Paulo,
no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso. Eu estive recentemente
em São Paulo, inclusive com um grande pecuarista que é
deputado lá, Presidente da Assembleia, que é um grande
produtor e ele me dizia que ele comprou muito gado aqui em
Rondônia. Ele falava “O gado de vocês é excelente. O preço
mais baixo e o imposto lá embaixo. Então é tudo o que a gente
quer. Eu trouxe muito gado para o Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul e para São Paulo de Rondônia, que está gerando riqueza
e emprego lá.”.

Eu falei várias vezes, várias vezes, com o Secretário de
Finanças, Luís Fernando. Disse “Luís Fernando, sobe pauta.
Sobe a pauta, coloca a pauta lá em cima.”. Porque muitas
carretas faziam com a mesma nota, cinco viagens, Deputado
Jair. Ainda sonegavam. Com a mesma nota eram cinco viagens
para o Mato Grosso, para Goiás, para São Paulo. Mas nunca
ouviram. Eu me lembro do Governo Cassol. O Governo Cassol,
quando a demanda estava muito cheia e a oferta muita e o
preço baixo, ele abria a fronteira por 60 dias, baixava a pauta
e deixava sair. Depois fechava, botava a pauta lá em cima,
não saia mais. Regulava o mercado. Agora não. Está há três
anos aberta e continuando a tirar gado, principalmente matriz
e está aí o resultado: indústrias fechando, o desemprego sendo
gerado e a nossa riqueza, que era para ser agregada aqui em
Rondônia, está sendo agregada, gerando emprego em outros
Estados.

(Às 17 horas e 37 minutos, o Senhor Cirone Deiró
passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Encerradas as
Breves Comunicações, passamos ao Grande Expediente. Não
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há oradores inscritos no Grande Expediente. Também não há
inscritos na Comunicações de Lideranças.

Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário,
nobre Deputado Cirone Deiró, que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Procede à leitura
das proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Institui
o Banco de Empregos para as Mulheres em Situação de
Violência Doméstica e Familiar.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.ð
: Requer ao Presidente da Assembleia Legislativa, a

retirada do Projeto de Resolução n. 46/19 de minha autoria,
que, “Dispõe sobre a criação do Núcleo de Saúde, a ser composto
pelos servidores efetivos do extinto Departamento Médico.”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer ao Presidente da Assembleia Legislativa, a retirada do
Projeto de Resolução nº 80/21 de minha autoria, que, “Altera
dispositivos da Resolução n. 291, de 25 de março de 2015 –
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.”.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Dr.
Edmilson José de Matos Fonsêca, em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo a Evandro
Cesar Padovani, em reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Dr.
Welckeyshaney Novaes Pereira, em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Sr.
Paulo José Giroldi, em reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo a Sra.
Nadiza Sueli da Costa Moura Meanovich, em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Requer à Diretoria-Geral do Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem e Transportes – DER, a estadualização da Lina 62
e da Linha 01, ambas localizadas na região territorial do Distrito
de São Domingos do Guaporé, pertencente ao Município de
Costa Marques.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ.  Dispõe
sobre pagamento de auxílio de serviço funerário e das taxas
funerárias municipais aos usuários que comprovem a doação
de órgãos do familiar sepultado em Rondônia e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ. Institui
o Programa de Escola Bilíngue no Sistema Estadual de Ensino
do Estado de Rondônia e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ.
Estabelece a racionalização e a desburocratização dos atos e
procedimentos administrativos no âmbito do Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Dispõe sobre obras públicas estaduais paralisadas, inacabadas,
desativadas e dá outras providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
Voto de Louvor ao Sr. Mateus Evangelista Cardoso, que
representou o Estado de Rondônia nas Paralimpíadas de Tóquio,
no Japão, conquistando medalha de bronze.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER.  Dispõe sobre a proibição de instalação de bombas
de autosserviço em “self-service” em todos os postos de
combustíveis no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Delegacia-
Geral da Polícia Civil, informações quanto à possibilidade de
realização de mutirão para emissão de Cédula de Identidade
(RG) no Município de Espigão d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria
de Estado da Justiça – SEJUS, informações quanto à
disponibilização de espaço para instalação da base do Grupo
de ações Penitenciárias Especiais – GAPE, no Centro de
Treinamento Thiago Alfaia, em Porto Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja
oficiado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, informações quanto à viabilidade de
instalação de placas de trânsito de ciclistas (A-30A) na BR-
364, em Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito
de Rondônia – DETRAN informações e providências quanto ao
estudo de viabilidade para redução das taxas cobradas para
condução de veículos automotores, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde – (SESAU),
informações e providências quanto ao estudo de viabilidade
para implementar o teste de Espectrometria de Massa em
Tandem (EIM), em crianças nascidas nos hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado, extenso ao Superintendente
Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – SEPAT/
RO, informações acerca da viabilidade da Regularização
Fundiária, em Novo Paraíso (Canelinha), localizado em Espigão
d’Oeste/RO, em concordância com a Lei nº 4.892, de 27 de
novembro de 2020, a qual “Institui a Política de Regularização
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Fundiária de Terras Públicas Rurais e Urbanas pertencentes ao
Estado de Rondônia e dá outras providências.”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC, informações e providências quanto às más
condições do prédio onde está instalado o Anfiteatro da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Cordeiro de
Farias, no município de Pimenta Bueno.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja
oficiado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, informações e providências acerca da
manutenção da BR-421, que liga os municípios de Monte Negro,
Buritis, Campo Novo e Ariquemes.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e à Secretaria de Estado da Educação – (SEDUC),
informações e providências quanto à análise da viabilidade para
a inclusão no calendário escolar, como atividade extracurricular,
de uma “oficina de profissões” para alunos de escolas públicas
estaduais, no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e à Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social (SEAS), informações e providências
quanto a análise da viabilidade para a criação de regime especial
de atendimento, para fins de renda, emprego, qualificação
técnica e profissional, aos jovens em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde – SESAU,
informações e providências quanto à análise da viabilidade para
a inclusão dos doadores regulares de sangue e medula óssea,
para receberem gratuitamente as vacinas oferecidas no âmbito
do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora que seja expedido ofício à Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA, com pedido de
informações e providências quanto à disponibilidade de tiras
para medir glicemia nos Postos de Saúde do Município de Porto
Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil, informações e providências quanto à alteração
da Lei Complementar nº 366, de 6 de fevereiro de 2006, no
âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e ao Secretá:rio de Estado da Saúde (SESAU),
informações e providências quanto à viabilidade para a criação
do Cartão Digital de Vacina (CDV), no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e ao Superintendente Estadual da Juventude,
Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, informações e providências
quanto ao retorno das obras do projeto de modernização do

estádio Aluízio Ferreira, localizado no Município de Porto Velho
– RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso ao Chefe da Casa Civil,
informações acerca da análise da Indicação nº 2196/2020,
que trata sobre a instituição de diretrizes para a prestação de
auxílio, proteção e assistência aos servidores públicos
vinculados à Secretaria de Segurança Pública, vítimas de
violência no exercício de sua função ou em razão dela, no
âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao
Chefe da Casa Civil e ao Superintendente Estadual de
Patrimônio e Regularização Fundiária – SEPAT, informações e
providências quanto a análise da viabilidade para doação de
terreno à Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia
– AMA-RO, localizado no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja
oficiado à Bancada Federal do Estado de Rondônia, através de
seu coordenador, Deputado Lúcio Mosquini, pedido de
informações e providências quanto à agilidade na tramitação
e aprovação do Projeto de Lei nº 2564/2020.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Delegacia-
Geral da Polícia Civil, informações quanto à possibilidade de
realização de mutirão para emissão de cédula de Identidade
(RG) no Distrito de Nova Califórnia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Requer ao Governo do Estado, com cópia à SEDUC, para
prestar informação sobre obras e segurança da EEEFM – Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Quitéria
de Oliveira da Silva, localizada no Garimpo Bom Futuro, no
município de Ariquemes/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede o Título Honorífico de
Cidadão do Estado de Rondônia ao Senhor Ênio Roberto Milani
pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede o Título Honorífico de
Cidadão do Estado de Rondônia ao Senhor José Eugênio de
Souza.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao 1º Ten. PM Alessandro Oliveira de Souza, RE 100091042,
9º BPM, Porto Velho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede o Título Honorífico de
Cidadão do Estado de Rondônia ao Senhor Amilcar Adamy.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
Voto de Louvor em homenagem ao Sicoob Fronteiras, pelos
22 (vinte e dois) anos de instalação no município de Cacoal,
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Requer Voto de Louvor em homenagem ao Sicoob Amazônia,
pelos 20 (vinte) anos de instalação no município de Buritis,
Estado de Rondônia.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
Voto de Louvor em homenagem ao Sicoob Credisul, pelos 21
(vinte e um) anos de instalação no município de Vilhena, Estado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
Voto de Louvor em homenagem ao Sicoob Credip, pelos 25
(vinte e cinco) anos de instalação no município de Pimenta
Bueno, Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede medalha de Mérito Legislativo a Edina
do Nascimento Sales da Costa, em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer, ao Governador do Estado, extenso ao Superintendente
Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – SEPAT/
RO, informações acerca da viabilidade da Regularização
Fundiária, em Boa Vista do Pacarana, localizado em Espigão
do Oeste/RO, em concordância com a Lei nº 4.892, de 27 de
novembro de 2020, a qual Institui a Política de Regularização
Fundiária de Terras Públicas Rurais e Urbanas pertencentes
ao Estado de Rondônia e dá outras providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia à
Casa Civil, informações sobre os prazos para deliberar os
processos que aportam à MENP/RO.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LEBRÃO. Declara de
Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais de Juruá
e Região – ASPROJUR.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. Institui
o Dia do Governador, a ser comemorado anualmente na data
de 25 de setembro no âmbito do território do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, informações acerca da possibilidade de
disponibilização de 10 computadores para compor a sala de
informática da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Maria Arlete Toleto, localizada no Município de Vilhena.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC, informações quanto às
providências adotadas para a realização de manutenção na
rede elétrica das escolas estaduais, no intuito de prevenção de
incêndios.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e ao
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, informações e providências quanto a
implementação de sinalização de trânsito na RO-472, localizado
no Município de Ji-Paraná.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e ao
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, informações e providências quanto a
implementação de sinalização de trânsito e tapa buracos na
RO-133, que compreende os municípios de Theobroma a
Machadinho d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, em caráter de urgência, informações acerca
do andamento do processo nº 0029.340954/2020-96, referente
à contratação de vigilância ostensiva nas Escolas Estaduais de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso ao Departamento Estadual
de Estradas de Rodagens e Transportes – DER, informações e
providências acerca da falta de distribuição de água potável
nos bairros da Zona Leste da Capital, tendo em vista estar
incluso nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento
- PAC.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer, ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado da
Saúde – SESAU, informações quanto às exonerações dos
servidores fisioterapeutas no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer, ao Poder Executivo, extenso à Superintendência
Estadual de Licitações – SUPEL, informações e providências
quanto à tramitação do processo administrativo nº
0033.141748/2021-17, referente à aquisição de impressora
para emissão das carteiras funcionais dos servidores que
compõem o sistema penitenciário do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer, ao Poder Executivo, extenso à Companhia de Águas e
Esgotos de Rondônia – CAERD, informações e providências
acerca da falta de distribuição de água potável nos bairros da
Zona Leste da Capital.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer, ao Chefe da Casa Civil e à Secretaria de Estado da
Saúde – (SESAU), informações e providências quanto à
possibilidade de aquisição de equipamentos tecnológicos para
o Hemocentro do Município de Vilhena, localizado no Estado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer, ao Governador do Estado extenso ao Chefe da Casa
Civil e à Secretaria de Estado da Saúde – (SESAU), informações
e providências quanto às exonerações em massa dos
profissionais da área da saúde, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia extenso ao Chefe
da Casa Civil e à Secretaria de Estado de Justiça – (SEJUS),
informações e providências quanto à realização de cursos de
capacitação aos policiais penais que trabalham na carceragem
das unidades prisionais do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, extenso ao Chefe
da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Educação – SEDUC,
informações e providências quanto ao estudo de viabilidade
para implantação da Universidade Estadual do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado, extenso ao Secretário de
Estado de Finanças – SEFIN, informações e providências quanto
à realização de estudo de viabilidade para a redução da alíquota
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do Imposto de Circulação de Mercadorias – ICMS, incidente
sobre o gás de cozinha.

-  REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL.
Requer ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado
da Justiça – SEJUS/RO, informações detalhadas referentes a
todas às viagens terrestres e aéreas, oficiais e extraoficiais
interestaduais do Secretário Estadual de Justiça, na forma que
especifica.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Ilmo. Sr. Felipe Bernardo Vital.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ISMAEL CRISPIN. Concede Título de Cidadã Honorífica de
Cidadão do Estado de Rondônia a Doutora Sra. Zênia Luciana
Cernov de Oliveira.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo à Sra.
Rosaria Gonçalves Novaes, em reconhecimento pelos relevantes
serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo à Dra.
Fátima Gonçalves Novaes, em reconhecimento pelos relevantes
serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo à Rafaela
Freitas Santos, em reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha do Mérito Legislativo à
Missionária Sofia Silva Marinho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao
Reverendo José Edson Belfort da Silva.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON.  Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Rosivaldo da Silva Moquedace.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Geraldo José Alves.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Ediney Rocha Gonçalves.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
DR. NEIDSON. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Antônio Carlos Santana.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Pastor Isac Cádmo.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Pastor Márcio Xavier Ramos.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Reverendo Luiz Fernando de Camargo.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Reverendo Ruan Nunes de Oliveira.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Reverendo Marcelo Silva Marinho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede medalha do Mérito
Legislativo ao Pastor Paulo Floriano dos Santos.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Reverendo Alessandro da Rocha.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Reverendo Hélio Mitsugui.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Reverendo Mário Cézar de Moraes Rezende.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede a Medalha do Mérito Legislativo à
Deputada Federal Mariana Carvalho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Pastor Waldemar Pires Marinho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Pastor Ladner Martins Lopes.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Pastor Francisco de Freitas Nunes Oliveira.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Leonardo de Castro Ribeiro.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Miguel Heitor Lima de Araújo.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Bispo
Jamir Fernandes Carvalho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Bispo
Sinvaldo Côrrea Coelho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Josias Matias Moreira.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALAN QUEIROZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Prefeito Hildon Chaves.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Requer
a aprovação de Voto de Louvor aos Pastores e Presbíteros do
Estado de Rondônia, conforme relação em anexo, pelos
relevantes trabalhos ministeriais e sociais desenvolvidos.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede Medalha do Mérito Legislativo à
Missionária Adriana Campos Cavalcante.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede Medalha do Mérito Legislativo à Líder
de Mulheres Sra. Daniela Lilian Silva do Amaral Marinho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede a Medalha do Mérito Legislativo, in
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memoriam, ao Reverendo Wanderlei Baptista de Mello pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Reverendo Ricardo Alexandre da Silva.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede Medalha do Mérito Legislativo à
Missionária Solimar Coelho Baptista de Mello.

Lidas as proposições deste dia 28, Senhor Presidente.

(Às 17 horas e 55 minutos, o Senhor Alex Redano
passa a presidência ao Senhor Adelino Follador)

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, Questão de
Ordem.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Concedida a
Questão de Ordem.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, nós estamos
aqui com a população de Nova Mamoré, lá do Bico do Parque,
e eles vão voltar para casa hoje ainda, não é isso? Ainda
querem voltar para casa, já está na hora.

Então, eu não sei como está a questão da votação deles
aqui, a gente fazer inversão de pauta para poder votar logo o
deles. E a gente tinha feito um acordo com o Deputado Alex
Redano de votar a questão do Zoneamento e também a Polícia
Penal, que eu entreguei a vista, estou entregando a vista da
Polícia Penal. Se a gente puder votar esses dois Projetos para
ir rápido eu lhe agradeço.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Só para
esclarecer, Deputado Jair Montes que, conforme foram feitas
aqui, as alterações e as Emendas no Projeto, então ainda está
sendo elaborada a minuta dele. Por isso que não entrou em
pauta ainda, que foram várias Emendas. A reunião começou
às 9 horas e terminou quase 15h30min e está sendo elaborada
a minuta.

