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S U M Á R I O

ATA DA24ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 10ª SESSÃO LEGISLATURA
(Em 11 de junho de 2019)

Presidência do Sr.
Laerte Gomes - Presidente

Secretariado pelo Sr.
Dr. Neidson - 2º Secretário

(Às 16 horas e dezessete minutos é aberta a sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adailton Fúria (PSD); Adelino
Follador (DEM); Aélcio da TV (PP); Alex Silva (PRB); Anderson
Pereira (PROS); Cassia Muleta (PODE); Chiquinho da Emater
(PSB); Cirone Deiró (PODE); Eyder Brasil (PSL); Ezequiel Neiva
(PTB); Jean Oliveira (MDB); Jhony Paixão (PRB); Lebrão (MDB);
Laerte Gomes (PSDB);Luizinho Goebel (PV); Marcelo Cruz (PTB);
Dr. Neidson (PMN) e Rosangela Donadon (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB); Edson Martins
(MDB) Geraldo da Rondônia (PSC);  Ismael Crispim (PSB),
Jair Montes (PTC) e Lazinho da Fetagro (PT).

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 24ª
Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da
10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

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

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Peço dispensa da
leitura da Ata, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Marcelo Cruz. Quem pediu Questão de Ordem,
já foi sanado? Excelência, com a palavra o nobre Deputado.

O SR. MARCELO CRUZ – Muito obrigado, eu quero dar uma
boa-tarde a todos, cumprimentar a todos que estão no Plenário,
está muito bonito viu. Quero fazer o convite para vocês virem
mais vezes para assistir as nossas Sessões aqui da Assembleia
Legislativa, sejam muito bem-vindos todos, está certo?

Presidente, em seu nome, eu quero cumprimentar todos
os deputados estaduais, mas a minha vinda aqui é para fazer
um convite para o próximo dia 18 de junho, na semana que
vem. Todos os deputados receberam um convite, que vai ser o
Dia do Evangélico, dia 18 de junho. A gente já realiza essa
festividade, esse evento há 02 anos, essa é a terceira edição.

Eu quero fazer o convite para todos os Secretários
também, para todos os servidores que será um dia, o dia
mesmo do evangélico, serão muitos louvores a Deus, muitas
bandas, várias igrejas irão participar. E, além disso, nós vamos
ter várias apresentações, duas. Uma das apresentações virá o
cantor Davi Sacer que é uma atração nacional, ele tem muitos
hinos que ele canta, que ele louva, que muitas pessoas
conhecem, e o cantor Cleiton Roque. Mas todos nós sabemos
que as igrejas têm uma responsabilidade não somente
espiritual, mas elas também têm um trabalho social na
sociedade. E nesse dia, que é o Dia do Evangélico, vai ser o dia
inteiro, vai começar às 08:00 horas da manhã e vai até o meio
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dia, com atendimentos. E eu quero colocar aqui para vocês os
serviços que serão disponíveis: vai ter manicure, pedicure,
oftalmologia, corte de cabelo, saúde da mulher, cadastro no
SINE, exame sanguíneo, exame de DST, AIDS, orientação do
Detran, jurídico da OAB também vai ser fazer presente,
recreação infantil, técnica em enfermagem, aferição de pressão,
distribuição de mudas, orientação do Corpo de Bombeiros,
emissão de documentos, inclusão em programa sociais e a
carreta da Defensoria Pública. Como eu estava falando, senhor
Presidente, nós vamos fazer um dia de Ação Social, até o meio
dia a gente vai ter os atendimentos. A partir da 04 horas da
tarde, a gente começa a ter os shows com as atrações nacionais.

Mas, durante o dia inteiro, a partir da 08 horas da manhã,
não vão ter apenas os atendimentos, senhores deputados, nós
também teremos várias bandas tocando o dia inteiro. E o que
mais me chamou atenção nesses dois últimos anos, foi que
muitas famílias aproveitam esse dia para levar o seu lanche
para fazer o seu piquenique ali atrás do shopping, no Parque
da Cidade, muitas famílias compareceram lá. E eu quero fazer
o convite especial para todos os deputados e dizer para vocês
que terá um lugar especial para vocês, para louvar a Deus e
escutar um louvor abençoado, que eu tenho certeza que vai
edificar a vida de cada um de vocês, está certo? E aqui em
público, eu quero agradecer também ao Governo do Estado de
Rondônia que está nos ajudando, também agradecer à
Prefeitura de Porto Velho e à Assembleia Legislativa que estará
com a Escola do Legislativo presente. Não é isso, Presidente
Laerte?

O SR. JAIR MONTES – O Deputado Jair Montes também, não
esqueça não.

O SR. MARCELO CRUZ – Não é isso, Presidente? A Escola do
Legislativo vai estar presente no Dia do Evangélico?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vamos estar, com o
convite de Vossa Excelência, estaremos presentes.

O SR. MARCELO CRUZ – Quero te agradecer. Então, meus
nobres deputados colegas, eu quero fazer um convite especial
para todos vocês e não nos deixe sozinhos, que eu tenho certeza
que vai ser um dia que vai abençoar a cidade de Porto Velho. A
gente sabe das problemáticas do dia a dia que é na vida do
cidadão, e esse é um dia é o dia que vai refrigerar nossa alma,
o dia para trazer um descanso e uma paz. E eu tenho certeza
que você e sua família vão ser abençoadas. Vai ser um grande
dia! Esse dia não é um dia que eu faço política, não é um dia
que a gente leva política e nem palanque para gente fazer
realmente política, mas é um dia que a gente escolhe para
louvar a Deus. Eu quero dizer para vocês que isso é um
propósito. Muitas pessoas perguntam assim: “Marcelo, por que
você faz essa atividade? Por que você faz esse evento?”. Esse
evento é um evento que eu prometi para Deus, Deputada Cassia,
que eu falei para Ele que se eu ganhasse a eleição para
vereador, eu ia ressuscitar, porque fazia 06 anos que não tinha
em Porto Velho. “Mas, Marcelo, como é que você faz esse
evento?”. Não sei. Quer dizer, é com recurso. Mas eu não tenho
recurso para fazer uma festividade como essa, porque é muito
caro. Mas, só que Deus sempre abre uma porta. Eu vou contar

para vocês, eu espero que vocês estejam lá e eu vou dizer
como que a gente conseguiu fazer essa festividade, é muito
dinheiro, porém, Deus, Ele sempre abre uma porta para que
nós possamos fazer essa festividade. Eu sou um homem de
muita fé e isso foi um compromisso que eu fiz com Deus e eu
faço com todo prazer e eu tiro um mês, se precisar 02 meses
do meu salário para eu fazer essa festividade. E eu convido
vocês também, se sentir no coração, quiser tirar pelo menos
um dia ou dois dias e contribuir, nos ajudar com esse evento,
porque não tem dinheiro público, está certo? Meu muito
obrigado e eu espero todos vocês. Obrigado, todo mundo
convidado. Obrigado.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrado o
pronunciamento do Deputado Marcelo Cruz. Questão de Ordem
ao Deputado Jair Montes, trinta segundos.

O SR. JAIR MONTES – Obrigado, Presidente. Isso me dá, só
para parabenizar o meu amigo Deputado Marcelo Cruz, foi
vereador comigo. Quando eu olho para ele me dá uma paz,
Vossa Excelência me dá uma paz, o seu olhar me dá uma paz.

Então, parabéns! É um evento muito bonito. O ano
passado eu participei, quase 100 mil pessoas no evento. Então,
assim, coisa maravilhosa! Igual ao senhor, só o Deputado Jhony
Paixão, em Ji-Paraná, com aquele bonecão que eu vi na Feira.
Parabéns também, Deputado Jhony.

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, só para complementar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Que o diga o Pastor
Alex Silva.

O SR. MARCELO CRUZ – Segundo a PM, no ano de 2017
deram mais de 60 mil pessoas; o ano passado, como foi atrás
do shopping, deram 50 mil pessoas e eu espero que este ano,
que Deus abençoe, que a população de Porto Velho, que vá
100 mil pessoas, para a população ser abençoada e receba
um pouco de amor no coração.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com certeza.
Parabéns, Deputado Marcelo Cruz, pela iniciativa, pelas

parcerias que com certeza buscou para a realização desse
evento. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso.

Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 083/
19 DO DEPUTADO ADAILTON FÚRIA. Autoriza o Poder Executivo
Estadual a proceder gratuitamente o translado intermunicipal
de cadáveres ou restos mortais humanos, advindos de famílias
em situação de vulnerabilidade econômica, a ser realizado
por funerárias, custeado pelo Governo do Estado de Rondônia
em todo território do Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto.
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O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei 083/19. Para discutir, o Deputado
Adailton Fúria, da nossa região de Cacoal.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu gostaria de falar um pouco aos
nobres colegas com relação a este Projeto. E um Projeto que
chama muito atenção, devido a estar impactando diretamente
no cotidiano das famílias do interior do Estado de Rondônia. O
que está acontecendo hoje em Rondônia vem acontecendo há
muito tempo. O Estado não consegue oferecer uma saúde de
qualidade lá no interior, diante de todas as dificuldades que
nós temos. Aí, o Estado pega esse ente, essa pessoa, esse
paciente, traz para a capital do Estado, na grande maioria das
vezes traz para morrer na capital do Estado, e aí morre aqui,
Deputado Jair, o cidadão do interior, de família pobre, pessoa
simples. E aí, o hospital entra em contato com a família lá no
interior e diz assim: olha, o Jean de Oliveira morreu aqui na
capital, a família precisa agora custear.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Esses efeitos...

O SR. ADAILTON FÚRIA – É importante, é hipotético. É só
uma situação hipotética.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O hipotético dele é pesado demais.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Como foi mencionado
na Questão de Ordem...

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu sei que Vossa Excelência faz
tratamento lá nos grandes centros.

O SR. JAIR MONTES – Coloca o meu nome aí, Deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – É o do Deputado Jair, que é mais do
povão.  Aí, o Deputado Jair morreu aqui na Capital do Estado,
a assistência social liga para a família lá no interior do Estado
e diz assim: olha, o Jair morreu aqui, agora a família precisa
custear, se virar e levar embora.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
Deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Tira daqui, está enchendo o saco
aqui.  E aí, senhor Presidente, está aí a grande dificuldade, o
translado mais barato, hoje, custa, em média, R$ 5 mil para
pegar o Jair Montes, morto aqui na Capital e levar para sepultar
lá no interior do nosso Estado.

Então eu peço o apoio de Vossas Excelências a este
Projeto. E também, ao mesmo tempo, por ser um Projeto

autorizativo, porque nós não temos aqui condições legais para
propor um Projeto positivo nesse sentido.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
Deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – E, aí, a gente solicita o apoio do
Governo do Estado, posterior, para arcar com essas despesas,
que isso para o Estado não é nada diante do que a população
do interior faz por Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns pelo Projeto,
Deputado.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputada Rosângela
Donadon, para discutir a matéria, bem rapidamente; depois o
Deputado Luizinho Goebel.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Então, só para entender
aqui melhor o Projeto do deputado. O senhor está pedindo que
o Estado faça o translado intermunicipal?

O SR. ADAILTON FÚRIA – Isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Já era feito antigamente.

O SR. JAIR MONTES – Ele está autorizando o Estado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – É para que o Estado custeie isso
daí, porque hoje os municípios não estão fazendo, a grande
verdade é essa.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, o
Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, só para comentar sobre
esse Projeto do Deputado Fúria, que realmente ele é
importante. No passado, ainda no tempo do Governo Cassol e
no Governo Cahulla e no início do Governo Confúcio, o Governo
do Estado tinha esse serviço de translado. Nós tínhamos três
veículos Doblò, que foram cedidos ao Estado através da
compensação das usinas, cada Veículo Doblò, desses era
equipado para transportar até três urnas por viagem. E quando
acontecia um fato desses, automaticamente, o Estado, para
aquelas pessoas carentes, era passado pela assistência social
que tem o departamento dentro das unidades hospitalares do
Estado, e essas pessoas, no caso, mortas eram transladadas
até o seu município de origem. Por muitas e muitas vezes nós
discutimos sobre isso aqui, fiz vários discursos, cobrei pesado
e a impressão que eu tinha, era que tinha uma máfia. Por que
como é que um Governo do Estado tem um serviço tão
importante para a sociedade e daqui a pouco cessa esse serviço
e as funerárias começam a se dar bem? Eu estou sempre tive
a impressão, inclusive nos anais desta Casa é registrado que
eu entendo que tinha algum interesse de alguém...
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Tinha não, tem.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Ou tem interesse de alguém para
beneficiar as funerárias, porque não tem um translado hoje
para o interior do Estado que custa menos de R$ 4 mil.