Então pedimos um pouquinho mais de paciência de vocês,
que o Projeto entra em pauta ainda hoje.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – O Deputado
Marcelo foi lá ver com o Deputado Jean como estão os trabalhos.
Ele saiu agora aqui para dar uma informação para passar para
vocês.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer Voto de Louvor em
homenagem ao Sicoob Credip, pelos 25 (vinte e cinco) anos
de instalação no Município de Pimenta Bueno, Estado de
Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Para discutir, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado
Cirone Deiró, para discutir.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu quero parabenizar o Sicoob
Credip, que iniciou seus trabalhos de cooperativismo financeiro
lá na cidade de Pimenta Bueno. Hoje é uma das maiores
instituições de cooperativismo aqui no Estado de Rondônia.

Então, eu quero parabenizar toda a diretoria, o povo
pimentense pelo brilhante trabalho feito lá e pela união dos
empresários em perceber a necessidade de se juntarem, criar
uma cooperativa, fazendo com que esses recursos continuem
no Município de Pimenta Bueno. Obrigado, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Eu quero
parabenizar também o Sicoob Amazônia, lá da grande região
de Ariquemes, e também a Sicredi lá de Ariquemes, que
também faz sucesso, duas cooperativas importantes.

Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer Voto de Louvor em
homenagem ao Sicoob Credisul, pelos 21 (vinte e um) anos de
instalação no Município de Vilhena, Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão
e votação o Requerimento de autoria do Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Para discutir, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado
Cirone Deiró, para discutir.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Também parabenizar o Credisul
de Vilhena, da mesma forma, a união dos empresários lá na
cidade de Vilhena. Parabenizar toda a diretoria, o povo
vilhenense por essa união, e hoje fazer com que as sobras dos
recursos investidos lá no Credisul continuem sendo investidas
na cidade de Vilhena. Obrigado, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados que concordarem
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer Voto de Louvor em
homenagem ao Sicoob Amazônia, pelos 20 (vinte) anos de
instalação no Município de Buritis, Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão
e votação o Requerimento do Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Para discutir, Presidente.



04 DE OUTUBRO DE 2021Nº 177

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                  Página 2780

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

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Para discutir,
Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Da mesma forma, parabenizar
aqui o Sicoob Amazônia, também em seu nome, Presidente
Deputado Adelino Follador, Deputado Alex Redano, os deputados
aqui da região do Vale do Jamari, Deputado Saulo, Deputado
Geraldo da Rondônia, pelo brilhante trabalho que o Sicoob tem
feito ali no Município de Buritis, e parabenizando toda a diretoria.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Não só Buritis,
mas toda a região. Hoje está na Amazônia, está no Pará, está
no Amazonas, está em Porto Velho, está quase no Estado todo.
Então, com certeza, merece esse Voto de Louvor ao Sicoob
Amazônia. E também a CrediAri,de Ariquemes.

Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que
concordarem permaneçam como estão e os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Presidente,
registra minha presença, por favor, Presidente Adelino. Alex
Silva, por favor.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado Alex
Silva. Registra a presença do Deputado Alex Silva.

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES - Questão de Ordem, Presidente.
Só para fazer um Requerimento verbal, depois eu apresento.
Um Voto de Pesar, não sei se alguém já entrou, e a gente pode
entrar de maneira coletiva. Um Voto de Pesar pelo falecimento
da enfermeira Lenilda da Silva, do Município de Vale do Paraíso,
que tentava atravessar a fronteira do México com Estados
Unidos, e acabou vindo a falecer, a morrer, muito provavelmente
de sede.

Então, eu queria que pudesse fazer o Requerimento
verbal — pode ser, Manvailer? Quer fazer lá? —, para a gente
votar esse Voto de Pesar para a família e a população do
Município de Vale do Paraíso. E pode ser coletivo, em nome de
toda a Casa. Eu acho que é justo nós fazermos essa
homenagem póstuma a essa enfermeira, e principalmente à
família dela.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com certeza,
morreu de sede e fome, nessa passagem.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Pois não,
Deputada Cassia.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Quero
parabenizar o Deputado Laerte Gomes, nosso eterno Presidente
desta Casa, pela lembrança da enfermeira lá do Vale do Paraíso,
que teve uma morte triste, passar fome — como o policial falou,
uma das mortes mais tristes que ele já viu acontecer —, passar
fome para atravessar, para chegar aos Estados Unidos para

poder trabalhar, para sustentar a sua família, dar estudo aos
seus filhos. Isso foi muito triste para todos nós brasileiros.

Quero parabenizá-lo, Deputado Laerte Gomes, por essa
lembrança que está fazendo dessa enfermeira lá do Vale do
Paraíso, onde o senhor está sempre lá, com as pessoas, onde
o senhor é muito querido naquela região.

Então, quero parabenizar o Deputado Laerte. Eu também
ia fazer essa indicação. E eu quero fazer coletivo com o senhor
também, a minha solidariedade à família dessa enfermeira lá
do Vale do Paraíso. Parabéns, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só inclui: autoria
Laerte Gomes e Cassia Muleta.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Então, também
está incluída a autoria da Deputada Cassia Muleta:

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES E
DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer à Mesa Diretora a
aprovação e o encaminhamento do Voto de Pesar aos familiares
da Senhora Lenilda da Silva.

Em discussão e votação o Requerimento proposto pelo
Deputado Laerte Gomes. Em discussão. Encerrada a discussão,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
estão, os contrários se manifestem. Aprovado o
Requerimento do Deputado Laerte e Deputada Cassia.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer Voto de Louvor em
homenagem ao Sicoob Fronteiras, pelos 22 (vinte e dois) anos
de instalação no município de Cacoal, Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Requerimento
também de autoria do Deputado Cirone Deiró, em discussão.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Para discutir, Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado
Cirone Deiró, para discutir.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Quero aqui parabenizar os
empresários da cidade de Cacoal que, há 22 anos, se reuniram
e criaram a cooperativa, o CrediCacoal na época, e agora se
tornou Sicoob Fronteiras. Uma instituição que acrescenta muito
ao povo de Cacoal, pelas sobras que ficam no próprio
município, além do trabalho social que faz ali no Município de
Cacoal, se expandindo agora, também, para o Estado do Mato
Grosso, para o Estado do Acre, e possivelmente a outros
Estados da Federação.

Então, fica aqui o nosso reconhecimento pelo brilhante
trabalho feito pelo Sicoob Fronteiras, da cidade de Cacoal.

(Às 18 horas e 03 minutos, o Senhor Adelino
Follador passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em votação. Algum
deputado gostaria de discutir o Requerimento de Voto de
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Louvor? Já foi discutido, então passamos à votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Fica aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Rapidão. A gente não tem como
deixar na pauta hoje somente a questão do Zoneamento e o
do Policial Penal? Eu fiz esse questionamento ao Presidente,
mas quem estava era o Deputado Follador.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Os dois Projetos
que têm, são Projetos muito rápidos e pequenos.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – É da Deputada Cassia.
(Fora do microfone)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Da Deputada Cassia,
uma biblioteca que pode perder, que tem prazo, e outra questão
do Bombeiros, R$ 300 mil. É muito simples, muito ligeiro.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Obrigada, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer Voto de Louvor ao Sr.
Mateus Evangelista Cardoso, que representou o Estado de
Rondônia nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão, conquistando
medalha de bronze.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Olha que bacana!
Voto de Louvo do Deputado Eyder Brasil ao Senhor Mateus
Evangelista Cardoso.

Algum deputado para discutir? Não havendo, gostaria
de parabenizar o Deputado Eyder e o nosso paratleta de
Rondônia. Não sabia desse feito, muito importante para o Estado
de Rondônia. Coloco em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – PROJETO DE LEI
1386/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 239. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Excesso de Arrecadação, até o valor de R$ 305.050,03, em
favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Obras
e Serviços Públicos - SEOSP.

Está sem parecer, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto está sem
parecer da Comissão de Finanças. Convido o Deputado
Chiquinho da Emater para proceder ao seu parecer em plenário.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Projeto de Lei 1386/
2021 do Poder Executivo/Mensagem 239, “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso
de Arrecadação, até o valor de R$ 305.050,03, em favor da
Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Obras e
Serviços Públicos - SEOSP.”.

Aqui já tem o parecer das demais Comissões e, pela
Comissão de Finanças tem o parecer favorável deste deputado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão o
parecer do relator. Algum deputado quer discutir? Não havendo,
passamos à votação. Os deputados favoráveis ao parecer
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Fica aprovado o parecer.

Agora o Projeto. Alguém para discutir o Projeto?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Presidente, recurso para
Seosp?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Ok.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado para
discutir o Projeto? Não havendo, passamos à votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda
discussão e votação.

Antes de chamar a próxima matéria, eu quero fazer um
agradecimento especial ao pessoal de Jacinópolis, está ali o
Vice-Prefeito de Nova Mamoré, que é morador de Jacinópolis,
Serginho. Quero agradecer também aos meus amigos
Mineirinho, que é o Edvan, que são moradores do Distrito de
Nova Dimensão, estão sempre ajudando na articulação. Muito
obrigado por tudo.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – PROJETO DE LEI
1378/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 232. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 235.754,18, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Rondônia – FUNESBOM.

Está sem parecer, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convidar novamente
o Deputado Chiquinho para proceder ao seu parecer em
plenário, pela Comissão de Finança. Projeto de Lei abrindo o
valor de R$ 235 mil para o Corpo de Bombeiros.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Projeto de Lei 1378/
2021 do Poder Executivo/Mensagem 232, “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação,
até o valor de R$ 235.754,18, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Rondônia – FUNESBOM.”.
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Aqui já tem um parecer das Comissões e pela Comissão
de Finanças somos de parecer favorável à matéria, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão, o
parecer do nobre Deputado Chiquinho da Emater. Algum
deputado gostaria de discutir? Não havendo, os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Fica aprovado o parecer.

Agora vamos ao Projeto. Algum deputado gostaria de
discutir o Projeto? Não havendo, vamos à votação do Projeto.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Fica aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – A próxima matéria,
estão aqui os policiais penais interessados nesse Projeto. Nossa
saudação, em nome dos servidores policiais penais lá de
Cacoal, cumprimentar a todos vocês. Cumprimentar aqui
também o nosso colega, Deputado Anderson Pereira, pela luta.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 114/2021 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM 219. Organiza a Polícia Penal Estadual,
nos termos do artigo 144 e § 5º-A da Constituição Federal, e
altera as Leis Complementares nº 728, de 27 de agosto de
2013 e nº 965, de 20 de dezembro de 2017.

Lida a matéria, Senhor Presidente.

O SR. JAIR MONTES - Senhor Presidente, eu estou tirando
a vista, já, do Projeto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito.

O SR. JAIR MONTES - Entregando aí, conforme o
combinado na semana passada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - A matéria voltou a
pauta e agora com mais Emendas. Vai precisar de um novo
relatório, um novo parecer.

Convido o nobre deputado, deputado atuante no sistema
prisional, o deputado policial penal, Deputado Anderson Pereira,
para proceder ao parecer em plenário.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, obrigado pela
deferência. Quero aqui trazer uma explicação aos deputados,
pelo debate ocorrido na Sessão de terça-feira passada. Esse
Projeto já está há quase 2 anos — estava, não é? — há quase
2 anos no Poder Executivo, sendo discutido. Foi feita uma
comissão paritária, inclusive com a participação sindical. O
Governador, até sem necessidade, posso dizer assim, porque
uma Portaria poderia criar essa comissão, ele fez por Decreto,
inclusive. A comissão discutiu. Houve, sim, uma demora muito
grande por parte da Sejus, tanto é que esta Casa, através de
um pedido meu, trancamos a pauta da Sejus, que está trancada
até hoje, com o apoio do Presidente desta Casa, Deputado
Alex Redano, e eu quero agradecer.

Agora nós vamos discutir também a questão salarial,
Presidente, porque eles querem reconhecimento. E esse

reconhecimento, a gente já vem lutando há mais de 10 anos.
Justamente por isso. O Projeto já estava há quase 20 dias
aqui na Casa, Deputado Luizinho Goebel — Vossa Excelência
também que já lutou muito e luta por essa categoria —, e não
tinha mais sentido ficar parado aqui. Então, eu distribuí na
CCJ, avocando a relatoria para mim mesmo, por conhecer a
fundo a matéria. Fiz as Emendas dentro daquilo que eu entendi
que não prejudica a matéria, não prejudica o Projeto, porque
é um Projeto de iniciativa do Executivo e a gente tem que ter
cautela nesse momento. Então, as Emendas que eu já li, que
eu já acatei, eu não vou precisar repetir. Eu só vou ler as
novas Emendas.

E a nossa pressa, inclusive, de aprovar essa matéria, é
porque é uma matéria que trata de uma regulamentação de
uma Polícia nova; nova de direito porque, de fato, ela é uma
Polícia que tem mais de 30 anos aqui no Estado de Rondônia.
E trata somente de reconhecimento, porque a gente precisa
buscar a valorização, que é o que nós estamos trabalhando
em cima do Poder Executivo para trazer para esta Casa. Então,
a gente quer ultrapassar essa fase o quanto antes.

E hoje é um momento histórico. Nós estamos vivendo
hoje, nesta Sessão, dois momentos históricos. Uma, a
regulamentação da Polícia Penal, uma luta muito antiga dentro
do Congresso Nacional. Quando eu entrei no Sindicato, em
2011, comecei a lutar por isso. Muitos já até haviam jogado a
toalha. Não conseguiam, porque a gente não conseguia avançar
nessa pauta dentro do Congresso. Como eu falei na Sessão
passada e repito, até mudar a legislatura e entrar ali — eu
tenho de fazer justiça —, entrar ali o Deputado Léo Moraes,
que abraçou essa causa, vestiu essa camisa, foi relator, pautou
e conseguiu dar celeridade. E no Congresso Nacional, lá no
Senado, o Senador Marcos Rogério, que também vestiu essa
camisa, brigou para pautar. Por isso que hoje, nós temos
condições, aqui no Estado, de estar discutindo essa matéria.
Fizemos a Emenda Constitucional com cautela para não haver
ADIN, mas, infelizmente, houve Emendas que trouxeram a ADIN
para dentro da nossa Emenda Constitucional e da mesma
forma nós estamos tendo essa cautela aqui com as Emendas.

Então, eu vou ler algumas que são Emendas
Modificativas, tem Emendas Supressivas e só para os deputados
entenderem, no § 1° do art. 9º do Projeto de Lei Complementar
114/2021:

“§ 1° O concurso pú´blico para provimento do cargo a
que se refere o caput conterá, dentre suas fases, exame
médico, investigação social, teste de aptidão física -TAF, curso
de formação técnico-profissional e exame psicotécnico, todos
de caráter eliminatório.”.

Então, aqui a gente só está acrescentando a palavra
“técnico-profissional”. Essa Emenda é de minha autoria, que a
gente está agregando aqui ao Projeto.

- A Emenda Supressiva, que a gente está retirando do
Projeto, é no art. 9º, § 3º:

“§ 3° Para os fins de que trata o § 2º, também será
considerada como maus antecedentes a pena de demissão ou
similar em Processo Administrativo Disciplinar – PAD.”.

Então, nós estamos retirando esse parágrafo do artigo.
- Com a Emenda Modificativa no art. 11, inciso III:
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“III - as diretrizes do curso de formação técnico-
profissional da carreira, de que trata a Lei Complementar, serão
dispostas por meio de ato do Secretário de Estado da Justiça.”.

Também estamos inserindo a palavra “técnico-
profissional”.

- Mais uma Emenda Modificativa é a Emenda também
de minha autoria no art. 13 da Lei Complementar 114/2021:

“Art. 13. O desenvolvimento funcional dar-se-á por
progressão, que se dará de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos de
efetivo exercício, sendo divididas da seguinte forma:”.

Isso daqui está nos dispositivos do artigo, a gente só
está acrescentando essa última frase. Essa é a Emenda
Modificativa.

- Mais uma Emenda Modificativa é no art. 16, no § 2º:
“§ 2º. Os policiais penais que operam máquina de raio

X devem se submeter periodicamente a exames médicos, em
virtude da exposição.”.

Também é para agregar ao Projeto.
- A outra Emenda Modificativa é a Emenda que altera o

art. 49, no seu inciso 28. E ele passará a seguinte redação:
“recusar-se a exercer a função em que se encontra

legalmente investido, desde que tenha condições de segurança
adequada.”.

A gente está adequando o artigo, entendendo da forma
que o outro estava, prejudicaria de alguma forma o servidor.
Porque o sistema prisional, em muitas situações, é um sistema
muito complicado em relação à segurança. Então, tem
momentos que o servidor tem que informar a Direção da
Unidade que não tem condições de segurança. Então, esse
artigo, da forma que estava prejudicaria qualquer tipo de
ponderação de segurança em relação ao trabalho do policial
penal.

- A outra Emenda Modificativa, no art. 49, inciso VII:
“fazer uso de arma de fogo enquanto estiver afastado

por licença médica em razão de doenças de natureza psicológica
ou psiquiátrica, que forem atestadas por laudo médico, que
afetem a compreensão da realidade ou da autodeterminação
de seus atos, caso em que terá suspenso o porte de arma
enquanto durar o afastamento, devendo devolvê-la ao seu
superior hierárquico imediatamente após o início da licença,
se for a arma cautelada e de propriedade do Estado.”.

Isso aqui, a gente, na verdade, melhorou esse artigo,
que da forma que ele estava, poderia dar um entendimento
que traz um prejuízo e aqui está esclarecendo melhor nesse
inciso VII nesse artigo para o policial penal.

Aqui encerrou a parte das Emendas que a gente
complementou na matéria.

- Agora tem as Emendas do Deputado Jair Montes. E
com certeza essas Emendas foram consensuadas com o
sindicato. O Deputado Jair Montes discutiu isso e eu vou ler a
Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar 114/2021:

Renomeia-se o parágrafo único do art. 51 e acrescenta-
se o § 2º e incisos I ao VIII ao do Projeto de Lei Complementar
114/2021, que “Organiza a Polícia Penal Estadual, nos termos
do artigo 144 e § 5º-A da Constituição Federal, e altera as Leis
Complementares nº 728, de 27 de agosto de 2013 e nº 965,
de 20 de dezembro de 2017.”.

O parágrafo 2º está sendo incluído no artigo 51, na
proposta, com a seguinte redação:

“§ 2º. Em relação à prescrição, no âmbito da Secretaria
de Justiça, deve-se observar os seguintes prazos:

I – prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da
Administração Pública Estadual, direta e indireta, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data prática
do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado;

II – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto aos fatos
punidos com repreensão;

III – em 02 (dois) anos, a transgressão punível com
suspensão ou destituição de cargo de comissão;

IV – em 05 (cinco) anos, quanto aos fatos punidos com
pena de demissão, de cassação de aposentadoria ou de
disponibilidade, ressalvada a hipótese do artigo 174;

V – incide a prescrição, no procedimento administrativo
paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso;

VI – quando o fato objeto da ação punitiva da
administração também constituir crime, a prescrição reger-
se-á pelo prazo previsto na Lei Penal;

VII – Os atos e processos administrativos no âmbito da
Secretaria de Justiça, que visa à proteção dos direitos dos
administrados e ao melhor cumprimento dos fins das atividades
administrativas, são regidos pela Lei 3.830/2016;

VIII – Deverá, por analogia, ser aplicada a Lei 8.112/90,
a Legislação Estadual quando nestas houver omissão no tocante
ao direito de cunho constitucional autoaplicável, quando será
necessário suprir a omissão da legislação estadual.”

Essa foi a Emenda Aditiva do Deputado Jair Montes.
- A outra é Emenda Modificativa:
“Altera-se a tabela constante do anexo III do Projeto de

Lei Complementar nº 114/2021, que “Organiza a Polícia Penal
do Estado de Rondônia (...)”, passando a ter a seguinte redação:

“O Grupo Ocupacional em atividade Penitenciária (Nível
Superior)”.

Na minha Emenda — inclusive eu tiro aqui, Presidente,
a minha Emenda —, que veio com um erro material na proposta
do Executivo, que ali citava nível médio, mas a classe está
passando — que também é um avanço, uma conquista — para
nível superior. E lá na proposta original estava nível médio.

Então, nós fizemos uma correção de erro material, na
matéria e, aqui, na Emenda do Deputado Jair Montes, repete
“o grupo ocupacional de atividade penitenciária de nível médio”
e aqui vem:

“Código AP – 600:
- Oficial Policial Penal Especial com 2.200 vagas;
- Inspetor Policial Penal da 3ª classe com 1.500 vagas;
- Comissário Policial Penal da 2ª classe com 1.500 vagas;
- Agente Policial Penal da 1ª classe com 1.000 vagas.

No total de 6.200 vagas.”.
Essa é mais uma Emenda aditiva.
- A próxima é uma Emenda Supressiva.
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Ela está suprimindo, no Art. 49, inciso VIII: “utilizar ou
exibir distintivos...”

Está suprimindo esse inciso e também o inciso XIV:
“XIV - fazer cobranças ou despesas em desacordo com

o estabelecido na legislação fiscal e financeira aplicável à
Administração Pública;”.

Então, essa é mais uma Emenda Supressiva.
Deputado Laerte, eu preciso ler as Emendas, justamente

para ficar salvo pelas taquígrafas ali, e ajudar na redação final
do texto. Então, a gente precisa ler ponto a ponto, e se trata de
uma regulamentação, uma Lei Complementar muito importante.
Então, eu preciso ler vírgula por vírgula aqui dessas Emendas.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gente, é uma ou
duas vezes por semana.

O SR. ANDERSON PEREIRA - A próxima também é uma
Emenda Supressiva no artigo 49, inciso II:

“II - Deixar de comparecer injustificadamente ao
trabalho”.

- A outra Emenda Supressiva é no artigo 49, inciso XXVIII:
“XXVIII - recusar-se a exercer a função em que se

encontrar legalmente investido sob a alegação de evitar risco
pessoal ou outro motivo sem justificativa legal”.

Essa também é uma Emenda Supressiva da matéria.
- A próxima Emenda é Modificativa. A Emenda Modificativa

no artigo 15, inciso X, passando a ter a seguinte redação:
“X - ser conduzido, exclusivamente, em viatura própria

do Sistema Penitenciário, se preso, e ter a presença de
representante da Polícia Penal e do Sindicato, inclusive na prisão
em flagrante e, em caso de homologação da prisão em flagrante
do policial penal, que o mesmo seja custodiado em sala própria,
ficando a custódia sob a responsabilidade da Secretaria de
Justiça;”.

Também é uma Emenda Modificativa do nobre Deputado
Jair Montes.

- Mais uma Emenda Supressiva.  É no artigo 22, inciso
XV:

“XV – expedir instruções normativas e portarias sobre a
organização e o funcionamento geral dos órgãos que compõem
a Polícia Penal.”.

- A outra Emenda Aditiva é no artigo 21, passando a ter
a seguinte redação:

“Art. 21. A Diretoria-Geral da Polícia Penal Estadual, com
estrutura e atribuições nos termos da legislação em vigor, será
exercida exclusivamente por Policial Penal de última classe da
carreira, portador de diploma de nível superior de Direito, ou
Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços
Sociais, nomeado e empossado pelo Governador, dentre os
integrantes indicados em lista tríplice formada pelo Conselho
Superior da Polícia Penal.

§ 1º. A escolha da lista tríplice far-se-á mediante consulta
dentre os Policiais Penais da ativa de última classe da carreira,
na forma de Resolução do Conselho Superior da Polícia Penal;

§ 2º. O Corregedor-Geral da Polícia Penal será nomeado
e empossado pelo Diretor-Geral de Polícia Penal, dentre os
integrantes da carreira de Policial Penal em atividade, da última

classe da carreira, indicados em lista tríplice formada nos
termos de Resolução do Conselho Superior da Polícia Penal.

§ 3º. O Corregedor-Geral do Sistema Penitenciário
deverá possuir graduação em Direito;

§ 4º. Os membros das Comissões de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicâncias, serão escolhidos pelo
Corregedor-Geral do Sistema Penitenciário, sendo os
presidentes de classe mais elevada ou com formação em
direito.

§ 5º. Lei Complementar disciplinará o procedimento
para escolha e nomeação do Diretor-Geral de Polícia Penal e
do Corregedor-Geral de Polícia Penal, nos termos da
Constituição Estadual, devendo o Conselho Superior de Polícia
Penal editar Resolução que vigorará até a promulgação da
referida Lei Complementar.”

Só uma dúvida aqui, Deputado Jair Montes, no “§ 5º.
“Lei Complementar disciplinará...”. Essa aqui já é a Lei
Complementar. Eu acho que tem que haver uma mudança aqui,
porque ela já está disciplinando, e aqui no § 5º está: “Lei
Complementar disciplinará...”

A gente poderia mudar aqui para “o procedimento para
a escolha”. Então, ficaria...

Cadê o Manvailer para ajudar aqui, para ajudar nessa
redação? É porque está citando uma Lei, e vai ficar parecendo
que depende de uma lei para regulamentar. Ou o Kid mesmo.
Vem aqui, Kid. “Lei Complementar disciplinará o procedimento
para escolha e nomeação do Diretor-Geral de Polícia Penal
(...)”.

Aqui poderá ficar “o procedimento para a escolha”, não
é?  Então, a gente suprime a “Lei Complementar disciplinará”,
e põe:

“§ 5º. O procedimento para a escolha de nomeação de
Diretor-Geral da Polícia Penal e do Corregedor-Geral da Polícia
Penal, nos termos da Constituição Estadual, devendo o Conselho
Superior de Polícia Penal editar Resolução.”

A redação fica boa assim, não é?
- Mais uma Emenda Modificativa. É no artigo 19, no

inciso XI:
“Art. 19. São atribuições do cargo de Policial Penal, sem

prejuízo de outras previstas na Lei de Execução Penal e demais
legislações específicas:

(...)
XI – atuar, no interesse da administração pública, nos

setores administrativos da Secretaria de Estado da Justiça e
unidades prisionais;

(...)
Parágrafo único. É atribuição exclusiva do Policial Penal

os serviços penitenciários relacionados à segurança, à
administração, ao gerenciamento de unidades, à disciplina,
ao efetivo acompanhamento e à avaliação da individualização
da execução penal e todas as demais funções relacionadas à
área finalística de custódia, execução, gestão da pena e
escolta.”.

- A outra também é Emenda Modificativa. Emenda
Modificativa no artigo 2º, que trata da organização da Polícia
Penal:

“Art. 2º. A Diretoria-Geral da Polícia Penal Estadual, com
estrutura e atribuições nos termos da presente legislação, será
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exercida, exclusivamente, por Policial Penal de carreira,
portador de diploma de nível superior de Direito...”.

Está repetindo essa Emenda aqui. Eu já citei essa
Emenda anteriormente, mas vou ler aqui. “... nos termos da
presente legislação, será exercida, exclusivamente, por Policial
Penal de carreira, portador de diploma de nível superior de
Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou
Serviços Sociais, pertencente à classe de Oficial Policial Penal,
subordinado ao Secretário de Estado de Justiça.”.

Na minha Emenda eu tirei a palavra “subordinado”, e
coloquei a palavra “vinculado”, porque o Diretor-Geral tem que
ter liberdade de trabalho. Então, ele fica somente vinculado,
como a Diretoria da Polícia Civil que não é subordinada à
Sesdec, ela é vinculada à Sesdec. Então, isso dá uma liberdade
de trabalho muito maior para o diretor-geral.

Então, aqui, Deputado Jair, eu tiraria a palavra
“subordinado” e colocaria a palavra que já está contemplada
na minha Emenda aqui, que eu li na Sessão passada, a palavra
“vinculado”.

Então, eu acato tirando a palavra “subordinado” do artigo
2º.

(Às 18 horas e 36 minutos, o Senhor Alex Redano
passa a presidência ao Senhor Adelino Follador)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão
o parecer...

O SR. ANDERSON PEREIRA – Só um pouquinho,
Presidente. Ainda falta uma aqui. Aqui a justificativa. Não, aqui
se encerra. Só para confirmar aqui. Aqui se encerram as
Emendas.

O SR. JAIR MONTES – Tem mais uma Emenda, Deputado.
Uma Emenda Supressiva, que suprime o inciso II do artigo 49.
Já foi lida? “Deixar de comparecer injustificadamente ao
trabalho”. No artigo 49. Já foi lida essa?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Sim. Já foi lida e acatada.
Só teve alteração em detalhes aqui.

O SR. JAIR MONTES – Tem outra Emenda que é
importante, aproveitar que estão os policiais penais nos
assistindo e tem policiais penais na galeria. Eu fui apresentar a
Emenda, o senhor já tinha apresentado ela, então não pôde
ser apresentada e o senhor falou que vai contemplar da mesma
forma. Que é: “a jornada de trabalho do policial penal será de
40 horas semanais”.

“Parágrafo único. A jornada de regime de escala de
plantão será de 24 horas de serviço por 96 horas de descanso.”.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Sim. Já está na Emenda
que eu li na Sessão passada. Já está contemplada na Emenda
que foi lida na Sessão passada.

O SR. JAIR MONTES – Então, foi só essa que ficou de
fora, das que eu apresentei.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Então, Senhor Presidente,
o nosso parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e
Comissões pertinentes é pela legalidade e constitucionalidade
da matéria.

Uma grande vitória para a categoria. Tenho orgulho de,
como policial penal hoje, estar aqui podendo ser o relator dessa
matéria que tanto lutei em Brasília para que esse sonho fosse
realizado, de reconhecimento que com certeza traz fruto para
a valorização, traz um fortalecimento para o Sistema
Penitenciário Brasileiro e, principalmente aqui no Estado de
Rondônia que temos uma Polícia muito boa que precisa ser
valorizada. Temos uma estrutura muito boa, mas precisamos
de valorização.

Trabalhei também e mandei, eu sou um dos deputados
que mandei a maior Emenda para a Sejus até hoje, mas de R$
1 milhão para compra de armamentos para fortalecer a
segurança pessoal do trabalhador. Porque lá dentro eles já
estão protegidos, trabalham em equipe, têm um armamento
forte, tem um grupo especial que eu fiz parte logo início e hoje
tem uma estrutura invejável.

Então, para mim é um sonho que está sendo realizado e
é com muito orgulho que emito esse parecer pela
constitucionalidade e legalidade.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em discussão
o parecer do Deputado Anderson Pereira, com Emendas.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, para discutir.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Para discutir,
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, eu quero aqui
parabenizar o Deputado Anderson Pereira, mas em especial
eu quero parabenizar o sindicato como um todo. Não vou citar
nomes aqui para não gerar ciúmes. Mas todo o sindicato, o
servidor, o policial penal. Teve um policial penal que me xingou
ali, gritou, esperneou, não sei nem o nome dele. É um senhor
magrinho que eu já vi lá no presídio, há um tempo, quando eu
fui lá.

Então, eu quero falar que eu trabalhei para ajudar vocês,
como o Deputado Anderson trabalha e trabalha para ajudar,
tanto é que a dúvida era grande, que até o Deputado Anderson
colocou mais Emendas Modificativas hoje. Então, notou que o
Projeto precisava melhorar. Não está perfeito ainda, mas está
melhor do que ia ser votado.

Então, parabéns a toda categoria do policial penal. Essa
é a primeira conquista. A maior conquista chama-se “conquista
salarial”. Essa não tem igual. Conquista salarial, essa é a maior
conquista. Parabéns a todos.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Parabenizar o
Deputado Anderson, o Deputado Jair, todos os deputados aqui,
o Presidente desta Casa que pressionou para que viesse esse
Projeto a esta Casa. Então, parabéns.

Encerrada a discussão, em votação o parecer do
Deputado Anderson, com Emendas. Os deputados que
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concordarem permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Está aprovado o parecer.

Vamos à votação, primeira discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar 114/21. Votação nominal. Já está aberto
o painel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Para discutir, Presidente.

O SR. LEBRÃO – Para discutir, Senhor Presidente. Para
discutir.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Ah, para
discutir. Vamos escutar o Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO – Parabenizar o meu guru, o Deputado
Jair Montes. Isso mostra que aquilo que ele fala, realmente,
ele tem conhecimento por dentro e por fora. Parabéns, Deputado
Jair.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Encerradas as
discussões...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, Questão de Ordem
para discutir.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado
Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só quero dizer da alegria de
nós estarmos regulamentando essa importante matéria para a
nosso honrosa e briosa Polícia Penal do Estado de Rondônia.
Parabenizar aqui os deputados. A preocupação era tão grande
de acertar, de dar certo, como disse aqui o Deputado Jair Montes
e o Deputado Anderson Pereira, que houve até uma divergência
entre os dois. Mas isso era para melhorar. Tanto que aprova
está presente aqui hoje.

Então, eu quero parabenizar em especial aos dois
deputados e ao Deputado Anderson Pereira, que, como ele
disse, nós começamos lá no passado. Eu, como deputado
estadual de primeiro mandato, o Deputado Anderson Pereira,
como representante da categoria, depois como presidente do
sindicato, e muitas ações importantes nós construímos. E sou
prova, viva e presente, Deputado Anderson, da sua luta em
Brasília, inclusive, para que acontecesse essa regulamentação
lá em Brasília. E hoje é chegada a hora aqui no Estado de
Rondônia. Então, parabéns. Parabéns aos deputados, parabéns
ao Governo do Estado, e parabéns em especial, aos nossos
honrosos e briosos policiais penais do Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Encerradas as
discussões, vamos à votação. Como o painel está com problema
aí...