Agora, como fica a situação de uma mãe, Deputada
Cassia, Deputada Rosângela, que são mães, como fica uma
mãe que traz uma criança para cá, para um atendimento médico,
inclusive trazido pelo poder público, muitas vezes trazido por
transporte aéreo feito pelo Governo do Estado, pelas
ambulâncias dos municípios? Então ele vem para cá pelas mãos
do poder público e quando volta para casa, muitas vezes sem
vida, tem que voltar pelas mãos de um particular. Aí eu fico
pensando, uma mãe fragilizada muitas vezes...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Para concluir, Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu já vi muitas vezes isso, Deputado
Laerte, uma criancinha recém-nascida vem aqui em Porto Velho
e mora lá em Pimenteiras, mora lá em Chupinguaia e tem que
ser sepultada em Porto velho e nunca mais a família tem a
condição de vir aqui visitar o túmulo. Se não bastasse só isso,
são muitos trabalhadores, pessoas de todas as idades que
acontece isso, e muitas vezes são sepultadas aqui, ficando longe
de todos os familiares. Então, parabéns Deputado Fúria! E este
Governo, Governo Marcos Rocha, eu que já estive, estou dentro
da Assembleia e já participei de vários Governos, eu acredito
na sensibilidade do Governo Marcos Rocha. Ele tem feito nestes
poucos meses de Governo...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Para conclusão,
Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Porque a gente tinha muita
esperança que muitos governos fizessem e que tiveram a
oportunidade durante muitos anos e não fizeram. E este é o
pedido que eu faço ao Governador, agora autorizado pela
Assembleia para contratar e fazer este tipo de serviço.

Parabéns, Deputado Fúria! E, tomara Deus, que o nosso
Governador Marcos Rocha faça a diferença, como tem feito em
muitos setores nesta questão, também. Obrigado, Presidente.

O SR. JAIR MONTES – Para discutir a matéria, senhor
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Jair Montes
para discutir a matéria.

O SR. JAIR MONTES – Eu quero aqui parabenizar o Deputado
Fúria, porque é um projeto autorizativo, não é? Porque não
temos como fazer um projeto de Lei obrigando o Governo a
fazer. E nós estamos pregando aqui, Deputado Fúria, o amor
ao semelhante, ajudar, quem tem muito ajuda quem não tem
nada ou quem tem pouco.

Então, eu conclamo aqui esta Casa para que possamos
ajudar o Governo nesta lei autorizativa. Quem sabe cada
deputado colocando R$ 100 mil de Emendas vira R$
2.400.000,00. Se precisar de mais, o Governo completa lá e a
gente vai ajudar o nosso semelhante, porque isso é verdade o

que acontece. Muitos aqui vêm se tratar Porto Velho, e não é
que mandou para morrer, o cidadão vem para cá para viver.

Só que a gente sabe que chega, podem acontecer
complicações.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
deputado.

O SR. JAIR MONTES – Já estou encerrando, Presidente. Aí,
pode acontecer de o cidadão vir a óbito. Então, cada deputado,
o nosso Presidente vai dar R$ 1 milhão para cada deputado
este ano, ainda, da economia que nós temos aqui. Então, se
cada um colocar R$ 100 mil, vira R$ 2.400.000,00. A gente vai
ter um dinheiro muito bom no Fundo para que possamos ajudar
junto com o Governo do Estado estas pessoas que vão precisar
de nós.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Líder do Governo Jair Montes. Questão de Ordem ao Deputado
Adelino Follador, depois o Deputado Marcelo Cruz e para
encerrar o Deputado Dr. Neidson, de Guajará.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É só parabenizar o Deputado
Fúria por levantar mais uma vez este assunto, muitas vezes já
discutido nesta Assembleia. Nós temos aí muitas pessoas
carentes e nós temos o Fundo da Pobreza. É um Fundo na
Ação Social, a Ação Social que tem que implantar. É pegar e
implantar este serviço que é justo. As pessoas que têm
condições não vão jamais pedir para transportar. As pessoas
que vêm pedir são que precisam, são pessoas carentes. Então,
que seja implantado o mais rápido possível. É uma ideia
excelente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Nós temos agora o
FECOEP que foi autorizado por esta Casa, a nossa Secretária
Luana Rocha, tem até 45% do FECOEP para usar.

O SR. ADELINO FOLLADOR –  Para usar naquilo que achar
melhor.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – E isso é um Projeto
importantíssimo, Deputado Adailton Fúria, trabalhar isso com
a Secretária. Uma ação muito importante.

O SR. ADELINO FOLLADOR –  É uma ação muito importante.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – É uma ação muito
importante, e pode usar o FECOEF, deste recurso que os
deputados aqui autorizaram a nossa Secretária a fazer uso
deste Fundo. Deputado Marcelo Cruz.

O SR. ADELINO FOLLADOR –  E, se precisar, Deputado Laerte,
se precisar usar fora dos 45%, manda para cá que a gente já
aprova rapidinho esta ação aqui.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Marcelo Cruz
Questão de Ordem.
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O SR. MARCELO CRUZ – Obrigado, Presidente. Quero aqui
parabenizar...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Nós temos matérias.
Só um minutinho, deputado. Deputado Jean, nós temos

matéria em pauta, sua presença no plenário é muito
importante. Deputado Marcelo Cruz.

O SR. MARCELO CRUZ – Quero parabenizar aqui o Deputado
Adailton Fúria, parabéns. Eu acho que a gente já tinha que ter
levantado esta bandeira.

Eu queria fazer uma pergunta para o Presidente. Se
não tem condição, como a Assembleia Legislativa tem essa
economicidade, se não tem como a gente já colocar no
Orçamento que eu acho que isso é importante, todos os
deputados estão favoráveis a este projeto. E a gente já ajudou,
a Assembleia Legislativa já ajudou tantos anos aí, tantas
Secretarias, tantas categorias. Eu acho que isso é uma justiça
social. Parabéns, Deputado Fúria. Conte comigo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Sobre a citação, esta
Presidência, eu transfiro a resposta ao nosso 2º Secretário,
Médico e Advogado, Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Advogado ainda não.
Mas parabéns, Deputado Fúria.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Está nomeado como
Procurador, agora.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Eu fui o Relator desta
matéria e, inclusive, foi colocado a LOAS que é a Lei Orgânica
da Assistência Social, citando que já prevê. O FECOEP, eu era
no ano passado ainda membro da Comissão do FECOEP e tem
o auxílio-funeral através do FECOEP. Já tem a previsão e
distribuição dos recursos para vários municípios. Os municípios
também têm a prerrogativa de realizarem este auxílio-funeral,
o translado dos pacientes que foram a óbito, mas infelizmente
os municípios não comunicam isso a população. Devido, talvez
queiram usar o recurso em outros, com outras finalidades,
mas é repassado através do Governo do Estado. Se não for
repassado, com essa lei, se for para ser realizado pelo Governo
do Estado, então que o Governo não repasse o recurso aos
municípios ou então colocar a responsabilidade aos municípios,
que realmente é da responsabilidade deles através da Lei
Orgânica da Assistência Social.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Satisfeito, Deputado
Marcelo Cruz?

Não havendo mais discussão, em segunda votação o
Projeto de Lei 083/19. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
Registro a presença do Vereador Jaderson Colares, do

Município de Presidente Médici, que se faz presente.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 148/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 100. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação,
até o valor de R$ 150.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Superintendência Estadual da Juventude,
Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 148/19 de autoria do Poder Executivo. Não
havendo discussão, em segunda votação.  Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 138/
19 DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Institui o Mês Junho
Vermelho no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 138/19 de autoria da Deputada Cassia Muleta,
que “Institui o Mês Junho Vermelho no âmbito do Estado de
Rondônia”.

Esse Projeto como já foi dito, Deputada Cassia, é um
Projeto que visa, o objetivo é motivar as pessoas para a ação
nobre de doar sangue.

Para discutir a matéria, a autora do Projeto Deputada
Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA - É isso aí, Presidente. Quero aqui
cumprimentar o Chefe da Casa Civil e em nome dele
cumprimentar todos os Secretários aqui presentes; quero
cumprimentar a todos aqui, as mulheres aqui, que hoje o
plenário está bonito, muitas mulheres lá em cima; quero
cumprimentar todos os deputados aqui presentes. E dizer
assim, e já pedindo também um apoio para todos os deputados
para esse Projeto, porque hoje a necessidade de sangue é
muito grande, e já temos dia 14 de junho, o dia que a gente
tira para ir à FHEMERON, para doação de sangue. E nós fazendo
esse “Junho Vermelho”, Presidente, nós vamos fazer campanhas
e incentivar mais as pessoas a doarem sangue, fazendo
campanha para mostrar a necessidade, porque os bancos de
sangue necessitam. Então, peço apoio a todos os meus pares,
que apoiem todos esses projetos da gente.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Adailton Fúria, para discutir a matéria bem
rapidamente.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Quero parabenizar a Deputada
Cassia pela propositura. Acho que é de suma importância no
Estado de Rondônia, tendo em vista que o sangue é essencial
para a vida. E saber se a Vossa Excelência já está fazendo
doação de sangue, o dia que a senhora for, pode me convidar
que eu ainda não estou doando, mas quero doar a partir do
momento da publicação da sua Lei.
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A SRA. CASSIA MULETA – Isso, quando começarem as
campanhas, eu começo a doar também.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Nós podemos fazer o
Junho Vermelho começando pela Assembleia, pelos deputados.

Não havendo discussão, em segunda votação o Projeto
de Lei 138/19 de autoria da nobre Deputada Cassia Muleta. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 58/
19 DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe sobre a fixação de
placas ou cartazes, em locais visíveis e de fácil acesso, em
todos os órgãos públicos do Estado de Rondônia, para divulgar
o direito a não obrigatoriedade de reconhecimento de firma e
autenticação de cópias em cartório em atos e procedimentos
administrativos, conforme a Lei Federal n° 13.726, de 08 de
outubro de 2018.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 058/19, de autoria do Deputado Eyder Brasil.

Não havendo discussão, em segunda votação.
 Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os

contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 028/
19 DO DEPUTADO ALEX REDANO. Dispõe sobre a
obrigatoriedade da apresentação do cartão/carteira de vacinação
para matrícula de crianças nas redes de ensino do Estado de
Rondônia, e dá outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 028/19 de autoria do nobre Deputado Alex
Redano. Não havendo discussão, em segunda votação.

 Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 039/
19 DO DEPUTADO ALEX SILVA. Dispõe que nas escolas, parques,
shopping e praças públicas ou privadas, que o lazer e a recreação
sejam brinquedos com acessibilidade total para crianças com
e sem deficiência.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 039/19, de autoria do nobre Deputado Alex
Silva.

Para discutir, Pastor Alex Silva, para discutir a referida
matéria.

O SR. ALEX SILVA – Senhor Presidente, senhores deputados,
esse projeto visa proporcionar acessibilidade total as crianças
com ineficiência aqui no nosso Estado. Além desse objetivo,
permitindo até que eles venham ter um acesso melhor para

eles e também um bom relacionamento, mais relacionamento
com as demais crianças que, de repente, não sofrem hoje
com alguma deficiência.

Então, eu quero pedir aqui aos meus nobres colegas
que nos ajude neste Projeto, são alguns brinquedos e
brinquedos que tenham acessibilidade, com grande avanço
em alguns Estados, que a gente deu uma pesquisada, e é
uma ferramenta de crescimento, com certeza, para a
integração social dessas crianças que tenham esta
acessibilidade.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Não havendo mais
discussão, encerrada as discussões. Parabéns, Pastor Alex pelo
belo Projeto. Vossa Excelência sempre trazendo projetos que
verdadeiramente somam as nossas leis do Estado.

Em segunda votação o Projeto de Lei 039/19, com
emenda. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

 Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 075/
19 DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe sobre o dia
Estadual e Início da Colheita de Cacau e Semana do
Cacauicultor no calendário oficial do Estado de Rondônia e dá
outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 075/19 de autoria do Deputado Lazinho da
Fetagro. Não havendo discussão, em segunda votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 070/
19 DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Institui o Dia
Estadual do Historiador a ser celebrado anualmente no dia 19
de agosto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Em segunda discussão
o Projeto de Lei 070/19, de autoria do nobre Deputado Geraldo
da Rondônia. Não havendo discussão, em segunda votação.

Os deputados favoráveis permaneçam como se estão,
os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - Não há mais matéria,
senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- E nada mais havendo
a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a
presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária para em
seguida, a fim de apreciarmos as seguintes matérias: Projetos
de Resolução 028/19, 030/19, 032/19, 031/19, 023/19, 025/
19, 026/19, 024/19, 034/19.

(Encerra-se esta Sessão às 16 horas e 44 minutos).
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ATA DA 25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 11 de junho de 2019)

Presidência do Srs:
Laerte Gomes - Presidente

Rosangela Donadon - 1º Vice-Presidente
Adelino Follador - Deputado

Secretariado pelo Sr.
Dr. Neidson - 2º Secretário

(Às 16 horas e quarenta e cinco minutos é aberta a sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adailton Fúria (PSD); Adelino
Follador (DEM); Aélcio da TV (PP); Alex Redano (PRB); Alex
Silva (PRB); Anderson Pereira (PROS); Cassia Muleta (PODE);
Chiquinho da Emater (PSB); Cirone Deiró (PODE); Eyder Brasil
(PSL); Ezequiel Neiva (PTB); Jair Monte (PTC); Jean Oliveira
(MDB); Jhony Paixão (PRB); Lebrão (MDB); Geraldo da Rondônia
(PSC); Laerte Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro (PT); Luizinho
Goebel (PV); Marcelo Cruz (PTB); Dr. Neidson (PMN) e
Rosangela Donadon (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Edson Martins (MDB) e Ismael Crispim
(PSB).

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 25ª
Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da
10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

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

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Peço dispensa da
leitura da Ata, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Cinco minutos ao Deputado Cirone Deiró, Cirone da
Tozzo, do município de Cacoal.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Senhores e senhoras aqui presentes,
boa tarde. Quero aqui cumprimentar o nosso Presidente,
Deputado Laerte Gomes, em seu nome cumprimentar os nossos
pares, cumprimentar aqui a Deputada Cassia Muleta, Deputada
Rosângela Donadon, e dizer da nossa alegria de estar
participando de mais uma Sessão nesta Casa.

Presidente, eu quero ser bem rápido nas palavras. Eu
quero só parabenizar o nosso Governador do Estado Coronel
Marcos Rocha pela sensibilidade e pelo cumprimento da nossa
Constituição do Estado de Rondônia. Tivemos nesta Casa,
ontem e hoje, a sabatina dos Diretores, dos Presidentes de
Autarquias e de Fundações, que estão aqui presentes, pessoas
comprometidas com o Estado. Uma sabatina onde os deputados

puderam dar sugestões, onde os deputados puderam cobrar
algumas ações desses Diretores, desses Presidentes, mas, com
muito respeito, com muita hombridade. Bons currículos foram
apresentados ali para todos nós deputados, então é um
momento que a Assembleia faz cumprir o seu papel. Eu quero
aqui parabenizar também todos os deputados, que vieram em
peso, todos aqui na Capital, numa segunda-feira, Presidente,
atendendo ao seu chamado de estar aqui fazendo essa sabatina.

Então, a todos vocês que participaram desta sabatina,
meus parabéns.

Quero aqui cumprimentar o Chefe da Casa Civil,
Secretário Chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves, por comandar
esta equipe, estar junto com eles, prestigiando; aos Secretários
que têm seus subordinados participando da sabatina,
fortalecendo a cada um deles, no caso o Secretário de Saúde,
o Secretário de Agricultura que esteve presente. Isso mostra o
companheirismo e o comprometimento do Governo com as suas
Secretarias e com as suas autarquias. Quero também
cumprimentar a Vereadora Lirvani, que trouxe aqui os alunos
da Escola 7 de Setembro, do município de Espigão d’Oeste,
para conhecerem os três Poderes aqui na Capital, tanto
Executivo, Legislativo e o Judiciário. Então, é uma ação de
cidadania, uma ação que todos deveriam pegar esse exemplo
dos municípios, Deputado Lebrão, trazer esses alunos aqui,
politizar esses alunos. Só assim, nós vamos ter um País muito
melhor, fazendo com que as pessoas tenham o interesse pela
política e como é que funciona o Estado.

Então, meu Presidente, eu quero também parabenizar
meu amigo, meu colega, o Deputado Marcelo Cruz, pela grande
ação que fará aqui no dia 18, na Cidade de Porto Velho, um
compromisso que ele fez com Deus e está cumprindo esse
compromisso. Deus vai continuar abençoando a sua vida, meu
nobre Deputado, e já parabenizar todo o povo Evangélico,
Cristão do Estado de Rondônia, pela data de 18 de junho que
será comemorado o dia do Evangelho no nosso Estado.

Que fique aqui nossas saudações, nosso compromisso
com este Estado e mais uma vez parabéns ao Governo Marcos
Rocha por ter cumprido a Constituição do nosso Estado de
Rondônia. Obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Cirone,
obrigado por ter cumprido o tempo, até encerrado antes, e
pela compreensão.

Registrar aqui a presença José Walter da Silva, Professor
Walter, Prefeito do Município de Alvorada d’Oeste, se faz
presente; o nosso Vereador também juntamente com o nosso
Prefeito Mailson de Oliveira, também Vice-Presidente da
Câmara que está aqui, o Vereador Mailson e o Prefeito Walter,
e o Vereador Zé Barbosa, de Mirante da Serra, vereador
também do PSDB de Mirante da Serra, seja registrada as
presenças.

Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
proceder à leitura das proposições recebidas.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Procede à leitura das
proposições recebidas.

REQUERIMENTO DEPUTADO JAIR MONTES E OUTROS -
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e a
Superintendência Estadual de Recursos Humanos – SEARH, do
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Estado de Rondônia, informações funcionais da servidora Elaine
de Almeida.

REQUERIMENTO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN -  Requer
à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja oficiado à
Senhora Etelvina da Costa Rocha, Secretária Estadual de Justiça,
pedido de informações referente a uma possível desativação
da Unidade Penitenciária Pública, localizada no Município de
São Francisco do Guaporé e destaca a importância da
permanência dessas instalações físicas da instituição prisional
na região.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL -
Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 4.458, de 22 de fevereiro de
2019, que “Autoriza o Poder Executivo a estabelecer parceria
com a Prefeitura Municipal de Vilhena, por meio,
respectivamente, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal
de Educação, para implantação de Militarização na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei e cede militares da
Polícia Militar do Estado de Rondônia”.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 034/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações competentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia –
FHEMERON, ANA CAROLINA GONZAGA DE MELO.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em obediência ao art.
11, inciso VII com o art. 29, 24º, faremos a apreciação dos
Projetos de Resolução para deliberar sobre os nomes indicados
pelo Poder Executivo para ocupar os cargos de Presidente e
Diretor em Autarquias e Fundações pelo voto nominal da maioria
absoluta dos seus membros.

Senhores deputados, Projeto de Resolução nº 034/19,
que indica o nome da senhora Ana Carolina Gonzaga de Melo,
conforme Mensagem nº 106 do Poder Executivo.
Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do Relatório da
Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 008 da
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social,
em reunião no Plenarinho 1 das Comissões realizada hoje,
aprovou por unanimidade o parecer da relatora Deputada
Rosângela Donadon, favorável ao Projeto de Resolução nº 034/
2019, de autoria do Poder Executivo/Mensagem 106/2019, que
diz: “Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia”.

Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia
de Rondônia – FHEMERON, ANA CAROLINA GONZAGA DE MELO.

Estiveram presentes e votaram os Senhores Deputados:
Adailton Fúria, Dr. Neidson, Chiquinho da Emater, Luizinho Goebel
e a Deputada Rosângela Donadon. Plenarinho 1 das Comissões,
11 de junho de 2019.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Antes de colocar em
apreciação e votação pelos nobres Parlamentares, eu gostaria
de falar algumas palavras.

Primeiro que este momento é um momento único na
história desta Casa. Pela primeira vez se vota a sabatina de
nomes indicados para Presidente de Fundações e Autarquias
pelo Governo do Estado. Importante salientar primeiramente,
que é uma Lei vigente na nossa Constituição, que inclusive foi
questionada pelo próprio Governo do Estado, pela Procuradoria
Geral do Estado, por uma ADIN, que foi dada entrada na Justiça
e essa ADIN, a própria Justiça, até o STJ decidiu que a Emenda
a Constituição feita e aprovada por este Parlamento, Deputado
Lebrão, era constitucional.

Então, nós estamos falando da constitucionalidade total
de uma Lei que está em vigência. Importante dizer, que eu
acho que fortaleceu muito este Parlamento, essa Lei.

Importante dizer também e salientar que desde que
chegou aqui a esta Casa o pedido de impeachment do
Governador Marcos Rocha, fruto da não obediência na
nomeação a essa Lei, esta Casa sempre se portou com
equilíbrio e com responsabilidade. Nunca nenhum parlamentar
desta Casa, usou isso, disse isso na tribuna querendo que de
fato isso acontecesse. Agora, nós nunca abrimos mão e esta
Casa jamais vai abrir mão de cumprir a Constituição, de cumprir
a Lei.

Essa é nossa obrigação e o nosso dever e juramos todos
nós, e prometemos diante da Constituição, na nossa posse,
que nós cumpriríamos as Leis, isso é uma Lei do Estado. E
sempre, estão aqui os Secretários do Governo, sempre com
respeito e com diálogo, nós procuramos contribuir e ajudar
para solucionar esse problema.

E eu quero aqui ressaltar e não poderia deixar de fazer
também, ressaltar, senhores deputados, o Governador Marcos
Rocha, junto com a Casa Civil, com o Secretário Chefe Júnior
Gonçalves e principalmente aos nomes que ora adentrar nesta
Casa para serem sabatinados, que tiveram o desprendimento,
pediram exoneração ao Governo do Estado, que acatou de
imediato, publicou e os nomes vieram de acordo com o que a
Constituição diz: “fora do cargo”.

Isso mostra que não teve jogo de força, que não teve
jogo de disputa, que não teve vencedor e nem perdedor. Quem
ganhou foi a nossa Constituição e quem ganhou foi a população
do Estado de Rondônia.

Dizer também do desprendimento de vaidade do
Governador Marcos Rocha por ter encontrado nisso, junto com
esta Casa, através do respeito, do diálogo, o melhor caminho
para nós, para que esses deputados pudessem encerrar essa
celeuma que, ao longo de meses, vem sendo debatida nos
quatro cantos do Estado de Rondônia. Ora, senhores deputados,
muitas fofocas, muitas conversas, muitas notícias
desencontradas, do disse me disse, da fofoca, da mentira que
perdurou, Deputado Jair Montes, neste Estado. Uns levando
daqui para lá, outros trazendo de lá para cá. E eu tenho certeza
que por parte desta Casa nunca passou pela cabeça de
ninguém, interromper um mandato que foi legitimamente eleito
pela maioria da população de Rondônia. Como também acredito
e acredito nisso mesmo, talvez por falta de experiência e de
conhecimento, que o Governador Marcos Rocha, Deputado
Luizinho, ou fez as nomeações sem saber da construção dessa
Lei que estava na Constituição. Talvez, naquele momento mal
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assessorado, não procurou os caminhos corretos dentro do
Governo para se aconselhar, que no caso seria a Procuradoria
Geral do Estado, para fazer as nomeações. Mas, quando soube,
é bom que se diga isso também, quando soube disso através
desse pedido de impeachment, o Governador procurou a Casa
para encontrar o melhor caminho, para que nós pudéssemos
juntos resolver essa questão e ele poder implementar as
políticas públicas que tem para o Estado de Rondônia. Então,
eu queria aqui, aos nomes sabatinados que vão começar a ser
votados agora, agradecer a vocês, parabenizar pelo
desprendimento, primeiro de pedir exoneração para não
constranger o Governador. Isso é um fato nobre e foi muito
importante, vir aqui fora do cargo, cumprir a Constituição, tirar
as dúvidas de cada parlamentar e agora, com certeza, os
parlamentares com as dúvidas já todas tiradas, vão poder
deliberar sobre a nomeação de vocês.

Então, quero aqui, neste momento, em nome da
Assembleia Legislativa, neste momento histórico para esta
Casa, hoje é um dia histórico para esta Casa, todos aqui
livremente vão ter oportunidade de votar os nomes escolhidos
pelo Governador do Estado. E a responsabilidade muito maior,
os nomes aprovados aqui, os senhores vão ter porque além de
ter a nomeação do Governador Marcos Rocha, a confiança do
Governador Marcos Rocha, vão ter o aval desta Casa para
implementar as políticas públicas que o cidadão lá fora, que
elegeu o Governador Marcos Rocha, que elegeu esses
parlamentares, estão esperando e cobrando de nós. Então, o
momento hoje que eu considero ímpar e único na história deste
Parlamento, da história da Assembleia Legislativa.