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Presidente,
registra a minha presença aí, por favor. Aliás, registra o meu
voto.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Vou pedir para
o 2º Secretário, o Deputado Cirone Deiró chamar os Deputados
para votação nominal.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Votação nominal.
Como vota o Deputado Adelino Follador?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Voto “sim”.
Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários votarão
“não”.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Alan
Queiroz, como vota?

O SR. ALAN QUEIROZ – Voto “sim”, Presidente, com
certeza.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Alan
Queiroz “sim”.

Deputado Alex Redano, como vota?
Deputado Alex Silva? Como vota?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Eu voto
“sim”, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Como vota o
Deputado Anderson Pereira?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Voto “sim”, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputada Cassia
Muleta, como vota?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) - Voto
“sim”, Presidente. Quero parabenizar também o Deputado
Anderson Pereira, Deputado Jair Montes, aí. Todos os
deputados por essa votação e em especial nossos agentes
penitenciários, policiais penitenciários por mais essa conquista.
Um abraço a todos.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado
Chiquinho da Emater, como vota?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente...

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, muda o voto
ali que está “se abstendo” o seu voto no painel.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Ok.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Não, mas o
painel está com problema...

O SR. ANDERSON PEREIRA - O Presidente Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO - Não, na verdade, eu só voto
como Presidente se empatar. Então, a minha abstenção é
regimental.
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O SR. JAIR MONTES – Presidente Alex, Presidente Alex,
mas vote, mas vote nesse aí, Presidente.

O SR. ALEX REDANO - Mas tem meu total e irrestrito
apoio.

O SR. JAIR MONTES - Não, dê seu voto, Presidente.
Registre aí o seu voto “sim”.

O SR. ALEX REDANO - Fica registrado o “sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado
Chiquinho da Emater, como vota?

Deputado Cirone Deiró vota “sim”.
Deputado Dr. Neidson, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Ausente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Eyder
Brasil, como vota?

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Deputado Ezequiel
Neiva, como vota?

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Geraldo
da Rondônia, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Ausente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Ismael
Crispin, como vota?

O SR. ISMAEL CRISPIN - Já no telão. Voto “sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Nós queríamos
ouvir a sua voz.

Deputado Jair Montes, como vota?

O SR. JAIR MONTES – Por dentro e por fora, “sim”.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Presidente, registra a minha presença.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Jean
Oliveira, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado Jean
Oliveira ausente, por enquanto, mas ele deve, daqui a
pouquinho, estar aí.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Jhony
Paixão, como vota?

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Presidente. Parabéns a todos os policiais penais.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Laerte
Gomes, como vota?

O SR. LAERTE GOMES - Voto “sim”, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Lazinho
da Fetagro, como vota?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Parabenizo o Deputado
Anderson Pereira e toda a categoria pela luta e voto “sim”,
Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Companheiro.
Deputado Lebrão, como vota?

O SR. LEBRÃO - Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Luizinho
Goebel, como vota?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Voto “sim”. (fora do
microfone).

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – “Sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Luizinho
Goebel “sim”.

Deputado Marcelo Cruz, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Ausência.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Ribamar
Araújo, como vota?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Voto “sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputado Ribamar
Araújo “sim”.

Deputada Rosângela Donadon, como vota?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Voto “sim”, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Deputada
Rosângela Donadon “sim”.

Deputado Saulo Moreira, como vota?

O SR. SAULO MOREIRA – Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Saulo Moreira
“sim”. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete,
dezoito. 18 votos.

O SR. LAERTE GOMES - Já está no painel, Deputado. Já
está no painel. O painel já está funcionando.
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VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - abstenção
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - não votou
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - não votou
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputado Ribamar Araújo -sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira -sim

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com 18 votos
favoráveis, nenhum voto contrário, 1 abstenção
regimental, fica aprovado o Projeto de Lei Complementar
114/2021. Vai à segunda votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Não há mais
matéria, Presidente, mas enquanto chega a matéria aqui que
estamos aguardando, eu queria só uma Questão de Ordem.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Pois não.
Questão de Ordem, Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu quero compartilhar aqui com
os amigos, nós tivemos uma reunião esse sábado passado, lá
no nosso escritório parlamentar na cidade de Cacoal, onde
recebemos vários empresários, recebemos várias instituições,
CBL, SIC, Lyons Club, Igreja Luterana, Comunidade Católica e
vários empresários que mantém, lá na cidade de Cacoal, o
Hospital São Daniel Comboni através da Associação Asdaco
(Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni. E nós
estamos com uma dificuldade que tem uma normativa do
Governo Federal sobre a enfermaria e o Governo do Estado,
através da Sesau queria assumir essa enfermaria lá na cidade
de Cacoal. Nós já estamos com bastante dificuldade dentro do
Heuro, dentro do Regional, e nós conseguimos aqui, através
de Emenda Parlamentar de R$ 300 mil — R$ 100 mil do
Deputado Luizinho Goebel, R$ 100 mil do Deputado Alex Redano,
R$ 100 mil do Deputado Cirone Deiró —, para complementar
pelo menos mais 90 dias essa enfermaria lá, se continuar sendo
tocada pelo Asdaco pelo Hospital São Daniel Comboni.

Devido a esse momento em que nós vivemos, então,
quero aqui trazer a boa notícia aos empresários, às pessoas
ligadas às Asdaco, que nós conseguimos, hoje, na Sesau com
que esse convênio vai poder ser aditivado por seis meses e
depois disso o governo vai entrar nessa discussão se realmente
vai assumir a Asdaco ou não.

E eu quero aqui, pedir aos colegas, Deputado Laerte
Gomes já tem ajudado bastante, que ainda faltam R$ 250 mil
para que nós possamos assumir por seis meses essa
enfermaria ali do Hospital São Daniel Comboni. Então, aqueles
deputados que ainda têm recursos na saúde, R$ 30 mil, R$ 50
mil, que fale conosco e possa contribuir para que possamos
dar um atendimento digno à população do Estado de Rondônia,
ali do interior do nosso Estado, em relação ao tratamento de
câncer, fazendo ali quimioterapia radioterapia.

São essas as minhas palavras, Presidente, dessa
importante negociação que tivemos junto à Sesau para que
pudéssemos manter a enfermaria funcionando no Hospital São
Daniel Comboni.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Cadê o
Deputado Jean? Está demorando.

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, uma Questão de
Ordem.

(Às 18 horas e 46 minutos, o Senhor Adelino
Follador passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria de, neste
momento, abrir as falas aos deputados.

A fala fica aberta ao nobre Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, primeiro agradeço
mais uma vez Vossa Excelência nos conceder Questão de
Ordem. Como tivemos um dia intenso nesta Casa, onde
estivemos recebendo nos gabinetes algumas comitivas de
municípios, de distritos com relação ao Zoneamento. Também
tivemos outras ações dentro da Casa, com várias atividades e
hoje foi lido também na nossa Sessão Ordinária as PDLs de
minha autoria, Deputado Cirone, em que a gente requer título
de honraria aos pastores da Igreja Wesleyana, Igreja
Assembleia de Deus e Presbiteriana Renovada e foi aprovada
nesta Casa por unanimidade. Quero agradecer os votos dos
colegas deputados, deputadas e da importância de a gente
reconhecer o valoroso trabalho das igrejas, principalmente,
nesse período de pandemia, onde cuidou diretamente de vidas,
de situações de vulnerabilidade social de diversas pessoas que
tiveram essa necessidade.

Então, quero aqui registrar e agradecer a todos os
deputados pela aprovação e dizer que tão logo a gente vai
fazer essa entrega juntamente com o nosso Presidente desta
Casa, que também foi um dos proponentes, Deputado Alex
Redano e também outros colegas que subscreveram essa
mesma Indicação.

Então, obrigado, Presidente, pela parceria de sempre e
de estar em conjunto podendo homenagear essas pessoas
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que tiveram esse diferencial neste período de pandemia.
Obrigado, Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, só uma Questão
de Ordem na fala do Deputado Alan Queiroz.

Nós também estamos apresentando uma honraria para
os pastores da Igreja Wesleyana, da Assembleia de Deus, tendo
em vista todo o trabalho que eles prestaram, espiritual,
psicológico, que é um trabalho muito bonito, Deputado Alan.
Nos foi solicitada essa homenagem, e com certeza é justa a
homenagem. Presidente, se for possível até aprovar essa
matéria hoje, seria interessante aprovar essas PDLs para que
a gente possa, assim, fazer essa linda homenagem a quem de
direito, a quem faz um trabalho pela sociedade, principalmente,
por aqueles menos favorecidos, aqueles que estão nas ruas,
aqueles que estão em situação vulnerável, que são as igrejas,
que são os pastores. Então, parabéns, Deputado Alan e a todos
os envolvidos nessa homenagem.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, enquanto chega esse
Projeto do Zoneamento aqui — estão lá nos “finalmentes”
fazendo a redação, fazendo a minuta —, vamos ressaltar mais
uma vez a importância da mobilização dos agricultores do nosso
Estado de Rondônia. Aqui, tem pessoas da agricultura familiar,
aquele que tem um alqueire de terra, aquele que tem só a sua
roça de café e nós temos, aqui, do outro lado, o grande produtor.
Uma matéria do tamanho da importância para o Estado de
Rondônia, atingindo desde a agricultura familiar, do
pequenininho, até a grande produção do Estado. Aqui,
representada pela Aprosoja; o pequeno produtor aqui
representado pela Dona Eni, seu Elias, o Nilde, pessoas ali do
Baixão que tem uma produção fantástica e a gente vê a incerteza
dessas pessoas, sem poder fazer um fomento junto à uma
instituição bancária. E aí a gente vê essa mobilização aqui do
“Soldados da Borracha”, lá do extremo sul do Estado de
Rondônia, temos gente aqui do Baixo Madeira.

Então, são realmente matérias dessa relevância que
chegam nesta Casa e, quando nós usamos aqui a tribuna,
Deputado Lebrão, para dizer que aqui é a caixa de ressonância
do povo rondoniense, a gente fala com convicção, porque fomos
eleitos por cada um de vocês para representá-los aqui. Então,
quando há uma mobilização dessas, de um Projeto dessa
magnitude, desse quilate, nós nos sentimos representados,
representando cada um de vocês, que tanto batalham aqui
neste Estado de Rondônia.

Podem sempre contar com esta Casa, com os 24
deputados estaduais. Aqui tem representantes de todos os
segmentos. Vocês acabaram de perceber uma votação
importante para a categoria dos policiais penais. Mas, ao
mesmo tempo, está aqui o setor produtivo, estão aqui as
pessoas que fazem brotar desse chão rondoniense o alimento
que chega à mesa aqui do povo do Estado de Rondônia, do
nosso País e do mundo.

Então, parabéns a todos vocês, por essa mobilização,
por esse movimento de estar aqui em busca do direito de vocês.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria de conceder
a palavra aos deputados.

Com a palavra nobre Deputado Anderson Pereira.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, ali no
meu parecer eu falei que hoje a gente está vivendo dois
momentos históricos no Estado de Rondônia. Regulamentando
a Polícia Penal, uma briga muito antiga da categoria em nível
nacional. E tenho que parabenizar também a Fenaspen
(Federação Nacional Sindical dos Policiais Penais), nosso
Presidente, Fernando Anunciação, que é um guerreiro, continua
em Brasília lutando. É um cara que eu admiro muito,
persistente, é uma pessoa que com certeza merece nossas
honrarias — estou inclusive apresentando uma Medalha de
Mérito Legislativo para o Anunciação, para entregar aqui no
Estado para ele.

E o outro momento histórico é o Zoneamento. Eu também
rodo muito o Estado. Eu tive também muitos votos do setor
produtivo, só na região de Espigão d’Oeste foram 1.200 votos
e 90% desses votos foram na zona rural e do setor produtivo.
E hoje o que o setor produtivo, principalmente os pequenos,
aqueles que vivem da agricultura familiar, eles sofrem com a
regularização fundiária nos quatro cantos do Estado. E o
Zoneamento vai trazer isso, ele vai melhorar a produção do
Estado de Rondônia, vai fazer este Estado que já é pujante —
que sua receita tem crescido numa pandemia, que chama a
atenção no cenário nacional —, ele vai trazer condições para
isso ser muito mais viável.

Então, em relação até às Emendas, Presidente, eu coloco
aqui e faço uma crítica construtiva à Sedam, porque essa
matéria poderia ter sido feito um estudo in loco. Esse estudo in
loco evitaria muitas das Emendas que hoje estão sendo
apresentadas. Deputado Laerte, esse Projeto do Zoneamento
o estudo foi feito via satélite — uma boa parte dele foi via
satélite — porque eu pedi informações da Sedam e assim eles
me responderam. Se tivesse sido feito in loco, vendo a realidade
de quem está lá na região, eu não tenho dúvidas que
diminuiriam essas Emendas. E essas Emendas que estão
acontecendo aqui dentro do Parlamento vêm para contribuir e
mostrar para a população e para o setor produtivo que esta
Casa é o local do debate, é o local de corrigir algo que possa
prejudicar e melhorar ainda mais para a população.

Então, eu quero parabenizar a coragem também do
Governo do Estado, porque passaram vários governos e não
chegou aqui um Projeto dessa magnitude e dessa importância.
Então, eu tenho que parabenizar o Governo pela coragem. Eu
tenho que parabenizar cada deputado, o Deputado Jean que
se embrenhou em cima desse Projeto, discutindo, se
empenhando para melhorar a matéria e assim, hoje, a gente
estar votando com muita tranquilidade.

Eu voto essa matéria com tranquilidade com todas as
Emendas que estão incluídas, porque eu sei que só vieram as
Emendas para contribuir e principalmente para melhorar a
matéria. E a matéria ainda não está pronta, então a gente tem
tempo de discussão. Parabéns à agricultura familiar, parabéns
ao setor produtivo. Conte com o Deputado Anderson.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Questão de Ordem, Presidente.



04 DE OUTUBRO DE 2021Nº 177

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                  Página 2790

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

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, são 2 minutos ou
10?

O SR. LAERTE GOMES - Presidente, o Deputado Ezequiel
pediu Questão de Ordem, depois eu.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Eu acho que o Deputado Laerte
queria falar primeiro, Senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES f�– Não. Deixa o Deputado do
Cone Sul, mais beneficiado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Eu vou só agradecer a presença
dos meus amigos lá do Cone Sul que aqui se fazem presentes;
Cerejeiras; Jair Golo; Jair Ferro; Dr. Luiz; Graziele; o Emerson.
Mas eu quero, assim, foi falado que alguns técnicos não foram
a campo. Eu quero aqui parabenizar e relembrar aqui o trabalho
do Valdir Harmatiuk da Sedam. Um baita de um engenheiro —
e eu diria que um dos melhores técnicos da Sedam. Tem bons
técnicos lá, mas eu quero falar aqui do Valdir Harmatiuk que
realmente é um “cara” que entende muito da nossa legislação
ambiental e ele teve a hombridade de ir lá na região nossa
conhecer todas as nossas áreas, todas as áreas que sofreriam
essa modificação e esse alcance do Zoneamento. O Valdir andou
e caminhou por lá, tanto é que lá no Cone Sul, o que foi feito,
o trabalho que foi feito lá, nós não temos do que reclamar. Foi
muito bem feito o trabalho e hoje está aqui, foi apresentado e
estaremos votando, meu amigo, Deputado Laerte, em condições
realmente.

E, alegre, Deputado Adelino, em saber que, só lá na
região do Cone Sul, se formos contar, Cerejeiras, Pimenteiras
e um pedaço de Corumbiara e Cabixi, nós vamos ter mais de
150 mil hectares alcançados a mais para serem cultivados com
a lavoura de grãos lá na nossa região. O que vai gerar isso aí,
um ICMS altíssimo do diesel e do combustível, que é consumido
nas máquinas que trabalham nas lavouras e na produção.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu quero aqui falar
para os deputados — acabei de falar com o Deputado Jean —
, que mais uns 20 minutos e ficam prontas. Então, mais uns 20
minutos e ficam prontas as Emendas.

O SR. LAERTE GOMES - Para discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – E vamos dar
oportunidade para discutir.

Quero aqui registrar a presença também do Chico
Holanda, representando os empresários também. Obrigado pela
presença, Chico Holanda.