Passaremos à apreciação. A votação será nominal. Os
deputados favoráveis ao nome proposto à Assembleia
Legislativa votarão “sim” e os deputados contrários votarão
“não”.

Solicito que seja aberto o painel de votação, e os
deputados podem proclamar o seu voto.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
nobre deputado. Enquanto está na votação, a Questão de Ordem
está aberta aos parlamentares. Questão de Ordem ao nobre
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Neste primeiro momento, vamos votar
está que foi lida, não é? É de um por um?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vai ser votado de um
por um, os nomes e as indicações. E, a cada nome, a gente vai
ler e fazer o mesmo procedimento.

O SR. JAIR MONTES – Ok, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Já está aberto o painel.

O SR. JAIR MONTES – Só completando a minha Questão de
Ordem Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de ordem
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Eu já fiz a minha fala na tribuna, mas
aproveitar essa Questão de Ordem enquanto os deputados
estão votando. E, mais uma vez parabenizar, começar pelo
senhor que é o Presidente desta Casa, e cada deputado aqui
de cada Comissão, deputados que chegaram, vieram do interior
ontem, no domingo, e são muitos. O Deputado Fúria mesmo
mandou a foto saindo cinco horas da manhã junto com o
Deputado Cirone, no mesmo carro.

Achei até interessante os dois juntos, e todos os
deputados que moram no interior, a maioria no interior. Então,
hoje estávamos em peso, todos os deputados nas suas
Comissões, segunda-feira e terça-feira. E deixar, aqui, eu acho
que tiveram duas ou três que não tinham as suas certidões,
então não foram sabatinados naquele momento, e ficou para
a próxima semana. Mas esta Casa, sob a sua presidência
sempre se mostrou com boa-vontade para que nós possamos
fazer o que é o correto, não é? A Lei está aí, é uma Lei que a
gente sabe que lá na frente a gente pode repensar sobre ela,
porque sabemos que o cargo é do Executivo. É aquilo que o
Deputado Aélcio falou, a responsabilidade é do Governador de
nomear, e a nossa principal obrigação, aqui, é fiscalizar os
Secretários, até o Governo do Estado. Mas, já que estamos
aqui, parabenizar a todos...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado, conclua.

O SR. JAIR MONTES – Parabéns a todos. E cada um vai votar
com a sua consciência daquilo que ouvimos na Comissão, com
respaldo e com currículo de cada um que está no cargo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Aélcio da
TV, com a palavra.

O SR. AÉLCIO DA TV – Presidente, eu quero apenas justificar
antes de colocar o meu voto, porque em algumas das sabatinas,
quatro delas eu participei e nas quatro eu disse que, em
protesto, não a Casa, não ao Parlamento ou ao nome ou ao
governo, mas em protesto a Lei, que eu não concordo com
ela, pelo fato de achar que nós legisladores temos que ter
independência, assim como o Executivo. Acho que a
responsabilidade de sabatinar, de escolher e de assumir
qualquer tipo de erro ou qualquer tipo do que vier acontecer
com estes Diretores e Presidentes de Autarquias e Fundações,
é de responsabilidade do Executivo.

Sendo assim, em protesto a Lei, eu não concordo com
ela, por isso... Eu acho que a Casa está fazendo o que a
Constituição manda, o que a Lei manda, é absolutamente
correto fazer e tem que ser cumprida a Lei. Mas, em protesto
a ela, o meu voto será de abstenção em todas as indicações
de todos os nomes sabatinados, assim como fiz nas Comissões.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Aélcio. Esta Casa sempre vai cumprir a Legislação e a
Constituição.

Eu quero aqui ressaltar e parabenizar a nossa equipe
técnica, através do Dr. Hélder, nosso Secretário Legislativo;
através do Dr. Matheus, nosso Procurador, que deu total apoio,
que tiraram as dúvidas, que montaram todo o cronograma de
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votação e de sabatina; a toda a equipe das Comissões, neste
momento novo para todos nós, eu quero parabenizar a todos.

Deputado Fúria, a votação já encerrou, se for bem
rapidamente ou pode ser na próxima?

O SR. ADAILTON FÚRIA – Era só para falar com relação à
indicação ora em pauta, Presidente, concedido?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pode, um minuto.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu quero aqui parabenizar a
indicação da Dra. Ana, do FHEMERON. Hoje, nós tivemos ali a
oitiva dela, e ela se mostrou muito competente para a área,
inclusive sendo até mesmo elogiada por algumas pessoas ligada
ao FHEMERON do Estado de Rondônia. E a gente, lógico, em
alguns momentos, nos debates calorosos, por alguns momentos
a gente até se excede um pouco da realidade, se excede nas
nossas colocações. Mas, nesse sentido, o fato de se exceder, é
melhor se exceder do que se omitir, não é? Então, diante deste
contexto, quero parabenizar e desejar boa sorte, Dra. Ana. E
conduza com muita sabedoria aquela instituição de grande
importância no Estado de Rondônia, porque por ali passam
vidas e passam vidas dos nossos rondonienses. Então, te desejo
boa sorte nessa caminhada e sucesso. E pode contar aqui,
tanto com o nosso gabinete, como a Assembleia Legislativa.
Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Adelino
Follador, bem rapidamente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero só parabenizar todos
os indicados que estão aqui hoje, que já foram sabatinados e
agora, nós estamos aprovando no plenário. Fiquei conhecendo
o currículo de cada um e para mim, fiquei surpreso porque a
maioria tem um perfil técnico, são pessoas capacitadas. Então,
nós temos o maior prazer de estar aqui dialogando, embora eu
sempre tenha sido contra essa Lei. Mas eu acho que hoje nós
temos que cumprir a nossa Constituição do Estado e é uma
coisa que a gente pode no futuro discutir. Mas foi muito
produtivo, porque nós pudemos, nós tivemos a oportunidade
de discutir os projetos futuros dessas pessoas que estão aqui,
que estarão no cargo nos próximos dias. E também pudemos
conhecer...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está bom, Deputado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - O currículo de cada um e
parabenizar e dizer que tenham sucesso. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Anderson.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, só
parabenizar o Governo do Estado. Essa sabatina, no meu
entendimento, vai ajudar, inclusive, no trabalho de fiscalização
que cada deputado exerce aqui na gestão governamental. São
pessoas técnicas, na grande maioria, pessoas de carreira que
conhecem a pasta que vai cuidar, e vai cuidar do povo de
Rondônia. Porque o Governo do Estado é muito abrangente,
esse cuidado. Então, várias questões que a gente vem levando

aos gestores, a solução tem sido, na maioria das vezes, de
forma rápida. E hoje, essa sabatina para mim serviu para
isso, cumprimento da Constituição Estadual que o Governo
está neste momento cumprindo e a gente exercendo o nosso
papel também de fiscalizador através dessa sabatina e vendo
quem são os gestores que vão cuidar do povo de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Registro a presença
do Vereador Cosmo de Novaes, da Câmara Municipal do
Espigão; Vereador Zonga de Espigão d’Oeste e o Vereador
Genezio Mateus de Espigão d’Oeste.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - ausente
- 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 Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Por 20 votos
favoráveis, uma abstenção, está aprovado por esta Casa, a
nomeação da senhora Ana Carolina Gonzaga de Melo, para
Presidente para Presidente da FHEMERON. A matéria vai
Executivo.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 024/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.
Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente e
Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia –
IPEM/RO, AZIZ RAHAL NETO.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Senhores deputados,
Projeto de Resolução 024/2019 de autoria do Poder Executivo,
“Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente e
Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia”. Instituto
de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia indica o nome do
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senhor Aziz Rahal Neto, para preencher o cargo de Presidente
do Ipem, conforme Mensagem 106 do Poder Executivo.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do
relatório da Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - Parecer nº 140/19 da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em
reunião plenária realizada hoje, aprovou por maioria o parecer
do Relator Deputado Jair Montes, favorável ao Projeto de
Resolução nº 024/19, autoria do Poder Executivo/Mensagem
106/19, “Nomes indicados para ocuparem os cargos de
Presidente e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações
componentes da Administração Direta e Indireta do Estado de
Rondônia”.

Estiveram presentes e voltaram os senhores deputados:
Adelino Follador, Anderson Pereira, Jair Montes, Lebrão, Jean
Oliveira e Marcelo Cruz. O Deputado Aélcio da TV absteve-se
de votar. Plenário das Comissões 2, 11 de junho de 2019.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Passaremos à
apreciação. Os deputados favoráveis ao nome proposto à
Assembleia Legislativa votarão “sim” e os contrários votarão
“não”.

Está iniciada a votação no painel eletrônico.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, aproveitar oportunidade,
eu fui o relator do Aziz e aproveitar a oportunidade, eu acho
que quando eu fui à tribuna fazer um discurso, me falha a
memória e minha vista não me falha, o Secretário de Segurança
Pública está aqui conosco, o Coronel Pachá, está aí na galeria.

E aproveitar para que nós possamos juntamente, eu faço
isso para o Aziz. Nós temos hoje uma taxa de energia mais
cara do Brasil, que é pela Energisa que chegou aqui há pouco
tempo, assumiu a Eletrobras. E nós temos aí a Energisa, um
dia desses, no noticiário, trabalhando em conjunto com a Polícia
Civil. E eu falava, naquele momento, que nós temos que
trabalhar, que é o correto, é claro que a Polícia Civil tem e
tinha um papel importante, naquele momento, na questão do
furto de energia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Matéria em votação,
senhores deputados.

O SR. JAIR MONTES – O que nós temos que trabalhar, é quem
tem essa autonomia e essa autorização chama-se IPEM.  Porque
é o IPEM que faz a verificação do relógio, se está adulterado
ou não.  Então, eu espero com...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
deputado.

O SR. JAIR MONTES – Deixa eu acabar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Têm os colegas
querendo falar.

O SR. JAIR MONTES – Sendo escolhido o Aziz como Presidente
do IPEM, que ele trabalhe essa questão, juntamente com a
Energisa e a Polícia Civil faça outro papel, o papel dela, que é
de investigar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Lazinho, do
PT, para discutir.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Presidente, obrigado. Eu quero
parabenizar Vossa Excelência pela forma como tem conduzido
e também expressar a minha contrariedade. Vossa Excelência
sabe de tudo o que aconteceu, o meu posicionamento com
relação a todos os fatos ocorridos até a data da exoneração, a
pedido dos nobres senhores que estão sendo hoje homologados
aqui. Não concordo com o ato até o dia de sexta-feira, onde foi
feito isso.

Mantenho o meu posicionamento de que o processo ora
protocolado nesta Casa, precisa ser analisado por esta Casa.

Não teria, de forma nenhuma, condições e nem seria
contrário aos nomes que foram indicados. Muito pelo contrário,
tenho respeito a todos os nomes. Agora, o ato que nós estamos
votando, fique bem claro, é a partir de agora, o que o Governo
encaminhou para esta Casa. O ato passado, o erro passado
continua, e eu volto a repetir, esta Casa tem a obrigação de
analisar o processo ora colocado, independente do que aconteça
a partir de agora. Vou votar favorável, justamente porque,
levando em consideração que nós estamos discutindo atos a
partir de agora e não atos do passado.  Obrigado, senhor
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com certeza, nobre
Deputado Lazinho da Fetagro, uma das condicionantes para
tudo isso foi à vinda dos nomes sem estarem nos cargos e isto
está acontecendo como a Constituição diz e, também, da mesma
forma, com certeza esta Casa vai apreciar logicamente, até
porque nós temos que ter uma decisão sobre isso, isso é ruim
para o Governo, isso é ruim para esta Casa. Esta Casa não vai
se furtar ao seu papel e vai apreciar todas as matérias que
adentrarem aqui.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- 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 Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
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- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Por 21 votos a favor e
uma abstenção está aprovado o nome do senhor Aziz Rahal
Neto, para Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de Rondônia – IPEM.  A matéria será encaminhada ao Governo
para a nomeação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇAO 026/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, CEL. PM
RR NEIL ALDRIN FARIA GONZAGA.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Senhores deputados,
Projeto de Resolução n° 026/19, que indica o nome do senhor
Cel. PM RR Neil Aldrin Faria Gonzaga, para preencher o cargo
vago de Diretor do Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN, através da Mensagem n° 106.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do
relatório da Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – Parecer n° 141/
19 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em
reunião plenária hoje, aprovou por maioria o parecer do Relator
Deputado Marcelo Cruz, favorável ao Projeto de Resolução n°
026/19, do Poder Executivo/Mensagem 016, “Nomes indicados
para ocuparem os cargos de Presidente e Diretor, referentes
às Autarquias e Fundações componentes da Administração
indireta do Estado de Rondônia”.

Estiveram presentes e votaram os senhores Deputados:
Adelino Follador, Anderson Pereira, Jair Montes, Lebrão, Jean
Oliveira e Marcelo Cruz. O Deputado Aélcio da TV absteve-se
de votar. Plenário das Comissões 2, 11 de junho de 2019.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Passaremos à
apreciação. Os deputados favoráveis ao nome proposto à
Assembleia Legislativa votarão “sim” e os contrários “não”. O
painel está aberto. O painel está aberto.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu gostaria, senhores
deputados, de fazer até aqui um desabafo pessoal de tudo o
que se passou durante este período que tudo isso aconteceu.

E, agora Deputado Jean, da última semana para cá, eu
tenho sido vítima de uma onda de ataques contra a minha
pessoa nas redes sociais, patrocinadas por cidadãos, alguns
nomeados no Governo, que eu já passei para o Chefe da Casa
Civil, filiados ao PSL, que têm me atacado em grupos de redes

sociais, com matérias jurídicas que nós já vencemos na Justiça,
que já foram superadas e eles têm requentado essas matérias
em todo o Estado de Rondônia. Pessoas do município da RO-
429, Deputado Jair Montes, de São Miguel, funcionários do
Governo de Ji-Paraná, de Porto Velho, de Rolim de Moura. Eu
não entendo o motivo disso. Até por que, o que nós temos
feito nesta Casa é contribuir e ajudar na governabilidade. Hoje
eu perguntei para o Chefe da Casa Civil, conversando com o
Júnior, se fosse da parte da Assessoria deste Presidente, com
certeza, talvez o Governo entendesse que seria nós que
estaríamos coordenando um ataque ao Governo. Perguntei isso
a ele, e disse, Deputada Rosângela Donadon, que não
acreditava que era o Governo que estava por trás desses
ataques a minha pessoa, como não acredito. Espero que o
Governo, de verdade, Coronel Pachá, conversei como seu
Adjunto, nosso Delegado Dr. Hélio, mandei os ataques que eu
tenho sofrido e espero que o Governo tome uma posição
urgente contra essas pessoas que tentam criar factóides,
atacando o Presidente, atacando o Poder Legislativo.

Eu espero que o Governo tome posição, independente
de quem indicou essas pessoas ao Governo ou não, se é do
Partido do Governo ou não, nós temos que nos respeitar, e eu
disse isso, se algum, Deputado Marcelo, se algum assessor,
pessoa ligada a mim, atacar o Governo com calúnias e
difamações, como foi feito, eu exonero no mesmo ato. Não
quero saber quem é, se é próximo a mim ou não, porque se a
gente não der o exemplo e não mostrar de verdade que não
temos nada com isso, a dúvida paira. Então, eu espero e tenho
certeza que o Governo agirá dessa forma.

Deputado Marcelo Cruz.

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, eu me solidarizo a Vossa
Excelência e a gente vê que existe uns aloprados no Governo,
e tem muitas decisões que são tomadas aqui em conjunto, os
24 deputados e muitas das vezes cai sobre suas costas. E eu
tenho certeza que o Governador, como tem uma boa índole,
eu tenho certeza que ele vai resolver essa problemática porque
já está ficando demais. A gente entra nos grupos, a gente vê
o Presidente desta Casa, que tem que ser respeitado, sendo
atacado por assessor que está diretamente no Governo do
Estado. Fica aqui o meu repúdio.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Marcelo Cruz. Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Eu quero parabenizar, senhor
Presidente, pelo posicionamento. Eu acompanhei também
esses movimentos e nós que acompanhamos o dia a dia da
Casa, sabemos o quanto o senhor está empenhado no
equilíbrio, na governabilidade, sempre pensando no bem do
Estado de Rondônia. E o meu pensamento, senhor Presidente,
é que essas pessoas devem ser exoneradas do Governo, porque
estão atrapalhando a governabilidade, atrapalhando o Estado
de Rondônia e conte com o nosso apoio e me solidarizo com
Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado,
companheiro Deputado Alex Redano. Eu sempre digo, hoje
sou eu, de repente, amanhã, deputado, qualquer um de nós
que estamos aqui, de Vossas Excelências. Deputado Cirone.
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O SR. CIRONE DEIRÓ – Deputado Presidente desta Casa, Laerte
Gomes, sou solidário a sua reclamação junto ao Governo e nós
não podemos permitir que esta Casa seja atacada. Esta Casa
é parceira do Governo, nós temos colocado essas matérias em
pauta para atender as demandas do Governo do Estado e
precisamos que o senhor seja respeitado como nosso
Presidente. O senhor é o nosso Líder maior, esses deputados
são liderados por vossa pessoa, então, nós queremos no mínimo
esse respeito com a sua pessoa, com a sua liderança aqui
nesta Casa, com a sua presidência.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Obrigado, Deputado
Cirone. Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Presidente, eu
sou solidário a essa situação. Eu também passei alguns
momentos difíceis, Vossas Excelências sabem, por uma questão
de uma brincadeira, algumas pessoas estão aí colocando nas
redes sociais, foi uma conversa, uma brincadeira em outro
contexto e acabou que algumas das pessoas, que fazem parte
dessas pessoas que também estão lhe criticando, são as
mesmas que estão aí também fazendo contra a minha pessoa.

Então, sou solidário a Vossa Excelência. Sei que o senhor
é uma pessoa do bem, sei que Vossa Excelência está fazendo
um trabalho espetacular. Vossa Excelência é uma pessoa que
quer bem ao Estado, que quer ver o Estado bem e essas pessoas
não querem ver o Estado bem. Isso é o que eu tenho dito, a
gente tem contribuído com o Governo e vamos contribuir muito
mais, só queremos ver o Estado bem, é isso eu nós queremos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho. E me recordo do fato de Vossa Excelência, no mesmo
momento eu conversei com o colega deputado, que não fez,
acho até que não fez por maldade, que esse tipo de brincadeira
realmente a gente não pode fazer neste Parlamento. Então, a
gente que passa por isso, e tem família, tem filho, tem tudo e
todo mundo hoje está antenado em rede social, a gente sente
muito, porque os filhos, quem tem filho pequeno, eles não
entendem isso. E vêm uns aloprados desses querendo semear
guerra. Porque eles querem que a gente semeie a guerra entre
nós e o Governo. Quando a gente estava discutindo, tinha uma
relação muito próxima, Deputado Jair e Deputado Marcelo,
ninguém fazia isso. Quando nos aproximamos do Governador
Marcos Rocha, as coisas começaram a andar, eu não sei qual
o desespero deles, eles se desesperaram e começaram com
esses ataques. Espero que cesse. Eu não tenho dúvida que
através do Chefe da Casa Civil, as providências serão tomadas
imediatamente.

Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu mais do que ninguém
sei o que é isso. Eu já apanhei muito e eu apanhava de estaca
nas costas todo dia, e a noite eu apanhava de cinto na cabeça.

Então, assim, e não é bom, é ruim, porque você não se
acostuma, mas é aquilo que eu falei, você tem esposa, você
tem filhos e quem sofre mais, a gente já está acostumado na
vida pública, mas os filhos que são novos não entendem. Chego
em casa e tanta porrada e hoje quem mais acessa a rede

social são nossos filhos. Você chega em casa, o menino já está
no celular, na rede social, começa seis da manhã e vai até
meia noite, vai até na hora de dormir. E eu tenho certeza que
o Governador Marcos Rocha não compactua, é contra esse
tipo de questão. Porque é um homem cristão também e eu
tenho certeza que, infelizmente, ainda existem pessoas que a
gente fala aqui que não conseguem desassociar o que é um
Parlamento Legislativo e o que é o Executivo. E, às vezes, e eu
tenho certeza que o pedido de exoneração de muitos cargos,
que é o correto para ser sabatinado, muitas pessoas ficaram
chateadas e começaram a atacar o Parlamento e a pessoa do
Presidente. Então, sou solidário a Vossa Excelência. Eu tenho
certeza que o Governo do Estado, na pessoa do Secretário de
Segurança Pública juntamente com a Casa Civil tomará
providências, se essas pessoas estão nomeadas no Governo,
para saber quem é, para, no mínimo, levar um puxão de orelha.
Parabéns!

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jair Montes. Vossa Excelência sabe como que é isso, viveu
tudo isso.

Com a palavra, Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, o Deputado
Aélcio disse que isso é culpa do PT, mas eu acho que são os
filhos do Bolsonaro que estão esparramados no Brasil inteiro
fazendo isso aí, lá em Brasília também só fazem essas coisas.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Se diz de extrema
direita, não é?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Extrema direita.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Talvez seja falta do
que fazer.

Deputado Adelino para concluir.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, Deputado Laerte,
nós somos prova, todos os 24 deputados, 23 deputados aqui
nesta Assembleia que Vossa Excelência sempre tem buscado
o entendimento conosco e com o Governo do Estado.

Então, com certeza, me solidarizar e com certeza essas
pessoas não estão construindo uma harmonia, estão ajudando
construir essa harmonia, esperamos que isso acabe. A eleição
está longe e vamos trabalhar porque a população está cobrando
da gente, nós temos que, com certeza, fazer a nossa parte.
Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir esse
assunto, talvez, a maior preocupação desses..., não vou dizer
o nome, que eu gostaria de falar, porque não cabe aqui neste
Parlamento, seja o medo de perder a teta, porque são incapazes,
incompetentes e aí agem dessa forma. E quando a gente vê
aqui os nomes que vieram, e eu quero parabenizar o
Governador pelos currículos dos nomes que vieram aqui para
serem sabatinados. Essa é a maior mostra que deputado
nenhum quer o espaço de ninguém, mostra que todos estão
aqui sendo sabatinados e já foram, os que foram até agora,
agora acabou de ser aprovado aqui o nosso Diretor-Geral do
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Detran, o Cel. Gonzaga, por 21 votos a favor, nenhum contra e
1 abstenção, isso mostra o desprendimento desta Casa com
isso.  Eu acho que esse é o caminho do diálogo e do respeito,
mas de todas as partes, e a gente que é líder, Júnior, Chefe da
Casa Civil, a gente que é líder tem que cuidar, porque a conta e
a consequência vêm para a gente.  Então, infelizmente, a gente
tem que cortar na carne muitas vezes para dar exemplo, tanto
da nossa parte como da parte do próprio Governo.

O SR. ADAILTON FÚRIA - Questão de Ordem, senhor
Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Para Questão de Ordem
o Deputado Jean e Deputado Fúria.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Ainda para discutir. Senhor Presidente,
eu não me manifestei ainda a respeito do que nós estamos
fazendo nesse exato momento, que é consumando um processo
de sabatina que iniciou nas Comissões e se conclui por votação
aqui no Plenário, que ele é soberano sobre todas as regras
aqui do Parlamento, o Plenário sempre é soberano.

Eu gostaria de dizer que essa Lei, que no caso não é
uma Lei, é uma Emenda Constitucional, ela não foi desenvolvida,
inventada por esta Casa, simplesmente foi feito um modelo
copiado do Congresso Nacional, de outras Assembleias e é fato
que determinadas tomadas de decisão, às vezes, é muito difícil.

E a faculdade disso, se ficar num ponto facultativo, que
seria uma zona de conforto é muito melhor. Mas eu acredito
que a sabatina não foi criada e desenvolvida e colocada numa
Constituição Federal à toa, ela tem um propósito. E hoje eu
tenho certeza absoluta que cada sabatinado que passou pela
sabatina sai reforçado. Não pela Assembleia estar avalizando
os atos passados, que nós deixamos bem claro que é daqui
para frente, as discussões nas Comissões sempre foi pertinente
a discutir o futuro e não o passado e por que eu digo que sai
reforçado?  Sai numa relação de proximidade com os deputados.