E com a palavra, o nobre Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, primeiro falar desse
Projeto. Parabenizar primeiro o Deputado Anderson e o
Deputado Jair e todo o Sindicato dos Policiais Penais por essa
vitória, uma conquista. O Deputado Anderson, desde que eu

tenho adentrado nesta Casa, tem trabalhado neste sentido.
Parabéns, Deputado Anderson.

E, dizer sobre o Zoneamento: um Projeto importante.
Eu reconheço aqui, Deputado Ezequiel Neiva, meu irmão, que
o Cone Sul realmente foi, não vou dizer a palavra “beneficiado”,
mas feito justiça com o Cone Sul, que é, logicamente, Deputado
Chiquinho, um celeiro aqui em Rondônia, são bandeirantes na
produção do Estado. Começou por lá, a soja, o algodão. E a
gente fica feliz.

Mas o Estado não é só uma região, o Estado é o Estado
por completo. Então, quando esse Projeto veio para esta Casa,
e esta Casa, os parlamentares, se debruçam sobre ele e
colocam Emendas para beneficiar e valorizar as demais regiões
do Estado, esta Casa está exercendo na sua plenitude o seu
papel. Nós de Rondônia temos grandes produtores, os quais
respeitamos, mas somos um Estado de assentamentos, um
Estado também de pequenos produtores, de homens e
mulheres que fazem este Estado acontecer, em todas as regiões
do Estado: na região de Cacoal, na região do café, na Zona da
Mata, no Vale do Guaporé, na região do Vale do Jamari, na
região de Jaru, de Ouro Preto, de Porto Velho, que eu não
tenho dúvidas que vai se tornar, com esse Projeto, Deputado
Chiquinho, a região de Porto Velho, o grande celeiro de
produção do Estado.

Então, esse é o papel do Parlamento, Deputado Adelino,
buscar para aprimorar os Projetos que venham do Executivo,
Deputado Alan. E a Assembleia fez isso. Essas Emendas de
hoje, essas Emendas que foram colocadas neste Projeto, depois
de um longo estudo e um longo tempo nesta casa, vão
beneficiar milhares e milhares de produtores rurais, grandes,
médios, pequenos, vão beneficiar todas as regiões do Estado,
sem exceção e sem discriminação.

Então, parabéns aos deputados, parabéns à Comissão
de Meio Ambiente, parabéns à Comissão de Zoneamento, e
parabéns a todos os produtores que estão aqui, preocupados
com o futuro de Rondônia. Porque nós — como eu sempre
tenho dito — não produzimos avião, nós não produzimos
caminhão, nós não produzimos fogão, geladeira, nem televisão,
o que nós produzimos é comida. E para produzir comida é
preciso ter terra agriculta �ável. E, hoje, a Assembleia,
através do Projeto do Governo do Estado, melhorado e
ampliado por esta Casa, vai proporcionar a esses produtores
desbravar e produzir muito mais, para que Rondônia possa se
desenvolver.

Obrigado, Presidente. E pode contar com o nosso apoio
neste Projeto, inclusive votando em todas as Emendas que
foram colocadas nele.

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

O SR. ALAN QUEIROZ – Em seguida, eu também, ao
Deputado Adelino, por favor.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu quero parabenizar, e de
fato, como o Deputado Ezequiel, o Deputado Laerte, o Deputado
Anderson, hoje é um dia histórico, dois Projetos de suma
importância nesta Casa, tanto esse da questão da PLC 85 e
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também essa dos agentes, antigos agentes penitenciários, hoje
a Polícia Penal.

Eu quero parabenizar vocês pela luta. Ao Deputado
Anderson, que brigou em Brasília, brigou aqui. Deputado Léo
Moraes também, o Senador Marcos Rogério, que também se
empenhou, aqui de Rondônia, e com todo o pessoal do Brasil.
E também o Deputado Jair, todos os deputados aqui que
colaboraram.

Mas eu queria também aproveitar este momento, porque
a gente tem que criticar na hora de criticar, tem que parabenizar
na hora de parabenizar. Nós cobramos, já há uns 20 dias, do
Secretário de Saúde a questão da hemodiálise de Ariquemes,
que faltou aquele produto para filtrar o sangue dos pacientes,
e foi diminuído muitos pacientes para 2 horas, eram 4 horas, e
foi feito um trabalho para segurar. E, graças a Deus, não foram
prejudicados os pacientes, conseguiram. E, eu cobrei do
Secretário, cobrei do Secretário Adjunto. E foram buscar lá no
Acre 400 galões emprestados. Foi o avião lá, buscou, e deu
para segurar as pontas até agora. E agora, eu fiquei sabendo
que carregou lá em São Paulo, que essa empresa que não
quis mais entregar, teve problema, e agora conseguiu então,
com a nova empresa, conseguiu carregar uma carreta, lá em
São Paulo, desse material para devolver no Acre e também
para atender aqui a hemodiálise de Ariquemes e região ali,
que são 280 pacientes que são atendidos naquela hemodiálise.

Então, eu quero parabenizar o Secretário e o Secretário
Adjunto Nélio, que se empenharam para resolver esse
problema. E há mais de 20 dias nós estávamos conversando
sobre essa situação e agora recebi a notícia que foi carregado,
que vai normalizar essa situação.

Então, parabenizar também o Secretário neste momento,
mas continuar ainda a crítica das cirurgias eletivas, que tem
de acelerar, tem que contratar mais profissionais para agilizar
que tem muita gente com necessidade. Estão pagando nos
hospitais particulares, não conseguem, toda hora fazendo
vaquinha on-line para pagar cirurgias, porque as pessoas não
aguentar mais esperar. Esta pandemia parecer que acumulou
muito e precisa fazer um mutirão para atender essas cirurgias
eletivas no Estado de Rondônia e, principalmente, aqui no
Hospital de Base. Se não girar o Hospital de Base, o João Paulo
acumula. E aí eu vejo que é uma vergonha, o João Paulo, toda
hora o pessoal no piso. E a gente tem que cobrar, o nosso
papel é cobrar. E também elogiar na hora que tem que elogiar.
Obrigado.

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, uma Questão de
Ordem para mim também.

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

(Às 19 horas e 04 minutos, o Senhor Alex Redano
passa a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Adelino Follador pela fala. Esse reconhecimento, a cobrança é
necessária, mas o reconhecimento também faz parte da justiça.

O SR. ALAN QUEIROZ – Deputado Cirone, eu também
gostaria de uma Questão de Ordem assim que possível.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Quero passar a
palavra, Questão de Ordem ao Excelentíssimo Deputado Senhor
Alan Queiroz, aqui da capital Porto Velho.

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, eu quero trazer uma
informação também, aproveitando que temos certo tempo até
a chegada do Projeto a ponto de ser votado. Ontem também
tivemos uma Audiência Pública nesta Casa, proposta por mim
e pelo Deputado Anderson Pereira, de um tema muito
importante Senhor Presidente, que é a importância de se
divulgar mais sobre a problemática de doação de órgãos. Ontem
tivemos aqui muitos relatos, senhores deputados, de situações
que uma vítima, um paciente que tinha condição de doar,
conseguiu salvar cinco vidas. Uma pessoa salvou cinco vidas. E
nesse sentido, ontem abrimos essa discussão neste Parlamento,
com todo apoio desta Casa, do nosso Presidente, de todos os
servidores e a gente teve um andamento muito positivo.

Queria aqui agradecer ao nosso parceiro também que
subscreveu conosco esta Audiência e todos aqueles que
estiveram aqui trazendo essa temática importante, para que
cada vez mais as pessoas possam discutir isso com suas
famílias. Antigamente tinha uma lei que dizia que você teria
que colocar na cédula de identidade se você era doador de
órgão ou não, hoje não. Hoje a decisão é familiar, essa discussão
precisa acontecer dentro de casa e respeitar a vontade da
decisão da família, e no momento oportuno ser encaminhado
e autorizado os procedimentos necessários. Então eu queria
fazer esse registro, Senhor Presidente.

E da mesma forma, também parabenizar aqui os
deputados, principalmente o Deputado Anderson e o Deputado
Jair que se debruçaram aqui no Parlamento para que esse
Projeto também da Polícia Penal fosse votado hoje. Tive
também várias solicitações de amigos que são do regime e
que também fiz o compromisso que votava favorável. Inclusive
fiz a defesa do Deputado Jair na Sessão passada em algumas
discussões, que achavam que o Deputado Jair estava pedindo
vista para prejudicar o Projeto. E eu, claramente, ali defendi o
colega que, pela defesa constante do Deputado Jair aqui no
Parlamento, seria para contribuir, para melhorar o Projeto. E
assim foi o que foi feito e os nossos parceiros aqui, tanto o
Deputado Anderson quanto o Deputado Jair, entraram em um
consenso e melhorou ainda mais o Projeto.

Então, parabéns a esta Casa, maturidade como sempre,
este Parlamento sempre muito unido para melhorar a vida das
pessoas. Parabéns à Polícia Penal, todos aqui representados
na pessoa do Deputado Anderson que também é um servidor.

Para finalizar, Senhor Presidente, eu quero mais uma
vez manifestar e eu posso até em algum momento desta minha
fala, nobre Deputado Adelino, ir de encontro, contra a muitos
ambientalistas, muitas pessoas que condenam o nosso setor
produtivo e eu vou em defesa, principalmente, do pequeno
produtor, agricultura familiar. Eu considero que 20% para as
pessoas que têm uma pequena propriedade é muito pouco
para que ela possa realmente usufruir desse espaço e poder
produzir o tanto que ela precisa para ter uma condição melhor
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para a sua família e, principalmente, produzir mais. E, no meu
entendimento, Deputado Cirone, falei com Vossa Excelência hoje
também, perguntei até para o Deputado Saulo, que são mais
conhecedores dessa atividade, e no meu entendimento eu vejo
que não há um equilíbrio nesse percentual dito hoje tão
brilhantemente pelo Deputado Ribamar Araújo. Se ele pudesse
mais uma vez contribuir com uma pequena fala com relação a
uma lei lá de trás, uma lei federal que estipulou apenas 20%
de utilidade das propriedades. Código Florestal. Muito bem,
obrigado pela contribuição, Deputado Adelino. (Agradecendo
ao Deputado Adelino Follador que falou “Código Florestal” fora
do microfone).

E eu considero que para se ter um equilíbrio, e para
mim e equilíbrio é equilíbrio de verdade, é igualdade. Não se
pode ter um equilíbrio de 80% pendendo para um lado e 20%
para o outro. Mas o meu entendimento, os pequenos produtores
deveriam ter o equilíbrio de 50% de possibilidade de utilização
de suas áreas. Isso que aconteceu desde o ano passado, as
pessoas que vieram para este Estado, eles tinham garantia, o
Incra dava um pedaço de terra e obrigava ele a utilizar 50% da
área.

Então assim, eu acho que não é o fórum da discussão,
não é aqui o fórum, o fórum é em nível de Brasília, mas a
realidade nossa a gente encontra aqui. E eu acho que vale a
pena a gente iniciar uma discussão, uma fala, quem sabe,
podemos tirar um encaminhamento para que essa discussão
volte a acontecer e que realmente o equilíbrio aconteça
principalmente para os nossos pequenos. Os grandes têm
condições de comprar mais áreas, preservar mais. Mas o
pequeno, não. O pequeno poderia ter condição de explorar
mais aquilo que é seu, o pequeno negócio. Era isso, Presidente.
Obrigado.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Alan Queiroz pelas falas. Realmente, o senhor tem razão. O
senhor trouxe dois temas relevantes.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Já, já darei a Questão
de Ordem para a senhora. Só um minutinho.

Na questão aí da doação de órgãos, uma vida conseguiu
salvar cinco vidas. Parabéns por essa sensibilidade que o senhor
tem, o cuidado com as pessoas e trouxe outro tema importante
na questão da agricultura familiar. Realmente, o nosso Estado,
mais de 90% são agricultores familiares, pequenos agricultores
que precisam ser valorizados pelo governo, por esta Casa, pela
sociedade e reconhecer esse trabalho que esses produtores
fazem aqui no Estado de Rondônia.

Questão de Ordem para a Deputada Cassia Muleta. Logo
após, o Deputado Ribamar Araújo.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Obrigado, Presidente. Eu também quero aqui parabenizar o

Deputado Alan Queiroz pela fala dele, sempre preocupado com
os menos favorecidos, e também quero parabenizar o Deputado
Adelino Follador pela preocupação com as cirurgias eletivas,
que o nosso Estado está muito atrasado.

Temos que estar começando essas cirurgias. As pessoas
já não aguentam mais, Presidente, ficar esperando. Eu recebo
muitas ligações durante o dia para saber sobre essas cirurgias.
As pessoas muito preocupadas, sofrendo, esperando, indo a
Porto Velho, tendo de voltar novamente por causa dessas
cirurgias.

Quero parabenizar de novo – viu, Deputado Adelino
Follador? —, sempre está debatendo isso aí, e eu, como
Presidente da Comissão de Saúde, quero estar também
cobrando, como já estou cobrando o Secretário, o Adjunto;
parabenizar também a ele pelo trabalho, mas infelizmente,
nossas cirurgias estão muito demoradas mesmo. As pessoas
estão sofrendo, as pessoas ficando dias, meses, esperando
uma cirurgia. Isso não pode acontecer. Temos que contratar,
falar com o Governo do Estado, para contratar mais médicos,
mais enfermeiros, mais fisioterapeutas, que está em falta.
Não é estar tirando eles dos hospitais, dos lugares onde eles
têm de trabalhar, não. Infelizmente isso aconteceu a semana
passada, os médicos ficaram todos preocupados. Recebi muitas
fotos de fisioterapeutas, que estavam precisando de
profissionais nos hospitais e, infelizmente, foram tirados muitos
dali. Então, eu espero que essa situação das cirurgias eletivas
seja logo resolvida no nosso Estado de Rondônia. Eu confio
que vai ser logo.

Eu quero também aqui, Presidente, parabenizar todos
os agricultores, nossos pequenos agricultores, essas pessoas
sofridas que trabalham para ter sua terra e sofreram muito
esses dias, eles foram tirados de suas casas, foram queimadas
as suas casas, como o nosso Deputado Jair Montes falou, e
falou a verdade, sofrendo muito. (ininteligível)... Secretário
aí, da Sedam, e, infelizmente, eles tiveram que sair de casa,
tiveram as casas queimadas, tiveram motos queimadas,
infelizmente, policiais tirando eles das casas onde eles deveriam
estar. Isso aí também não pode acontecer com os nossos
agricultores ali da região de Nova Mamoré, Jacinópolis. As
pessoas já sofrem tanto, gastam tanto para fazer uma horta,
uma roça, infelizmente chega lá e derruba tudo.

Então, eu quero aqui dar a minha contribuição a todos
esses agricultores, nossos pequenos agricultores. O nosso
Estado é mantido pelos pequenos agricultores. E dizer, também,
que eu hoje vou entrar na história de Rondônia, votando esse
Zoneamento para eles com nossas Emendas para o Governo
do Estado. Parabenizar de novo o nosso Governador Marcos
Rocha, por ter coragem de estar aí votando o Zoneamento e
esses 24 deputados lutando por isso aí.

Parabenizar o Deputado Jean Oliveira, nosso relator;
parabenizar o nosso Presidente da Casa, mas todos os
deputados, nos esforçamos para fazer esse trabalho junto com
nossos agricultores.

Eu quero aqui também deixar um abraço especial para
a minha amiga Nena, que hoje está aí na platéia, Eni Rocha (é
o nome dela, mas é conhecida como a Nena). Uma agricultora,
uma mulher guerreira, que está aí hoje, na platéia, lutando
pela sua terra. Quero deixar um abraço a todos vocês
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agricultores do Estado de Rondônia. Um abraço a todos e fiquem
com Deus, que Ele sempre é a melhor companhia. Com Deus
na frente, a gente consegue tudo. Obrigada, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputada
Cassia. Quero parabenizar a senhora, quero desejar melhoras
no seu tratamento. Deus continue te abençoando grandemente.
Você é uma pessoa muito querida entre nós, além da sua
capacidade de estar sempre pensando no povo aqui do Estado
de Rondônia. Mesmo a distância, com seus problemas, vem
aqui, toda terça-feira participando remotamente desta Sessão.
Então, fica aqui a nossa gratidão pelo seu trabalho em relação
ao mandato e ao povo de Rondônia.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Luizinho Goebel.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Presidente, Questão de Ordem, rapidinho. Eu quero aqui
parabenizar também pela sua atuação como Presidente.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Cassia, só para
aproveitar...