Tive a oportunidade de participar de duas sabatinas, pela
qual conheci os sabatinados, o currículo deles, como já foi dito
aqui por outros deputados, isso faz com que nós Parlamentares,
fiscais, representantes do povo tenhamos a tranquilidade que
os cargos que foram escolhidos pelo Governador do Estado,
que também foi eleito pela população, foram pessoas
capacitadas, com bons currículos, currículos relacionados às
pastas que cada qual representa e hoje esta Casa conclui essa
etapa.

É fato, Presidente, para concluir, que essas pessoas que
estão em um ambiente externo, que não participam dessa
discussão entre Governo e Assembleia, mas que fazem parte
do Governo, mas estão achando ruim por ser uma coisa nova.

Por ser uma coisa que nos seus 30 e poucos anos de
Rondônia nunca existiu, mas que passará existir. E não tenho
dúvida de quando eu deixar de ser deputado, qualquer um de
nós deixarmos de ser deputado, essa Emenda Constitucional,
esse ato de sabatinar Diretores e Presidente de Autarquia,
continuará e será de grande valia para o Estado de Rondônia.

E todas as críticas hoje feitas a Vossa Excelência, com
toda certeza infundadas, e críticas com tentativa de
desestruturar a sua liderança perante a Assembleia, eu quero
dizer que isso no futuro vai ser derrubado porque vão entender

que o ato que a Assembleia teve foi um ato republicano com o
Governo do Estado, democrático porque discutimos a todo
tempo e é muito bom deixar isso aqui. Em momento algum,
qualquer um desses deputados utilizou dessa ferramenta, uma
ferramenta de sabatinagem para pedir, solicitar ou até mesmo
chantagear qualquer um dos sabatinados que futuramente
serão diretores e tomarão posse novamente no seu cargo.
Então, deixo bem claro aqui que a sabatina foi muito importante
para aqueles que foram sabatinados hoje.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jean. Deputado Fúria para concluir.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu gostaria só de parabenizar o
nosso Coronel Gonzaga, que estará à frente de uma Instituição
tão importante como a Instituição do Detran. Parabenizar o
Governo do Estado que não utilizou o Detran como moeda de
troca na campanha, que isso vem sendo feito, foi feito no
passado, trocaram o Detran por alianças políticas. Então, eu
quero parabenizar o Governo Marcos Rocha por ter feito uma
indicação pelo grau de competência e não por indicação política.

Então, eu quero parabenizar e, lógico, Coronel, o senhor
tem o meu voto diante do compromisso da gente reduzir o
valor do IPVA, dos impostos aí do licenciamento do Estado de
Rondônia, aquela questão também da transferência ali dos
veículos. Então, a gente tem uma árdua missão pela frente,
porque do mesmo jeito que a gente avalizou, também a gente
pode ser um porrete para tentar derrubar, está bom?
Parabenizo Vossa Excelência, estamos juntos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para conclusão, vai
discutir também? Trinta segundos, está falando demais já.

O SR. DR. NEIDSON – Já passou dez.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Já passou dez.

O SR. DR. NEIDSON – Eu quero endossar aqui as palavras do
Deputado Jean Oliveira, que através dessa sabatina nós tivemos
o conhecimento de cada e também o conhecimento que o
Governador Marcos Rocha tem hoje pelo nosso Estado de
Rondônia. Através da sabatina nós vimos que ele realmente,
a sua intenção é ajudar e continuar a melhorar o
desenvolvimento do nosso Estado. Hoje, eu participei de 06
sabatinas e nós vimos que só através do currículo de cada
um, eu acredito que já seriam aprovados e é uma das formas
que nós temos também...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir.

O SR. DR. NEIDSON – O Governo não indique pessoas através
de indicações políticas e sim pela sua competência para que
possam desenvolver o seu trabalho em prol do nosso Estado
de Rondônia. Parabéns ao Governador Marcos Rocha e
parabéns a todos os seus diretores que estão aqui presentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vou proclamar o
resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
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- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- 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 Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva -  sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão -  sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com 21 votos, nenhum
contra e uma abstenção, fica aprovado o candidato, senhor
Neil Aldrin Faria Gonzaga para ocupar o cargo de Diretor-Geral
do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, nos termos
do § 7º, Artigo 11 da Constituição Estadual. O nome será
encaminhado para nomeação do Governador do Estado.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 023/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da administração indireta do Estado de Rondônia.

Departamento Estadual de Estrada e Rodagens,
Infraestrutura e Serviço Públicos – DER, CORONEL ENGENHEIRO
ERASMO MEIRELES E SÁ.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Chama o Meireles.
Senhores Deputados, Projeto de Resolução nº 023/19

que indica o nome do Senhor Coronel Engenheiro Erasmo
Meireles e Sá para preencher o cargo vago de Diretor Estadual
de Estradas e Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER, conforme a Mensagem 106 do Poder Executivo.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do
relatório da Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 001/2019
da Comissão de Transportes e Obras Públicas.

A Comissão de Transportes e Obras Públicas, em reunião
no Plenarinho 1 das Comissões, realizada hoje, aprovou por
unanimidade o parecer do relator Deputado Cirone Deiró,
favorável ao Projeto de Resolução nº 023/19, de autoria do
Poder Executivo, Mensagem 106/19, que o indicado para ocupar
o cargo em Comissão de Diretor do Departamento Estadual de

Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
fora o do Senhor Erasmo Meireles e Sá.

Estiveram presentes e votaram os senhores deputados:
Luizinho Goebel, Ismael Crispin, Ezequiel Neiva e a Senhora
Deputada Cassia Muleta.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar a presença
do senhor Joveci Bevenuto, Presidente da Câmara do Município
de Espigão d’Oeste.

Passaremos à apreciação. Os deputados favoráveis ao
nome proposto à Assembleia Legislativa votarão “sim” e os
contrários votarão “não”. O painel está aberto.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para Questão de
Ordem, Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, enquanto nós votamos, eu
quero aqui parabenizar o Coronel Meireles. O Coronel Meireles
é aquele que até eu e o Deputado Marcelo fizemos uma gracinha
aqui com o Coronel, vindo de Fortaleza, e a gente achava que
ele não conhecia Rondônia. Graças a Deus, esse tempo ele
andou, se preparou, já tinha o conhecimento por ser militar, e
o Coronel Meireles hoje tem sido uma grata surpresa no
comando do DER. Os pedidos que eu fiz ao Coronel Meireles,
na região de Nova Mamoré, na 7ª, 8ª, 9ª e também o nome do
vovô...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
Deputado.

O SR. JAIR MONTES – Do vovô, Deputado Dr. Neidson, eu sou
o pai, ele é o avô, graças a Deus foram atendidos. Na região
agora de Candeias do Jamari, também o maquinário já está lá
trabalhando e outras regiões também que nós estamos pedindo.
Então, parabéns ao Coronel Meireles, e terá o meu “sim”,
Coronel Meireles, e terá o meu apoio total e integral nesta
Casa.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Cirone.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero aqui parabenizar...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Posteriormente,
Deputado Ezequiel Neiva e depois o Deputado Chiquinho. Bem
rápido para nós avançarmos.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero primeiramente cumprimentar
aqui o Vereador Genezio, Vereador Cocó, o Prefeito Valter, do
Município de Alvorada, de onde cedeu o nosso Presidente desta
Casa, Deputado Laerte Gomes. Eu quero aqui cumprimentar o
Coronel Meireles, um currículo invejável, uma história de vida
muito bacana no DER aqui de Rondônia, e a sua trajetória
militar. Então, o Coronel Meireles sempre com muita humildade,
com muita sinceridade, sempre nos atendendo e atendendo a
demanda do povo de Rondônia. Foi um nome aprovado por
unanimidade, fui o relator dele e considero que é um nome
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adequado para estar assumindo esse DER e conduzindo no
Estado de Rondônia. Parabéns, Coronel.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Deputado Ezequiel,
Deputado Chiquinho, Deputado Luizinho.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, eu quero mais
uma vez parabenizar o nosso Diretor Coronel Meireles, já esteve
respondendo as perguntas a contento hoje lá na Comissão.

Mas sendo claro aqui, nós dissemos muito hoje lá na
Comissão, porque hoje o DER não é apenas, o DER, não faz
apenas estradas e pontes, rodovias, ele tem as obras civis
também, e a demanda para um diretor do DER hoje é muito
grande, ele está sobrecarregado. O DEOSP, futuramente vai
ter que se desvincular do DER, para que o Diretor do DER possa
ter mais tempo de acompanhar as obras nos 52 municípios. Eu
disse, são 12 mil quilômetros de estradas vicinais, mais 1.500
de estradas pavimentadas, com 14 residências e mais 04 usinas
de asfalto quente, que é o CBUQ, e a demanda é muito grande.

E eu disse também, senhor Presidente, que...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Cada residência, não é apenas o
Diretor do DER aqui de Porto Velho que vai resolver todos os
problemas. O residente é responsável por 50% da sua gestão
lá, tem que ser dele, todo desenvolvimento da residência, 50%
é dele e não parte apenas do DER. Mas dizendo que nós vamos
estar aqui ajudando, e que eu gostaria de solicitar aqui aos
nobres parlamentares, vêm muitos prefeitos aqui de vários
lugares, de vários municípios...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
Excelência.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Prefeitos pedindo estradas vicinais
do município. Eu acho que enquanto o DER não estiver com
todas as nossas estradas do Estado, 100% consertadas, acho
que deputado nenhum deve ir lá ao DER, acompanhando
prefeito, pedindo para acudir os municípios.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para conclusão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Primeiro vamos cuidar do dever de
casa. Obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Chiquinho
da Emater.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem,
por inscrição. Primeiro o Deputado Chiquinho da Emater, depois
o Deputado Luizinho Goebel, depois Deputada Cassia, depois
Deputado Adelino, bem rapidamente que nós temos ainda várias
matérias para aprovar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Senhor Presidente, eu queria
parabenizar a todos os sabatinados a quem foram feitos ontem

e hoje. Todos têm currículos muito bons, e com certeza, neste
momento, está aqui que o Coronel Meireles, e desejo, Meireles,
todo sucesso do mundo. Acredito muito na sua pessoa, sei
que você é uma pessoa que tem caráter e que vai desenvolver
um grande trabalho aqui para as estradas de Rondônia, que
tanto precisa. Assim, os demais, o colega Luciano, o colega
Júlio, o Gonzaga, o colega da Fapero, a Adir, do Instituto, enfim,
todos vocês, a gente deseja felicidade, e contem com a gente
aqui para a gente desenvolver o Estado. Vocês, de agora em
diante, vocês têm muito mais o dever de trabalhar triplicado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para conclusão.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Esta Assembleia aprovou o
nome de vocês, para que vocês possam fazer o
desenvolvimento de Rondônia que tanto precisa. Um grande
abraço para vocês, que Deus abençoe. Sucesso!

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, só parabenizar todos
os sabatinados, desejar sucesso na nova missão desde que
nomeados pelo Governador Marcos Rocha. E, neste caso aqui,
Presidente, nós temos 21 votos “sim”, aprovando, então, por
praticamente unanimidade o nome do Erasmo Meireles para
o DER. Portanto, agora, comunicamos ao Governador Marcos
Rocha para chamar o Meireles.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputada Cassia
Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Boa tarde a todos. Quero
cumprimentar aqui todos os sabatinados também, parabenizá-
los pelos currículos, cada currículo que passou ali, muito bom
de todos. E dizer para vocês que a responsabilidade agora é
bem maior, porque além de ser autorizado pelo Governo,
também foi por esta Casa aqui, onde vocês foram aprovados.

E dizer, todo mundo critica: ah, sabatina, tem que acabar
com essa Lei. Mas Presidente, eu achei muito boa essa Lei, no
início eu era contra também, mas quando a gente passou a
conhecer cada Secretário, cada pessoa ali, o seu currículo, eu
gostei. Eu estou achando que já sou contra em acabar, senhor
Presidente. E dizer, boa sorte para vocês, que vocês venham
ajudar este Estado. O Coronel Meireles precisa trabalhar muito,
precisa andar muito, mas também precisa de maquinário.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
Deputada.

A SRA. CASSIA MULETA – Então, e nós vamos falar aí com
o senhor, esqueça o município por enquanto.  Não sou contra
o senhor fazer algo pelo município, mas vamos cuidar do
Estado. Vamos pegar essas máquinas, essas usinas e vamos
fazer o nosso Estado andar bastante. Muito obrigada a todos
e boa sorte para todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Adelino bem
rapidamente; depois o Deputado Fúria, 30 segundos para
encerrar.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu já parabenizei todas as
pessoas indicadas hoje. Mas eu não poderia deixar de fazer
uma observação, que já fizemos neste plenário, a respeito do
DER. O DER só tem 04, eu já fui residente do DER, já fui prefeito
12 anos e a gente conhece. O DER precisa uma atenção
especial, porque nós temos só 04 meses para recuperar as
estradas, seja com asfalto, seja com encascalhamento. As
estradas coletoras hoje se encontram em péssimas condições,
muita falta de estrutura, está muito difícil.

Então, nós já falamos com o Secretário de Planejamento,
já falamos com o Governador também, e estamos cobrando
para que não tire, pelo contrário, coloque. Eu soube aí que
tirou mais dinheiro do FITHA e nós não concordamos. Inclusive
nós vamos chamar aqui para esclarecer nesta Casa, nós
precisamos aplicar hoje. O dinheiro do FITHA também tem
que liberar para os municípios. Eu tenho certeza que o Coronel
vai se empenhar com sua equipe para fazer o melhor. Mas o
Governo do Estado tem que dar uma atenção especial porque
não adianta, lá em novembro, dizer: ah! começou chover. Mas
lá todo mundo vai saber que dezembro, janeiro vai chover
mesmo e até lá nós temos que recuperar todas as estradas
coletoras. Alto Paraíso, as pessoas estão desesperadas lá.
Coronel, a 425 também...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Adelino,
conclua.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A questão das pontes, é
emergência lá. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Fúria.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu achei que o Deputado Adelino
queria passar a 364 para você cuidar também, Meireles. Eu
quero aqui parabenizar o Governo do Estado pela sua indicação.

Assim que você assumiu o DER foram muitas críticas
com relação a você não ser do Estado de Rondônia. Mas hoje
eu tenho a certeza que o Governador acertou muito, porque
além do teu currículo, você tem uma humildade que é acima
do teu preparo técnico para estar à frente de uma Instituição
tão importante como o DER no Estado de Rondônia. Então, eu
te parabenizo, parabenizo o Governo do Estado e nós estamos
na torcida para que você faça melhor do que todos os
Secretários, todos os diretores que passaram por aquela pasta.

Então, nós estamos aqui na torcida. Porque muitos
usaram a máquina para fazer política e eu tenho certeza que
você vai usar a máquina...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para conclusão,
Deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Para fazer o bem para o nosso
povo do Estado de Rondônia.

O SR. JAIR MONTES – Só não pode ser deputado aqui, viu
meu irmão?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para concluir. Eu
gostaria também, Coronel Meireles, de dizer que eu acho que

Vossa Excelência, sua maior qualidade, além, logicamente do
conhecimento e do caráter que tem, é a humildade. Todos
esses apartes que foram feitos, isso é fruto da humildade que
o senhor tem em respeitar deputado, atender deputado e saber
que deputado, quando vai conversar como senhor, vai pedir
para população, não é para ele, e o senhor é testemunha disso.

Então, a gente fica feliz de hoje ter oportunidade de
sabatinar Vossa Excelência e ser aprovado aqui por unanimidade
dos deputados que estão no plenário. Parabéns! Eu não tinha
dúvida nenhuma disso, disse isso ao senhor para ter
tranquilidade que as pessoas estavam felizes com o seu
trabalho. Agora, logicamente, a responsabilidade sua é muito
maior, que além de ser nomeado pelo Governo, o senhor está
alicerçado pela Assembleia e vai ter que começar as coisas
acontecer. Eu sei que as dificuldades das residências, como o
Deputado Ezequiel falou, é verdade, muitas residências do DER
precisam melhorar, se não melhorar, se não prestar precisa
trocar, o que nós precisamos é ter resultado.

Quanto à questão do FITHA, há um compromisso, Júnior,
da Casa Civil, tem um compromisso da SEPOG em não tirar
dinheiro do FITHA, porque senão, o Coronel Meireles, não
adianta que ele não vai trabalhar. Mas a SEFIN, nós temos
informações que a SEFIN em reunião, já tirou R$ 30 milhões
do FITHA, que eram R$ 149 milhões, baixou R$ 118 milhões;
já tirou mais R$ 15 milhões de financeiro, só não tirou o
orçamento e tem três milhões e quatrocentos por mês que vai
tirar.

Então, a gente vai chamar eles aqui, eu gostaria que
você viesse junto, porque se nós deixarmos o Coronel Meireles
sem recurso para trabalhar, este Estado acaba, porque como
não tem estrada para poder escoar a sua produção, ninguém
produz mais. E estrada é saúde, estrada é educação, tem que
ser prioridade. Então, Coronel Meireles, parabéns.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Bem rapidamente,
deputado, já encerrou.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Pode encerrar a votação e anunciar
e eu falo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vou proclamar o
resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- 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 Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
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- Deputado Geraldo da Rondônia- sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com 21 votos a favor,
1 abstenção e nenhum voto contrário, fica aprovado o candidato
o senhor Erasmo Meireles e Sá, para ocupar o cargo de Diretor
do Departamento Estadual de Estrada e Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, no § 7º do artigo 11
da Constituição Estadual. A matéria será encaminhada ao
Governador para nomeação.

Parabéns Coronel Meireles. Próxima matéria, senhor
Secretário.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Transfiro a Presidência
aqui para o Deputado Adelino para poder dar continuidade,
que eu já retorno.

(Às 17 horas e 49 minutos o senhor Laerte Gomes passa a
Presidência ao senhor Adelino Follador)

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente Deputado Adelino, que
ora assume a Presidência. Só querendo registrar aqui a fala ao
Coronel Meireles, que acaba de ser aprovado pela sabatina
desta Casa, com toda razão, O Deputado Fúria falou com muita
propriedade, é uma pessoa de uma extrema humildade, que
tem um carisma que nos contagia. E dizer que esta Casa aqui
reprovou o projeto que tratava de um financiamento para
modernização da máquina na Secretaria de Finanças, R$ 130
milhões, aproximadamente. Mas eu quero dizer que o
financiamento para o DER, com certeza absoluta é importante
e esta Casa precisa analisar isso. Vale a pena investir no DER,
porque o DER é o resultado de estradas e automaticamente a
educação através do transporte escolar; é saúde, onde as
ambulâncias podem sair do interior e chegar até a capital sem
estourar pneus, sem quebrar...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Conclua.

O SR. JEAN OLIVEIRA – sem acabar com as ambulâncias.
Enfim, o meu apoio e os meus parabéns ao Coronel

Meireles.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Questão de Ordem, Presidente. Eu
queria só cumprimentar aqui o vereador Mão, da cidade de
Cacoal. Seja bem-vindo a esta Casa, aqui é a Casa do Povo.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, senhor
Presidente. Só também fazer um registro da presença dos
vereadores lá da cidade de Espigão d’Oeste, Vereador Adão,
Vereador Genezio, o Zonga, o Joveci e o Cocó, estão aqui na
plateia. Agradeço a presença de cada um de vocês, o Vereador
Mão, lá da cidade de Cacoal, que está bem na divisa de
Espigão, acho que vocês vieram no mesmo carro, está bem
ali na divisa. Agradeço aqui a presença de vocês.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Próxima matéria,
Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 025/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de
Presidente e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações
componentes da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações
Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia
– FAPERO, LEANDRO SOARES MOREIRA DILL.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Mensagem 106,
nós vamos abrir ao plenário. Solicito ao senhor Secretário
que faça a leitura do parecer da Comissão.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 016 da
Comissão de Educação e Cultura 2019.

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião plenária
realizada hoje, aprovou por unanimidade o parecer do relator
Deputado Alex Silva, favorável ao Projeto de Resolução nº
025/19, Mensagem 106, de autoria do Poder Executivo, “Nomes
indicados para ocuparem os cargos de Presidente e Diretor,
referentes às Autarquias e Fundações componentes da
Administração Indireta do Estado de Rondônia”. Fundação de
Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e
Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO.

Estiveram presentes e votaram os Senhores Deputados:
Lazinho da Fetagro, Adelino Follador, Ismael Crispin e Alex
Silva. Plenarinho das Comissões 01, 10 de junho de 2019.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em votação o
Projeto de Resolução 025/19, Mensagem 106. Está aberto o
painel de votação.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Presidente, só para
constar aí, eu acho que dos currículos que nós tivemos aí, o
mais graduado foi o indicado à FAPERO, é PHD e pós-doutorado
agora, não é? Parabéns.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva -  sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
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- Deputado Dr. Neidson -  sim
 Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - Presidente
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - não votou
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Está aprovado,
com 18 votos ‘sim” e 01 abstenção. Fica aprovado o nome de
Leandro Soares Moreira Dill para a FAPERO do Estado de
Rondônia. Vai para o Governador nomear.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 030/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações, componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação
Profissional de Rondônia – IDEP, ADIR JOSEFA DE OLIVEIRA.

(Às 17 horas e 59 minutos o senhor Adelino Follador
passa a presidência ao senhor Laerte Gomes)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Senhores deputados,
Projeto de Resolução nº 030/19 que indica o nome da senhora
Adir Josefa de Oliveira, para preencher o cargo vago no Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional de
Rondônia – IDEP, conforme Mensagem nº 106, do Poder
Executivo.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do
relatório da Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 017/19 da
Comissão de Educação e Cultura.

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião plenária
realizada hoje, aprovou por unanimidade o parecer do Relator
Deputado Adelino Follador, favorável ao Projeto de Resolução
nº 030/19, Mensagem 106, de autoria do Poder Executivo,
“Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente e
Diretor referentes às Autarquias e Fundações componentes da
Administração Indireta do Estado de Rondônia”. Instituto
Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de
Rondônia – IDEP.

Estiveram presentes e votaram os Senhores Deputados:
Lazinho da Fetagro, Adelino Follador, Ismael Crispin e Alex
Silva. Plenarinho 1 das Comissões, 10 de junho de 2019.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Passaremos à
apreciação. Os deputados favoráveis ao nome proposto à

Assembleia Legislativa votarão “sim”, os contrários “não”. Está
aberto o painel.

A dona Adir já está sendo apreciada pelo Parlamento,
não é, dona Adir? E com a torcida a favor. Isso é importante.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, engraçado que na Comissão,
Presidente, tem deputado que é ‘tigrão’, chega aqui vira
‘tchutchuca’ na hora de votar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Mas já veio sabatinado,
a sabatina é na Comissão. Lá é o momento de expor os
pensamentos, tirar as dúvidas, aqui à matéria já veio
consumada, ‘sim’ ou ‘não’. São todas do IDEP aí? Parabéns
para vocês.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O Deputado Jair assume que
aqui ele é ‘tchutchuca’ e lá ele é ‘tigrão’.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns pelo trabalho
do IDEP.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O Deputado Fúria também é
‘tchutchuca’ aqui e ‘tigrão’ lá.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pessoal vamos se
atentar a votação.

O SR. JAIR MONTES – Você vê que a torcida da Adir está
maior que a dos outros, viu?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Jean Oliveira,
Questão de Ordem.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, a bancada do MDB está
unida em prol do ‘sim’, não é Deputado Lebrão?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O MDB vota ‘sim’.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O Deputado Edson, que não pôde
estar aqui, está em outro compromisso, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – MDB sempre unido,
inclusive na eleição.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cássia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater- sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
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- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vou proclamar o
resultado. Com 21 votos favoráveis e 1 abstenção fica aprovada
a candidata a senhora Adir Josefa de Oliveira, para ocupar o
cargo de Presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento
da Educacional Profissional de Rondônia – IDEP, nos termos do
§ 7º, o nome será encaminhado ao Governador.

Parabéns, dona Adir. No painel registra-se o voto da
Deputada Rosângela Donadon.

Próxima matéria, senhor Secretário.

SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – E do Deputado Adailton
Fúria, favorável.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – E o voto do Deputado
Adailton Fúria, favorável. São 21 votos favoráveis e 1 abstenção.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 028/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Centro de Educação Técnica e Profissional da Área de
Saúde – CETAS, LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Professora Adir, a
responsabilidade de Vossa Excelência é muita no IDEP.  Você
sabe o potencial que o IDEP tem e vocês, com certeza, podem
fazer a diferença, podem e devem fazer a diferença.