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – E dizer
também falar com o Deputado Luizinho Goebel... Oi...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Era de você que eu ia falar,
Deputada Cassia, que eu pedi uma Questão de Ordem para
parabenizar a senhora que, como disse o Deputado Cirone,
está em tratamento de saúde, me reportou hoje que fez uma
sessão de quimioterapia, hoje. E que está todo o tempo on-
line, participando da Sessão e não perdeu o foco e o olhar lá
para a sua cidade de Jaru, solicitando que nós apreciássemos
a matéria da Mensagem 239, que assegurou um recurso de
R$ 305 mil para a cidade de Jaru, somado ao R$ 198 mil
existentes já, ou seja, passando de R$ 500 mil para a construção
da biblioteca, que vai atender toda a comunidade de Jaru. Então,
parabéns, Deputado Cassia que Deus abençoe a senhora.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Obrigada ao nosso líder do governo. Eu também quero
parabenizar o senhor pelo trabalho, pela luta. Quando a gente
fala com o senhor, o senhor corre atrás, o senhor e o Deputado
Crispin, o vice-líder, sempre correndo atrás por nossas
demandas. Muito obrigado pelo apoio.

(Às 19 horas e 17 minutos, o Senhor Cirone Deiró
passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu quero aqui fazer
um agradecimento especial ao meu grande amigo Jocimar, que
defende o “Soldados da Borracha”. Vi agora há pouco ali, temos
muitos amigos aqui. Sintam-se todos cumprimentados. Pediram
mais quinze minutinhos, está chegando o Projeto. Estão relendo
lá. Mas, vai dar certo, vai dar certo.

Mais algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra?
Deputado Lebrão? Não. Deputado Ribamar.

Mas que nós votaremos, votaremos.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender a Sessão por

dez minutinhos, mas continuam todos os deputados aqui. Só
chegar o Projeto para a gente votar.

Fica suspensa a Sessão por tempo indeterminado até a
chegada do Projeto.

(Suspende-se esta Sessão às 19 horas e 18
minutos e reabre-se às 20 horas e 21 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro reabertos os
trabalhos na Sessão Ordinária. E agora vamos à votação do
principal Projeto, que é o Zoneamento.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, falta o segundo
turno da PEC da Polícia Penal.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos votar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido o nobre
Secretário Jair Montes para que faça a leitura do Projeto do
Zoneamento.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhor Presidente,
a gente pede um pouco de perdão a todos que estão aí nesse
horário, mas terminou agora de preparar as Emendas. Então,
agora nós vamos à votação.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 85/2020 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM 227/2020. Dispõe sobre o Zoneamento
Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia e revoga a
Lei Complementar nº 233, de 6 de junho de 2000.

Lido, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado para
discutir o Projeto? Não havendo. Já tem parecer. Convido, neste
momento — e antes de convidar eu gostaria de dar honra a
quem tem honra —, Deputado Jean se dedicou muito a esse
Projeto.

Quero parabenizar o Deputado Jean pela sua
sensibilidade, a condução técnica do trabalho. Meus parabéns.
E, neste momento, eu convido Vossa Excelência para ser o
relator desse Projeto que, na minha opinião, é o Projeto mais
importante a ser votado na Assembleia Legislativa nos últimos
anos. Parabéns, Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhores Deputados, Presidente
Alex Redano, todos os que aguardaram atentamente este
Projeto. Sei que vocês saíram de suas casas, alguns essa
madrugada, outros na noite anterior, e como nós prometemos,
nós falamos que iríamos votar hoje, e vamos. E não foi fácil
preparar tudo isso hoje. Nós já tínhamos as Emendas, mas foi
necessária a Audiência Pública e a discussão final para que a
gente chegasse ao parecer e consolidasse essa matéria para
votação.
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Presidente, foram muitas Emendas. Aproximadamente
trinta. Nós tivemos dezessete, dezoito Emendas que tratam
sobre os dispositivos do Projeto de Lei. E nós tivemos mais,
pelo menos uma dúzia de Emendas que tratam sobre a parte
cartográfica.

Como eu falei mais cedo, durante a Audiência Pública,
algumas Emendas eram redundantes, ou seja, o deputado
apresentou uma Emenda, o outro apresentou a mesma Emenda,
e nós juntamos isso tudo para que a gente pudesse fazer um
texto que se adequasse e atendesse a realidade do nosso povo.

E as Emendas cartográficas, algumas, o entendimento
da nossa relatoria foi de votar em destaque. Então, o acordo,
aqui, coletivo de votar algumas Emendas em destaque.

Então, o Projeto de Lei Complementar nº 85/2020, diante
de todas as discussões que aqui os senhores presenciaram,
além de todo esse tempo que o Projeto chegou à Casa, desde
então nós estamos discutindo essa matéria.

Então, neste momento, não se faz necessário mais dizer
da importância e do quanto foi discutido esse Projeto. Mas eu
quero aqui dizer que nós estamos buscando fazer justiça com
a população de Rondônia e dando aqui um futuro melhor para
o Estado de Rondônia.

O parecer é acatando as Emendas, Senhor Presidente.
Emendas que foram votadas na CCJ e corrigidas na Comissão
de Meio Ambiente, e em um acordo coletivo na Casa, votar as
Emendas que, agora, irei numerá-las em destaque. As demais
Emendas serão votadas junto com o relatório.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Senhor
Relator.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Pode falar. (fora do microfone).

O SR. LUIZINHO GOEBEL - As Emendas não seriam votadas
todas em destaque?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não. Foi dito isso, durante a
Audiência Pública, que nós temos o relatório. Temos várias
Emendas que foram discutidas esta manhã na Audiência Pública,
e nós temos outras Emendas Aditivas que vão ser votadas em
destaque. Eu vou fazer a leitura das Emendas:

Senhores Deputados, as Emendas que serão votadas em
destaque são: as Emendas de autoria coletiva nº 24...

O SR. MARCELO CRUZ – É o que a 24, Deputado? Tem
como ler para a gente?

O SR. JEAN OLIVEIRA – São Emendas cartográficas.
Então, só para que Vossa Excelência possa entender:

“Acrescenta o inciso XVI no art. 26 do Projeto de Lei
Complementar nº 85/2020 e dá outras providências.

Art. 26. ...
XVI- altera da Subzona 2.2 para a Subzona 1.3, área de

56.120,309 hectares, com limites e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes do anexo XVI.”.

Essa área é a área denominada o Mirizal.
Aí nós temos aqui: Emenda Aditiva de nº 25, de autoria

coletiva; Emenda Aditiva nº 26, de autoria coletiva...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Relator.
No caso, depois vão ser nominadas as Emendas? Ou só vai
falar o número?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu estou numerando e depois,
se o senhor quiser, pode ter acesso a elas. Porque elas são
cartográficas, elas são de mapa.

Emenda aditiva nº 27, de autoria coletiva; Emenda
aditiva nº 28, Emenda aditiva nº 29. Todas essas Emendas
serão votadas em destaque. Requeiro à Mesa Senhor
Presidente, que faça dessa maneira.

Parecer favorável acatando as Emendas e de acordo
com o acordo coletivo que fizemos, votar em destaque as
Emendas.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu vou deferir o
pedido do Deputado Jean de votar as Emendas em destaque.
Vai votar uma por uma.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, eu gostaria de
fazer um Requerimento à Mesa Diretora, nos termos do artigo
177 do Regimento, que sejam votadas todas as Emendas em
destaque.

O SR. MARCELO CRUZ – Não, todas não. Isso aí tem
que ser discutido, Presidente, por que todas?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Porque aí discute uma por
uma.

O SR. MARCELO CRUZ – Não, aí vai ser prejudicado.
Chega lá com o Governador ele pode vetar. Ele sanciona o
Projeto original e vai vetar o destaque.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Não. Não é isso não.

O SR. MARCELO CRUZ – Não. Não. Aí outros vão ser
prejudicados.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Espera aí. Só um momento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deixa o Deputado
Jean esclarecer.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Para deixar bem claro. Nós
tivemos uma Audiência Pública aqui que foi exaustivamente
discutido.

O SR. JAIR MONTES – E todos participaram.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Então, essas pessoas estão aqui
desde cedo, estão esperando essa votação acontecer. Não tem
necessidade de essas Emendas que estão no relatório serem
votadas destacadas. Não tem. As que existe uma discussão
política estão em destaque. Vossa Excelência, se quiser pedir
para votar em destaque, Vossa Excelência vai ter que fazer
um Requerimento e tem que ser aprovado pelo plenário. Se a
maioria entender que sim, ok, senão, não. Mas eu acho que o
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senhor, Deputado Luizinho, vai desgastar ainda mais essas
pessoas que estão aqui desde de manhã esperando.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Jean, eu só quero
entender o seguinte, principalmente para os que estão batendo
palmas, se eu fosse fazer uma pergunta “se a gente sabe o
que está votando”, eu tenho certeza que ninguém sabe. Então
isso aí, não me assusta: palmas e vaia. Começa por aí.

Segundo, como foi falado que todas as Emendas
apresentadas politicamente pelos parlamentares estão aqui e
foi proposto pelo próprio Relator para votar em destaque. Aí
foi acatado por todos os deputados, inclusive na Audiência
Pública. Tudo bem.

Então, é bem fácil, aqui, apresento aqui: Emenda do
Deputado Ismael Crispin, que “Altera o artigo 9º, do caput dos
incisos IV e V do parágrafo único do Projeto de Lei
Complementar.”. Se alguém quiser pedir uma informação, o
Relator ou qualquer pessoa, tem.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu sou o Relator da
matéria, Senhor Presidente, e já dei o meu parecer. E quem
não concordar com o meu parecer pode votar contra. É simples,
Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos para o voto,
gente.

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

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Presidente, eu gostaria que
colocasse em votação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos por vez.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, eu só quero que
o senhor delibere sobre o Requerimento que eu fiz.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, só uma Questão de
Ordem.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Coloca em votação o
Requerimento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minutinho.
Eu vou atender todos os pedidos. Eu vou colocar todos os
pedidos em votação. O plenário é soberano, o que for decidido
no plenário nós vamos acatar.

Eu tenho o pedido do Deputado Adelino, eu vou deixar
primeiro o Deputado Jean esclarecer, depois o Deputado Adelino,
depois Deputado Crispin.

Por favor, Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu só quero aqui, Senhor
Presidente, dizer uma coisa. Só não tem conhecimento dessas
Emendas quem não quer ter, porque a manhã inteira foi
explicada uma a uma de forma pública e transparente. Então,
não tem dúvida nenhuma nesse Projeto. Então, isso não dá
para aceitar aqui, porque nós trabalhamos a manhã inteira
falando dessas Emendas.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra,
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, eu queria
sugerir Presidente, que o senhor vote o Requerimento do
Deputado Luizinho e já resolve isso.

O SR. LAERTE GOMES – Para discutir, Presidente. Para
discutir o Requerimento. O Requerimento pode ser discutido.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, pela Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Para discutir, mas
primeiramente por Questão de Ordem, vamos dar oportunidade
de todos os deputados que se manifestaram falar.

Deputado Crispin, por favor.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, primeiro que pela
manhã, as Emendas que estão no relatório, pela manhã elas
foram já discutidas aqui. Todas já foram discutidas. Depois,
falar também, Deputado Jean e relator pela Comissão de Meio
Ambiente, todo o trabalho que a Comissão de Constituição e
Justiça e Redação fez até levar ao plenário da Comissão e
aprovar, isso não vale de nada?

Então, assim, eu acho que o que foi aprovado lá no
relatório, acatado pelo relator tem que ser mantido aqui hoje.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Quem gostaria de
se manifestar, Deputado Laerte?

O SR. JAIR MONTES – Deputado Laerte.

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

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, é muito claro o
trabalho que a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de
Constituição e Justiça realizaram sobre esse Projeto, inclusive,
desde o ano passado nesta Casa. Todos têm conhecimento
das Emendas e do que foi feito. Inclusive, hoje eu estive
presente e o público desde cedo está aqui e acompanhou todas
as Emendas que foram explicadas, inclusive com imagens. Você
votar todas as Emendas em destaque, e para vocês terem
conhecimento disso, você proporciona ao governo sancionar o
Projeto original que beneficia principalmente uma região do
Estado e ele pode vetar todas as Emendas e depois ser mantido
o Veto aqui e ficou tudo fora.

Então, nós temos que ser verdadeiros aqui. Nós temos
que ser... Cada deputado defende o Estado, os da sua região,
mas todo mundo sabe como o Zoneamento foi feito inicialmente,
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qual a região que está sendo mais beneficiada. E nós não
podemos aceitar nesta Casa. O Estado é um só. O Estado é um
todo. E tem que ser votado de acordo com o relatório, com as
Emendas que estão no relatório. E as Emendas que o relator
colocou em destaque, vota em destaque. É assim que tem que
ser, Presidente. Senão nós vamos prejudicar milhares de
produtores de Rondônia.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, o
nobre Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, eu quero aqui
parabenizar o senhor, Presidente Alex Redano. Desde o início,
que nós votamos o PLC 80 e depois ficou para o Zoneamento,
todo o trabalho foi feito com muita transparência. Eu quero
aqui parabenizar o Deputado Jean Oliveira que era até então,
na Mesa passada, estava como Presidente da Comissão e agora
está como Relator e fez um trabalho de maneira magnífica, e
hoje (que foi sugestão do próprio Deputado Jean Oliveira, do
Deputado Alex, acatado pelos próprios deputados), fez essa
Audiência Pública antes da votação, e nós temos aqui as pessoas
que vieram acompanhar.

Então, eu acho até um desrespeito nós votarmos
destacando Emenda por Emenda. Vamos sair daqui não sei
que horas e vamos depois proporcionar regiões menores, mais
pobres serem prejudicadas no Projeto.

Então, na minha opinião, nós temos que votar da maneira
que nós já trabalhamos aqui pela manhã, o dia todo e votar do
jeito que está, Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, o
nobre Deputado Cirone Deiró.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Depois eu quero falar,
Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, nós teremos que votar
essa matéria de acordo como foi apresentada aqui pela manhã.
Tivemos a oportunidade de esclarecer ponto a ponto aquilo
que era muito técnico, expressado pelo advogado, Deputado
Jean Oliveira, que é relator da matéria, esclarecido isso ao
público. Então, é uma injustiça a gente votar isso, essas
Emendas em destaque. Então, eu vou pela aprovação do
relatório aqui do nosso Excelentíssimo Deputado Jean Oliveira.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente Redano, depois sou
eu.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, o
nobre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, eu gostaria de me
dirigir ao Relator Jean Oliveira. Acho que aquelas Emendas

que Vossa Excelência entendeu que já entrariam no bojo do
Projeto, sem nenhum problema, até de Veto do seu Governador,
elas ficariam sem ser em destaque, e as outras, que Vossa
Excelência, aquelas que estão alterando aqui a questão das
divisas, de parques federais, estas, sim, nós votaríamos em
destaque para não corrermos o risco, depois, de desidratar o
Projeto.

Eu acho que de manhã nós discutimos muito bem isso e
essas que você entendeu que podem ficar fora, podem ficar
fora. Acho que não há nenhum problema, até porque se o
Governador vetar nós vamos ter condições de manter o Veto
ou derrubar o Veto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais algum
deputado gostaria de se manifestar?

O SR. LEBRÃO – Eu gostaria, Senhor Presidente.
Gostaria que Vossa Excelência colocasse logo em votação para
acabar com essa novela mexicana.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – É isso que eu vou
fazer agora. Neste momento, neste momento eu coloco em
votação...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Alex, o Deputado
Luizinho falou que está vencido, abriu mão. Toca o barco.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Não abri mão. Mas é que
pela votação, já está vencido. Já deu maioria, então beleza.

O SR. JAIR MONTES - Bota para votar, Senhor
Presidente, bota para votar o Requerimento do Deputado
Luizinho Goebel.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento eu
coloco em votação o parecer do Deputado Jean Oliveira com
as Emendas, ressalvadas as Emendas em destaque, que já
foram acatadas pelas Comissões permanentes. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, se
manifestem. Fica aprovado o parecer.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Presidente, eu vou me abster
do voto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fica aprovado o
parecer com a abstenção do Deputado Luizinho Goebel.

Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar,
o PLC 85/2020, ressalvados os destaques.

É uma votação nominal. Não vamos abrir o painel, não.
Vamos fazer a chamada nominalmente, deputado por
deputado. O Deputado Jair Montes, secretariando os trabalhos,
fará a chamada dos nobres deputados.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, vamos fazer a chamada de maneira...

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Presidente, só lembrando aí,
que o que foi votado foi o parecer do Deputado Jean Oliveira.
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ALEX REDANO (Presidente) - Agora está votando o
Projeto, já.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Perfeitamente, mas antes foi
votado o parecer.

ALEX REDANO (Presidente) - Opa! Para todo mundo
entender: foi aprovado o parecer do Deputado Jean Oliveira,
agora é a votação do Projeto em primeiro turno. E vamos votar
em segundo turno ainda hoje, ressalvados os destaques.

Com a palavra, o nobre Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Adelino Follador?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Voto “sim”, com o maior
prazer.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Adelino
Follador vota “sim”.

Como vota o Deputado Alan Queiroz?

O SR. ALAN QUEIROZ – Voto “sim”, Secretário, com
certeza.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Alan
Queiroz “sim”.

Como vota o Deputado Alex Silva?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Secretário

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Alex
Silva vota “sim”.

Como vota o Deputado Anderson Pereira?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Voto “sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Anderson
Pereira vota “sim”.

Como vota a Deputada Cassia Muleta?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Voto
“sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputada Cassia
Muleta vota “sim”.

Como vota o Deputado Chiquinho da Emater?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Em nome do
desenvolvimento do Estado de Rondônia, econômico e social,
em nome do produtor rural, voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado
Chiquinho da Emater vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Cirone Deiró?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Pelo progresso do Estado de
Rondônia, em nome do setor produtivo, voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Cirone
Deiró vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Dr. Neidson? Deputado Dr.
Neidson está ausente.

Como vota o nobre Deputado Eyder Brasil?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minuto...
Pararam de transmitir no YouTube? Não. Está passando? Está
ok.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Eyder
Brasil, como vota?

Como vota o Deputado Ezequiel Neiva?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ezequiel
Neiva vota “sim”.

Como vota o Deputado Geraldo da Rondônia? Deputado
Geraldo da Rondônia, como vota?

Como vota o Deputado Ismael Crispin?

O SR. ISMAEL CRISPIN – O meu voto é “sim”, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ismael
Crispin vota “sim”.

Como vota o Deputado Jean Oliveira?

O SR. JEAN OLIVEIRA – “Sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Jean
Oliveira vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Jhony Paixão? Deputado
Jhony Paixão, como vota?

Como vota o Deputado Laerte Gomes?

O SR. LAERTE GOMES – Voto “sim” por toda Rondônia,
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Laerte
Gomes vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Lazinho da Fetagro?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Voto “sim”, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Lazinho
da Fetagro vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Lebrão?

O SR. LEBRÃO – Já está no painel, “sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Lebrão
vota “sim”.
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Como vota o nobre Deputado, líder do governo nesta
Casa, Luizinho Goebel?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – “Sim”, Secretário, pela questão
econômica, social e a redenção ambiental do nosso Estado.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Luizinho
Goebel vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Marcelo Cruz?

O SR. MARCELO CRUZ – Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Marcelo
Cruz vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Ribamar Araújo?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ribamar
Araújo vota “sim”.

Como vota a nobre Deputada Rosângela Donadon?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputada
Rosângela Donadon vota “sim”.

Como vota o nobre Deputado Saulo Moreira?

O SR. SAULO MOREIRA – Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Saulo
Moreira vota “sim”.

E o Deputado que vos fala também vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só para explicar para
o público, eu só voto em caso de empate. Eu sou abstenção
regimental. Mas, o Projeto tem o meu total e irrestrito apoio
também. Parabéns.

VOTAÇÃO NOMINAL PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - abstenção
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - ausente
- Deputado Eyder Brasil - não votou
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim

- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou proclamar o
resultado: 19 votos “sim”, 1 (uma) abstenção regimental,
fica aprovado em primeiro turno o Projeto de Lei
Complementar 85/2020.

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

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quando encerrar a reunião,
eu gostaria que invertesse a pauta para colocar primeiro esse
Projeto na segunda votação, para liberar o pessoal.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Agora, nós vamos
votar as Emendas em destaque, uma por uma, ok?
Primeiramente, a Emenda 24.

Mas, vai ler a Emenda? Não precisa?

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, mas fala pelo menos
o título, o que é, para a gente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria, para
deixar claro, vamos ler o título de cada uma, pelo menos.

Olha, a Emenda 24 - não vai adiantar nada ler a
Emenda, mas tudo bem:

 “XVI - altera a Subzona 2.2 para Subzona 1.3, área de
56.120,309 hectares, com limites e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes do anexo XVI.”

Essa é a Emenda 24, os deputados favoráveis votarão
“sim” e os contrários se manifestem.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não tem como saber
qual é a área. Somente se é o tamanho...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Tem um mapinha
aqui, tem tudo.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois é, mas eu acho que
tinha que constar a área que está sendo votada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A área?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – É. A área tem a
quantidade. Estou dizendo o nome da área.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A área está aqui.
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O SR. JEAN OLIVEIRA – Essa área eu sei dizer que essa
aqui é o Mirizal.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Isso. Mas, então,
Presidente...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Mas não tem como nominar um
espaço de terra.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas já foram discutidas
essas Emendas.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Forma todas
discutidas.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Tudo bem. Até para que
o público saiba o que está sendo votado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Esse é o Mirizal.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Mas como é que a gente vai
falar...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Tudo bem. Tudo bem.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, Deputado
Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só por uma questão aqui que
nós temos aqui um público grande e quando eu fui falar da
questão. A questão é porque faz 10 anos que eu trabalho aqui
nesta Casa na questão do Zoneamento e todo mundo sabe
disso. Fui, talvez, o deputado que mais, durante o período de
todo, tempo que trabalhei. Só que eu, particularmente, não
sei o que nós votamos quando vocês vaiaram. Eu não sei e
ninguém de vocês sabe. A gente não sabe se é bom ou é ruim.
Então, a gente não pode comemorar como vitória aquilo que a
gente não conhece. Um exemplo é isso aqui que a gente está
votando agora. E agora? Se eu perguntar para vocês, votamos
ou não votamos? Qual a resposta que eu teria para ouvir o
meu povo? Eu não sei.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Então, eu vou te responder: nós
ficamos 9 horas da manhã, fazendo leitura de Emenda por
Emenda e foi muito bem esclarecido tudo. E as Emendas que
estão sendo...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Essa área é onde, então?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Essa eu conheço de
perto a realidade.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Essas Emendas, Deputado
Luizinho, estão sendo votadas em destaque, justamente porque
são áreas que chegaram as Emendas depois da Audiência
Pública, não estão no nosso relatório, que vem decorrendo

desde sempre, desde a CCJ. Isso foi fruto já da Audiência
Pública. Hoje nós tivemos aqui — rapidamente, tem alguém
aqui do Mirizal? Olha lá, são pessoas que estão questionando
essa área, não está no Zoneamento e foi proposta uma Emenda
aqui. É isso.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Uma área totalmente
produtiva.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Cadê o representante do Distrito
de Abunã e da Vila da Penha? A Vila da Penha é o Distrito de
Porto Velho. O Distrito de Abunã, está tudo ficando como Zona
2.2 e aí, o Projeto aqui, é pedindo para alterar para 1.3.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - 1.3. E você viu, Deputado
Jean, só para complementar, Senhor Presidente, essa é uma
área altamente produtiva. Estão plantando 20 mil hectares lá,
tem uma criação de gado já grande. Então é ali, a Ponta do
Abunã, como o Deputado Jean falou. É uma área muito
importante para o Estado de Rondônia.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu quero aqui fazer justiça. Mais
cedo, Deputado Luizinho, o senhor sabe que eu discuti aqui Rio
Pardo, que é um lugar que eu tenho amigos e que eu vou votar
favorável. Eu pedi para votar em destaque. É uma Emenda
aditiva, porque se não existir entendimento com a Procuradoria-
Geral do Estado para que essa Emenda seja sancionada,
resolvido o problema de Rio Pardo, ela não irá comprometer o
resto do relatório. Por isso que está sendo votado em destaque.

Agora, nós não vamos aqui impedir que o deputado
apresente Emenda e tente corrigir o problema que está instalado.
É um ambiente democrático. É isso aqui.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Vamos votar, vamos votar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Vamos lá. Emenda
24, coloco em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem. Fica aprovado.

É votação nominal? Gente, vai ser o mesmo processo do
Projeto. O Deputado Jair Montes fará a chamada dos Deputados.
Vai ser um por um. Deputados favoráveis votarão “sim”, os
contrários votarão “não”.

Deputado Jair Montes. Obrigado.

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, quem está aqui no
plenário não tem como votar eletronicamente? E quem está...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pode, mas dá mais
trabalho, porque o pessoal fica...

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Adelino Follador?

O SR. ADELINO FOLLADOR – “Sim”. (fora do
microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Alan Queiroz?
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O SR. ALAN QUEIROZ – “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Alex Silva?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – “Sim”, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Anderson Pereira?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Cassia Muleta?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Voto
“sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Chiquinho da Emater?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Voto “sim”, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Cirone Deiró?

O SR. CIRONE DEIRÓ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Dr.
Neidson, ausente.

Como vota o Deputado Eyder Brasil?  Ausente.
Como vota o Deputado Ezequiel Neiva?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Geraldo da Rondônia? Ausente.

Como vota o Deputado Ismael Crispin?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Jair Montes? “Sim”.

Como vota o Deputado Jean Oliveira?

O SR. JEAN OLIVEIRA – “Sim”. (fora do microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Jhony Paixão? Ausente o Deputado Jhony.

Como vota o Deputado Laerte?
O SR. LAERTE GOMES – “Sim”. (fora do microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Laerte
“sim”.

Como vota o Deputado Lazinho da Fetagro?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – “Sim”. (fora do
microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Lebrão?

O SR. LEBRÃO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Luizinho Goebel?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – “Sim”.(fora do microfone)

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Marcelo Cruz?

O SR. MARCELO CRUZ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Ribamar Araújo?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Rosângela Donadon?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência)
– Voto “sim”, Presidente.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Saulo Moreira?

O SR. SAULO MOREIRA - Voto “sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – 19 votos.
Aprovado.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fica aprovada por
18 votos favoráveis a Emenda 24.

Agora passaremos à Emenda 25:
“XIV - Altera da Subzona de 3.3 para Subzona 1.3, área

de 967,263 hectares, com limites e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes do anexo XIV.”.

O Senhor Secretário fará a chamada dos deputados.
O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o

Deputado Adelino Follador?

O SR. ADELINO FOLLADOR – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Alan Queiroz?

O SR. ALAN QUEIROZ – “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Alex Silva?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – “Sim”, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Anderson Pereira?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Cassia Muleta?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Voto
“sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Chiquinho da Emater?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Cirone
Deiró, como vota?

O SR. CIRONE DEIRÓ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Dr.
Neidson, como vota? Ausente.

Como vota o Deputado Eyder Brasil? Ausente.
Como vota o Deputado Ezequiel Neiva?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Geraldo da Rondônia? Ausente.

Como vota o Deputado Ismael Crispin?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Jair Montes? Voto “sim”.

Como vota o Deputado Jean Oliveira?

O SR. JEAN OLIVEIRA – “Sim”, Presidente.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Jhony Paixão? Ausente.

Como vota o Deputado Laerte Gomes?

O SR. LAERTE GOMES – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Lazinho da Fetagro?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Lebrão?

O SR. LEBRÃO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Luizinho Goebel?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – “Sim”. (fora do microfone)

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Como vota o
Deputado Marcelo Cruz?

O SR. MARCELO CRUZ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Ribamar Araújo?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Rosângela Donadon?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Presidente, “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Saulo Moreira?

O SR. SAULO MOREIRA – “Sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – 19 votos, Senhor
Presidente. Aprovado.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Aprovada, com 19
votos favoráveis, a Emenda 25.

A próxima é a Emenda nº 26.
“XIII - altera a Subzona 3.3 para Subzona 1.3, área de

1.581,071 hectares, com limites e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes do anexo XIII.”.

O Senhor Secretário fará a chamada dos deputados.
Quem estiver aqui, o painel está aberto, pode votar

presencial e o Deputado vai fazendo a chamada também.
O painel está aberto e o Deputado fará a chamada.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Cassia Muleta? Deputada Cassia, como vota?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Voto
“sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Rosângela Donadon?

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Registrar
o voto do Deputado Eyder Brasil, por favor.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota a
Deputada Rosângela Donadon? Deputada Rosângela, como
vota?

Deputado Eyder Brasil vota “Sim”.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Voto “sim”, Presidente. “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Vota “sim” a
Deputada Rosângela.

O SR. SAULO MOREIRA – Deputado Saulo Moreira
vota “sim”, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Deputado Eyder Brasil também
votou “sim”. (fora do microfone)

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Eyder
está aqui já.

Deputado Jair Montes, “sim”.
Deputado Alex Silva, como vota?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – “Sim”,
Presidente.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – “Sim”.

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Eyder
Brasil, registra o voto do Deputado Eyder Brasil e do Deputado
Jair Montes.

São só 20 votos.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 20 votos
favoráveis, fica aprovada a Emenda 26.

Agora a Emenda 27, também alterando:
“X - altera da Subzona 3.3 para Subzona 1.3, área de

1.3899,333 hectares, com limites e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes no anexo X.”, se
tornando área produtiva.

O Senhor Secretário fará a chamada dos nobres
deputados. O painel está aberto também para votação.
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O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Alex Silva?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Senhor Presidente.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Vota “sim”.
Deputada Cassia Muleta, como vota?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – “Sim”,
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Eyder
Brasil, como vota?

Deputado Jair Montes vota “sim”.

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Eyder
Brasil vota “sim”.

Deputada Rosângela Donadon, como vota?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Voto “sim”. Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Vota “sim” a
Deputada Rosângela Donadon.

O SR. LAERTE GOMES – Falta o Deputado Luizinho. (fora
do microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - O Deputado
Luizinho falta votar. Como vota o Deputado Luizinho?

O SR. CIRONE DEIRÓ – o Deputado Cirone vota “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Cirone,
“sim”.

O SR. SAULO MOREIRA – Deputado Saulo Moreira vota
“sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Saulo
vota “sim”.

Deputada Rosângela votou “sim” já.
Deputado Cirone Deiró, “sim”.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Deputado Jair, a próxima Emenda
eu sugiro que faça a chamada novamente, porque é um Projeto
polêmico.

O SR. LAERTE GOMES – Precisa não. Isso vai demorar,
não precisa, já está aí. É só registrar lá, os presenciais estão
todos aí. Só registrar. (fora do microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deu os 20 votos
aí já, Presidente?

O SR. LAERTE GOMES – Só faltou o Deputado Luizinho.
(fora do microfone)

O SR. CIRONE DEIRÓ – Já está registrado o Deputado
Cirone Deiró. Eu votei “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Luizinho
Goebel, como vota? O Deputado Luizinho foi embora.

Como vota, Deputado Luizinho?

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

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

O SR. MARCELO CRUZ – Quem foi que falou aí? Alguém
falou o nome lá.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Alguém falou aí.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Alguém falou? Eu
não entendi.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Quem é o deputado
que está on-line?

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Eyder,
já está aqui ele. Já está aqui.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pessoal que está
controlando o painel...

O SR. LAERTE GOMES – Já registrou, já registrou. (fora
do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pessoal que controla
o painel, o Deputado Cirone votou “sim”, está verde ainda.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Jair
Montes votou “sim”.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Rosângela Donadon está verde ainda, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Jair Montes, Deputada
Rosângela, Deputado Saulo. (Fora do microfone).

O SR. SAULO MOREIRA – Voto “sim”, Senhor Secretário.
Deputado Saulo Moreira vota “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – 20 votos, Senhor
Presidente.
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O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu acho que é melhor
chamar nominal, porque o painel está meio complicado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu estou falando. É
mais rápido. Nominal é bem mais rápido do que o painel. Muito
mais rápido. Vamos prosseguir, vamos lá.

Proclamar o resultado.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 20 votos
favoráveis, fica aprovada a Emenda 27.

Próxima Emenda. Agora a 29, e última. A 28 foi aprovada.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Uma dúvida aqui, a 28 foi votada?
Não foi votada a 28. Foi votada a 27, com certeza.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fui conduzido a erro
aqui.

Então, estamos votando a Emenda 28.
“IX – Altera da Subzona 3.1 para Subzona 1.3, área de

30.815,595 hectares, com limites e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes do anexo IX.”,
tornando áreas produtivas. São 30 mil hectares, de Rio Pardo.

Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários
votarão “não”. O Senhor Secretário fará a chamada.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Vamos lá, rapidão.
Deputado Adelino Follador, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR – “Sim”. Emenda minha.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Alan
Queiroz, como vota?

O SR. ALAN QUEIROZ – “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Como vota,
Deputado Alex Silva?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – “Sim”,
senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado
Anderson Pereira, como vota?

O SR. ANDERSON PEREIRA – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputada Cassia
Muleta, como vota?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – “Sim”,
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado
Chiquinho da Emater, como vota?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Cirone
Deiró, como vota?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Voto “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Dr.
Neidson, como vota? Ausente

Deputado Eyder Brasil, como vota?

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ezequiel
Neiva, como vota?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Geraldo
da Rondônia, ausente.

Deputado Ismael Crispin, como vota?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Vota “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Jair
Montes vota “sim”.

Deputado Jean Oliveira, como vota?

O SR. JEAN OLIVEIRA – “Sim”, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Jhony
Paixão, ausente.

Deputado Laerte Gomes, como vota?

O SR. LAERTE GOMES – “Sim”.
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O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Lazinho
da Fetagro, como vota?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Lebrão,
como vota?

 O SR. LEBRÃO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Luizinho
Goebel, como vota?

Deputado Marcelo Cruz, como vota?

O SR. MARCELO CRUZ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ribamar
Araújo, como vota?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputada
Rosângela Donadon, como vota?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
“Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Saulo
Moreira, como vota?

O SR. SAULO MOREIRA – “Sim”, Senhor Secretário.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Deputada Rosângela Donadon, “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – 20 votos.

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

- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fica aprovada a
Emenda 28, com 20 votos.

Agora sim, a última, a Emenda 29.
“VIII - Altera a Subzona 3.1 parta a Subzona 1.3, área

de 113.763,862 hectares, com limes e confrontações constantes
do mapa cartográfico e poligonais constantes do anexo VIII.”.

Altera a Subzona 3.1 para área produtiva 1.3. Uma área
de 113 mil hectares. Onde é isso? Rio Pardo novamente.

O Deputado Jair Montes fará a chamada.

O SR. ADELINO FOLLADOR – São duas áreas. Essa é
outra. Foi dividida ela.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Adelino
Follador, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Alan
Queiroz, como vota?

O SR. ALAN QUEIROZ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Alex
Silva, como vota?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – “Sim”, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Anderson
Pereira, como vota?

O SR. ANDERSON PEREIRA – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputada Cassia
Muleta, como vota?

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) – Voto
“sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado
Chiquinho da Emater, como vota?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Deputado Chiquinho da
Emater vota “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Cirone
Deiró, como vota?

O SR. CIRONE DEIRÓ - Deputado Cirone Deiró, “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Dr.
Neidson, ausente.
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Deputado Eyder Brasil, como vota?

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – “Sim”,
Presidente.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ezequiel
Neiva, como vota?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Geraldo
da Rondônia, ausente.

Deputado Ismael Crispin, como vota?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Vota “sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Jair
Montes, “sim”.

Deputado Jean Oliveira, como vota?

O SR. JEAN OLIVEIRA - “Sim”, Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Jhony
Paixão, ausente.

Deputado Laerte Gomes, como vota?

O SR. LAERTE GOMES - “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Lazinho
da Fetagro, como vota?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Lebrão,
como vota?

O SR. LEBRÃO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Luizinho
Goebel, como vota?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – “Sim”. (fora do microfone).

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Marcelo
Cruz, como vota?

O SR. MARCELO CRUZ – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Ribamar
Araújo, como vota?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputada
Rosângela Donadon, como vota?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
“Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Deputado Saulo
Moreira, como vota?

O SR. SAULO MOREIRA – “Sim”.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – 20 votos Senhor
Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fica aprovada a
Emenda 29, com 20 votos favoráveis.

Fica aprovado o Projeto de Lei Complementar 085/
2020 com as Emendas 24, 25, 26, 27, 28 e 29, aprovadas
em destaque. Vai ao segundo turno.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO – Deputado Jean, essas Emendas que eu
coloquei aqui fazendo aquelas alterações elas não vieram em
destaque. Foram votadas no bojo do Projeto?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Foram.

O SR. LEBRÃO – Ok. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Matéria seguinte,
Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º SECRETÁRIO) –
REQUERIMENTO DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO
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JAIR MONTES. Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único
do artigo 199, do Regimento Interno, seja dispensado o
interstício regimental, para apreciar em segunda discussão e
votação, o Projeto de Lei 1386/2021, de autoria do Poder
Executivo; Projeto de Lei 1378/2021, de autoria do Poder
Executivo; Projeto de Lei Complementar 114/2021 de autoria
do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar 85/2020, de
autoria do Poder Executivo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Requerimento aqui
para interstício regimental, Deputado Jair Montes.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, só para esclarecer:
aquelas áreas que nós desafetamos no PLC 80, ele já veio da
Sedam passando para a Zona 1? Com toda a certeza?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Não. A gente fez
Emenda, não é?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Porque eu não vi aqui em
destaque essas áreas. Está no bojo do Projeto? Mas...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jean
Oliveira...

O SR. LAERTE GOMES – O relator da matéria, importante
essa pergunta do Deputado Cirone Deiró.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está no bojo do
Projeto?

O SR. CIRONE DEIRÓ - É bom ter certeza disso.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu preciso também
ter certeza.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Não é, porque esse pessoal aí
está esperando, não é à toa.

O SR. ADELINO FOLLADOR - O Deputado Jean Oliveira
falou que iria acatar.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Pois é, mas nós precisamos ver
onde é que está aí e apresentar isso para a gente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Por isso que o Deputado
Luizinho estava perguntando naquela hora.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Não, é tipo... Aqui nós temos
mais de 20 propostas de Emenda. Cada Emenda tem o autor e
tem a justificativa. Aí quando, se você transforma uma Emenda
com o autor e com as justificativas que estão subscritas e
transforma num número, eu, particularmente, não sei mais
como é que eu vou fazer para acompanhar isso.

Então, como é que eu vou me sentir cômodo de votar
uma coisa, sendo que nós temos propostas claras aqui que
poderiam ser apresentadas para os próprios propositores das
Emendas. Então, é difícil. Eu, sinceramente, acho que nunca

vi, nesse tempo todo, uma situação dessa aqui nesta Casa. Eu
nunca vi.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Mas essas Emendas aí, Deputado
Luizinho Goebel, foram discutidas, não é? Agora essa que eu
estou perguntando...

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Discutidas onde, Cirone Deiró?

O SR. CIRONE DEIRÓ – A dúvida aqui, tanto minha, como
de outros parlamentares, é se a PL 80, que ela era...

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

O SR. CIRONE DEIRÓ – Que no PLC 80, era área de
Reserva e foi desafetada. Nós queremos saber se ela está aí
como setor produtivo. É isso que nós precisamos saber.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deixa eu falar uma coisa aqui.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Essa discussão já está
vencida.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O Projeto de Lei Complementar
80 virou a Lei 1.089. É óbvio que nós trouxemos tudo que virou
Lei 1.089 aqui para dentro. Não faria sentido, se a gente não
trouxesse isso: zona de produção. Está aqui. São...

O SR. CIRONE DEIRÓ - Eu só gostaria que o senhor lesse
para mim, para eu retirar essa minha dúvida.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Está aqui, inclusive o memorial
descritivo aqui das áreas: 161 mil, 846 hectares da Jaci-Paraná;
31 mil hectares do Parque Guajará-Mirim. Aí tem uma outra
fração do Parque de 12 mil hectares. Aí, nós temos aqui, Parque
Guajará-Mirim, ainda dentro daquele Projeto do PLC 80, que é
a Lei 1.089: 38 mil hectares. Aí nós temos a criação da unidade
de conservação...

O SR. CIRONE DEIRÓ - Aquele triangulozinho, não é?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Esse aqui é de 1.600 hectares,
isso aqui eu não sei qual é o...

O SR. CIRONE DEIRÓ - Esse é aquele triângulo que estava
perdido lá no meio.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Tem uma aqui de 10 mil, perto
ali de Costa Marques. Tem o Limoeiro aqui, de 11.418. Tem
uma de cento e poucos hectares que é a Abaitará. Tem aqui
21 mil hectares da Rio Machado.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Está esclarecido. Esclarecido
agora, Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Calma aí, calma aí. Aí tem a
outra Emenda aqui, do Deputado Follador, de 24 mil hectares,
que também é ali...
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O SR. ADELINO FOLLADOR - Rio Machado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não é bem a Rio Machado. É
margeando o rio Machado. Tem outra de 7 mil hectares...

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Tem a Ilha das Flores aí,
Relator?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Aí tem outra aqui, de 8 mil
hectares.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Agora também não adianta
mais ficar discutindo isso aí, já está votado em primeiro turno.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não, não. Está em segunda
votação.

O SR. CIRONE DEIRÓ - A dúvida é se está... A dúvida é
se estava ou não está, entendeu?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Tem uma ADI em andamento
desse PLC 80. Aí nós vamos trazer para a PLC 85. Se aquela lá
estiver eivada, então nós vamos eivar a 85 também. E aí?

O SR. CIRONE DEIRÓ - Mas aí é uma discussão judicial.
Nós não temos que entrar no mérito judicial. Nós estamos
fazendo um trabalho legislativo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Mas nós vamos trazer um que
já está judicializado, gente. Então, pelo amor de Deus...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Luizinho, deixa eu falar
uma coisa para o senhor. Onde o senhor esteve esse momento
todo, porque isso nunca deixou de ser discutido. Isso não é
novidade nenhuma. O senhor sabe disso tudo. Todos os
momentos. O senhor esteve aqui de manhã cedo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - É por isso mesmo que eu estou
falando. De manhã não foi debatido isso.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O senhor esteve aqui... E não foi
debatido? E não foi debatido?

O SR. ADELINO FOLLADOR – É matéria vencida. Senhor
Presidente, é matéria vencida, já.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Agora, agora, agora o que é que
acontece? O senhor parece que não quer que essas pessoas
que vieram de 700km, 500km, 300 quilômetros em busca de
um direito, que esta Casa não dê o direito a eles. Isso eu não
vou fazer.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - É o contrário. Eu não quero,
Presidente, eu não quero que os mesmos que estiveram aqui
batendo palmas para um monte de gente há poucos meses, na
votação da PLC 80, hoje não tem segurança nenhuma. Porque

está judicializado exatamente porque colocaram Emenda
irresponsável, sem apoio técnico, sem conhecimento nenhum,
simplesmente com discursinho para jogar pra galera. Eu não
posso. Eu não tenho comodidade para votar o que eu não sei
o que eu não tenho conhecimento...

Eu já votei a favor do Zoneamento. E agora, vou abster
de todas as Emendas, porque eu não posso aprovar, votar ou
apoiar aquilo que eu não sei. Aquilo que eu não conheço. Para
eu votar a favor de uma coisa que eu nem sei se existe, é
mesma coisa que eu mandar notícia para quem eu não conheço.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O senhor não sabe porque o
senhor quis saber, então. Porque essas pessoas aqui, Deputado
Luizinho, não são menos produtor do que o pessoal do Cone
Sul que está sempre sentado aqui embaixo, não. Esse povo
também merece o direito desta Assembleia brigar pela terra
deles. Então, eu, eu, eu... o meu papel...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Relator, o senhor está muito
equivocado, eu não estou defendendo o Cone Sul.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, vamos
continuar a votação

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente Alex, os cidadãos
que estão aqui... Presidente, só um minutinho, gostaria que
as pessoas que as pessoas que estão aqui embaixo, que
deveriam estar lá em cima, porque ninguém é melhor que
ninguém aqui. Não é porque é rico ou grande produtor que
tem que estar aqui embaixo, respeitasse, respeitasse o
deputado. Presidente, você tem que tomar providência,
Presidente. Você tem que tomar providência. Aqui é o plenário
da Casa de Leis. Tem que respeitar quando o deputado está
falando.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pessoal, por favor,
por favor, não pode se manifestar, desculpa.

O SR. LAERTE GOMES – Aqui não tem ninguém melhor
que ninguém em classe social. Todos são iguais.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente. Calma, Deputado
Laerte, calma, calma.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos prosseguir.
Vamos prosseguir a votação.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, só uma Questão
de Ordem.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
rapidamente para o Deputado Ezequiel Neiva. O meu som não
está saindo, gente. Pessoal da técnica. Não pode se manifestar
agora, gente. O público não pode se manifestar, é regimental.

Deputado Neiva, por favor.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Deputado Alex Redano,
Deputado Luizinho, público aqui presente, muita calma. Vejam
bem, nós estamos votando, justamente, as Emendas em
destaque que é justamente para dar a oportunidade do
governador e a equipe técnica dizer: “não, essa aqui o senhor
tem que vetar; essa aqui não, pode deixar, está bom.” Senão,
o Projeto vai voltar para cá depois, e aí nas Emendas em
destaque, que nós estamos votando agora, que a Procuradoria
da Sedam disser “olha, essa daqui não tem jeito, tem que
manter o Veto”, nós vamos manter o Veto, por questão de
ética e coerência, para o bem do Estado, Deputado Luizinho.

Então, nós não precisamos criar nenhuma animosidade
aqui, nem com o pessoal aqui, nem com o pessoal ali. Porque
nós estamos em um processo legislativo e as Emendas são em
destaque, elas não vão prejudicar o Projeto do Zoneamento,
em questão, porque elas estão separadas. O Governador vai
vetar separado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Ezequiel, só para
esclarecer o que o senhor está falando. Ninguém, ninguém.
Deputado Ezequiel, só que a Emenda... A contestação só é...
Isso é tudo certo o que o senhor está falando, Deputado
Ezequiel. Eu só estou falando o seguinte, por exemplo, eu tenho
aqui uma proposta, em uma Emenda, proposta pelo Deputado
Chiquinho e outro pelo Deputado Ismael Crispin, que é uma
demanda de agricultores familiares. Então, o seguinte, a partir
do momento que a gente está ouvindo um número de uma
Emenda, sendo que as Emendas, nós não temos o conhecimento
da Emenda pelo número. Eu não sou contra votar as Emendas.
Eu sou a favor de votar as Emendas de todos os deputados.
Mas eu precisava pelo menos saber o que é que nós estamos
votando, sem problema nenhum. Mas, eu já tomei a minha
decisão, não vou discutir. Como eu não sei o que eu vou votar,
eu, por responsabilidade, para não prejudicar ninguém, eu vou
ser voto vencido, eu vou abster do meu voto. E pronto.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Mas o senhor já votou, Deputado
Luizinho, já votou. Presidente, vamos dar continuidade.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Pela Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem.
Vamos dar prosseguimento às votações.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, eu queria fazer
uma breve manifestação, aqui. Eu entendo a preocupação do
Deputado Luizinho, mas, primeiro, toda a transparência foi
colocada aqui, hoje. E aí, meu líder, Deputado Luizinho, quando
fala das Emendas que foram discutidas na CCJ, veja, Deputado
Luizinho é membro titular da CCJ. Se não discutiu lá, daí fica

complicado, chegar, aqui, e agora neste momento, Deputado
Luizinho, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência,
trazer uma discussão de última hora, infelizmente, não dá para
aceitar.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, vamos dar sequência.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos dar
sequência. Não vou mais permitir Questão de Ordem.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Crispin. Só uma
Questão de Ordem, porque eu fui citado, Presidente.

Então, o Deputado Crispin, o senhor tem uma Emenda
aqui, a Emenda do Projeto de Lei Complementar 85, de 06 de
outubro de 2020, que “altera o art.9º do caput, incisos IV e V
do seu parágrafo único do Projeto de Lei Complementar 85/
2020.”

Então, eminente Deputado Ismael Crispin, eu sou
favorável à sua Emenda. Eu não tenho o conhecimento de qual
o número da sua Emenda, então, o senhor me passe o número
da sua Emenda que eu quero votar com o senhor.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Dentro do Projeto, todas as
Emendas estão com número, estão numeradas.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só para o senhor, deputado.
Eu quero que o senhor me responda. Qual o número da sua
Emenda?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Está dentro do Projeto, está no
bojo, Deputado Luizinho.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Está em destaque, aqueles...
São os mapas. Só os mapas.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Fala do que ela trata, que eu
falo qual é a Emenda.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pessoal! Pessoal!
Vamos dar prosseguimento à votação. Eu coloco agora em
votação o interstício do Deputado Jair Montes. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Fica aprovado. Vai ao Expediente.

Matéria seguinte, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Não temos
matérias mais, Presidente, para deliberar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Extraordinária para logo em seguida a fim de apreciarmos em
segundo turno as matérias apreciadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 21 horas e 19 minutos)


	SUP. D RECURSOS HUMANOS
	TAQUIGRAFIA

		2021-10-04T16:26:02-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