Projeto de Resolução nº 028/19, que indica o nome da
senhora Luciene Carvalho Piedade Almeida, para preencher o
cargo vago do Centro de Educação Técnica e Profissional da
Área de Saúde, Diretora-Geral – CETAS, conforme a Mensagem
106, do Poder Executivo.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do
Relatório da Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 007/2019
da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social,
em reunião no Plenarinho 1 das Comissões, realizada hoje,
aprovou por unanimidade o parecer do Relator, Deputado Dr.
Neidson, favorável ao Projeto de Resolução nº 028/19, de autoria
do Poder Executivo/Mensagem 106, “Nomes indicados para
ocuparem os cargos de Presidente e Diretor referentes as
Autarquias e Fundações componentes da Administração Indireta
do Estado de Rondônia”. Centro de Educação Técnica e

Profissional da Área da Saúde – CETAS, fora a Sra. Luciene
Carvalho Piedade Almeida.

Estiveram presentes e votaram os Senhores Deputados:
Adailton Fúria, Dr. Neidson, Chiquinho da Emater, Luizinho Goebel
e a Senhora Deputada Rosângela Donadon. Plenarinho 1 das
Comissões, 11 de junho de 2019.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só registrar a
presença do Vereador Adão de Espigão, que me faltou à
memória, e como eu não consigo enxergar muito longe, acabei
não registrando a presença. Registrar aqui a nossa Vice-
Presidente, Deputada Rosângela Donadon.

Projeto de Resolução nº 028/19, que indica o nome da
senhora Luciene Carvalho Piedade de Almeida. Passaremos à
apreciação, à votação. Os deputados favoráveis ao nome
proposto à Assembleia Legislativa votarão “sim”, os contrários
“não”.

Liberar o painel para a votação. Deputado Luizinho,
Deputada Rosângela, já votou; Deputado Jhony, Deputado Jean,
Deputado Ezequiel, cadê o Líder do Governo Eyder Brasil?
Deputado Cassia Muleta.

Vamos proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - não votou
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - não votou
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Por 19 votos a favor,
computando o voto do Deputado Jean Oliveira. Com 19 votos
a favor, 1 abstenção e nenhum voto contrário, fica aprovada a
candidata, senhora Luciene Carvalho Piedade Almeida para
ocupar o cargo de Diretora-Geral do Centro de Educação
Técnica e Profissional da área de Saúde – CETAS, nos termos
do § 7º do artigo 11 da Constituição Estadual. Vai ao Governador
para nomeação. Aprovado.Parabéns.
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O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parabéns.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Solicito a nossa Vice-
Presidente, Deputada Rosângela Donadon que assuma a
Presidência desta Casa.

(Às 18 horas e 08 minutos o senhor Laerte Gomes passa a
Presidência à senhora Rosângela Donadon)

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente Rosângela Donadon, eu
quero só deixar claro aqui para senhora que o Líder do Governo
neste exato momento aqui é o Deputado Jair Montes.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem.

O SR. LAERTE GOMES – Ficou bonita a Presidência agora?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Ficou muito bonita, sem
dúvida, e com muita competência.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A aparência mudou muito aqui.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Próxima
matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 032/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.
Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente e
Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Rondônia – EMATER, LUCIANO BRANDÃO.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Senhores
deputados, Projeto de Resolução nº 032/19 que indica o nome
do senhor Luciano Brandão para preencher o cargo vago da
EMATER, conforme Mensagem nº 106 do Poder Executivo.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura do
relatório da Comissão específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 004/19 da
Comissão de Agropecuária e Política Rural.

A Comissão de Agropecuária e Política Rural, em reunião
extraordinária realizada hoje, aprovou por unanimidade o
parecer do Relator Deputado Adelino Follador, favorável ao
Projeto de Resolução nº 032/19 de autoria do Poder Executivo,
Mensagem 106, que diz “Nomes indicados para ocuparem os
cargos de Presidente e Diretor, referentes às Autarquias e
Fundações componentes da Administração Indireta do Estado
de Rondônia”. Entidade Autárquica de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER.

Estiveram presentes e votaram os Senhores Deputados:
Cirone Deiró, Adelino Follador, Lazinho da Fetagro e Chiquinho
da Emater e Luizinho Goebel. Plenarinho das comissões 02, 10
de junho de 2019.

O SR. ALEX REDANO – Presidente

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Passemos
à apreciação. Os deputados favoráveis ao nome proposto à

Assembleia Legislativa votarão “sim” e os contrários votarão
“não”. O painel está aberto deputados.

O SR. ALEX REDANO – Senhora Presidente, gostaria de me
pronunciar.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Com a
palavra, Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Quero parabenizar o Presidente da
Emater pelos trabalhos. Mas, senhora Presidente e nobres
deputados, eu gostaria de relatar uma reclamação recorrente
que eu tenho recebido que é sobre a escoação dos nossos
produtos pelas vias estaduais, e venho conversando e cobrando,
praticamente toda semana, a melhoria das rodovias estaduais.

E a grande dificuldade é a grande quantidade de
maquinários em empréstimos aos municípios, são mais de 60
maquinários, Deputado Adelino, emprestados para os
municípios. No DER na região de Ariquemes, Residência de
Ariquemes, com toda aquela vasta extensão, com apenas 03
máquinas. Então, eu faço esse pedido aqui, está aqui presente
o Líder do Governo, que retome esses maquinários que esteve
em empréstimo para os municípios, que voltem para o Estado
em perfeitas condições para nós podermos exigir a melhoria
das nossas estradas. Muito obrigado, Presidente.

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

O SR. LAERTE GOMES – Só uma Questão de Ordem aqui.
Vossas Excelências vão matar o Deputado Lebrão? Não

façam isso não, o homem tem sessenta e poucos anos, é idoso.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Ele está igual à
votação, vermelha.

O SR. LAERTE GOMES – Vamos registrar bem rapidinho,
Presidente. Vossa Excelência me permite? Eu vou ter que sair.

Mas, eu não poderia deixar sem registrar aqui a questão
da Emater, o Luciano. Desejar sucesso, Luciano, a você à frente
da empresa, você que foi regional do Município de São
Francisco, foi Chefe da Emater de Alvorada, tem conhecimento.

Com certeza vai desenvolver um grande trabalho na
Emater, que é uma empresa importantíssima para a nossa
agricultura, para a nossa economia. Desejo todo sucesso a
você. Você tem conhecimento técnico, capacidade, não tenho
dúvida que vai fazer um grande mandato à frente dessa empresa
e materiana, que com certeza já contribuiu, contribui, ainda
pode contribuir muito com o Estado de Rondônia.

E eu gostaria antes de sair, senhores deputados, também
não poderia deixar a próxima indicação do Governo, que é do
Idaron, o Júlio, que eu acho que o governo fez uma grande
indicação. E quem tem a responsabilidade, talvez a maior de
todos os sabatinados de hoje, é você que tem. Para mim, de
todas as sabatinas que teve aqui, o órgão mais importante é o
Idaron, que é o órgão da sanidade. Se nós não tivermos
sanidade no Estado, acabou todos os outros órgãos, ninguém
arrecada nada, não funciona Detran, não funciona DER, não
funciona Emater, não paga funcionário, não funciona nada.

Então, a sua responsabilidade é muito grande,
principalmente nesse momento que nós vamos, Deputado
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Chiquinho, dar um salto muito grande que é agora ficar livre
completamente da vacinação contra Febre Aftosa. Vamos abrir
novos mercados mundiais como a Europa, com os Estados
Unidos. A nossa carne, que já é reconhecida mundialmente, a
carne do boi verde, do pasto verde. Então, eu acho que a
responsabilidade do Idaron aumenta muito.

Agora você tem a missão e o Governador já concorda
com isso, ele aceita, ele acha que é o caminho de buscar as
parcerias público/privadas, de buscar o FUNDAF, de buscar o
FEFA, de buscar a iniciativa privada para te ajudar nesse
caminho que você sabe que é complicado e é difícil.

Então, parabéns, desejo sucesso a vocês, desejo sucesso
ao Luciano, que vocês possam fazer desse setor produtivo, a
grande alavanca para este Estado poder desenvolver de
verdade, ter um orçamento digno, ter renda per capita digna,
e que o Estado possa ter através do trabalho de vocês, poder
de investimento em todas as áreas. Parabéns.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, Questão de Ordem.
Presidente, a gente ia votar “não” no Júlio, só que ele é muito
grande, aí a gente desistiu.

Luciano, parabéns. O Luciano é uma pessoa que a gente
encontrou aí na Comissão, nessa sabatina e a gente sabe da
sua importância também como servidor da própria empresa,
da Emater, não é isso? Onde o Chiquinho da Emater está aqui
hoje deputado, e vem falando que você é um grande técnico.

Esperamos também que esse grande técnico servidor
público, se transforme também nessa excelência que é a Emater,
no Estado de Rondônia. Então, parabéns.

Deputado Lebrão, aqui o Deputado Dr. Neidson, é médico,
se precisar nós estamos aqui, meu irmão.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria que, enquanto nós
votamos os outros Projetos, a gente...

O SR. LEBRÃO – Uma Questão de Ordem, senhora Presidente.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Concedida
aqui para o Deputado Lebrão.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Dá o resultado e chama outro.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – O Deputado
Lebrão, depois desse susto aí, que foi uma brincadeira dos
nobres colegas, tem a palavra.

O SR. LEBRÃO – Muito obrigado, Presidenta. A senhora fica
muito bem aí na sua cadeira. Primeiramente, eu quero
parabenizar a todos aqueles que foram sabatinados, que já
ocupavam as respectivas pastas dentro do governo, isso prova
que o Governador Marcos Rocha está exatamente no caminho
certo. Agora, nós entendemos que nós temos que avançar muito
em todas as áreas administrativas deste Estado, buscando
tecnologia de ponta. É exatamente isso que todos aqueles que
passaram por esta sabatina mostraram através dos seus
currículos a capacidade que cada um tem para ocupar a sua
pasta.

Agora, o que eu não sabia realmente e que me deixou
de certa forma, meu caro guru, meu querido Deputado Jair

Montes, que sem dúvida nenhuma, ele é o pai de todos aqui,
não é? É que eu era um deputado que tinha uma avaliação tão
grande nesta Assembleia, como eu vi acontecer aqui nesse
momento. Todos os senhores votando por unanimidade em
todos aqueles que eu indiquei para o governo, que são todos
os que estão aí, todos os senhores acompanham o meu voto
nesse momento, e eu fico muito feliz de ter essa liderança
que até me surpreendeu dentro desta Casa Legislativa. Muito
obrigado a todos. Certamente, nós teremos aí um grande
mandato pelo nosso Governador Marcos Rocha e pelos
Parlamentares que ocupam assento neste Parlamento.

Inclusive, agradecer em especial ao Deputado Lazinho
da Fetagro, nosso amigo do PT, que acompanhou o nosso
raciocínio em todas as votações. Parabéns a todos aqueles
que vão mais uma vez ocupar os seus respectivos cargos no
governo.

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

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero aqui parabenizar o Luciano,
servidor de carreira da Emater, está se esforçando aí para
fazer um grande trabalho. Mas, nós como parlamentares, nós
precisamos fortalecer essa pasta. Sabemos que a Emater tem
pouco dinheiro para investimento. A Emater precisa de
reestruturação no seu quadro de pessoal, equipamentos, na
sua estrutura física e para isso você pode contar com esta
Casa, com a Comissão de Agricultura, com os deputados dessa
Comissão para lhe fortalecer. Sucesso nesse seu mandato,
que Deus possa lhe abençoar.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Presidente?

A SRA. ROSÂNGELA DOANDON (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só dizer para o Luciano que o
trabalho continua.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Questão de Ordem, Presidente?
Fúria aqui no cantinho, do outro lado.

A SRA. ROSÂNGELA DOANDON (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu quero também parabenizar o
Luciano, também que é uma pessoa muito humilde. A gente
fez essa brincadeira aqui porque a gente tem uma liberdade
muito grande com você e pode ter certeza que todos os
parlamentares aqui te respeitam e te admiram muito, porque
diante de todas as dificuldades você ainda está tentando fazer
um bom trabalho à frente da Emater.  Parabenizar também o
Deputado Lebrão pela ótima indicação. Têm dois indicados
que o Deputado Lebrão fez, de grande relevância, uma para o
Governo que é o nosso amigo da Emater e outro para o
Gabinete, o Chefe de Gabinete, o Gilmar, que é uma pessoa
muito competente que eu admiro muito.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Está aí
mostrando a sua força, não é, companheiro Lebrão?
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A SRA. CASSIA MULETA – Presidente, um aparte rapidinho,
30 segundos.

A SRA. ROSÂNGELA DOANDON (Presidente) – Pois não,
Deputada.

A SRA. CASSIA MULETA – Eu também não poderia deixar
aqui de parabenizar o Luciano pela grande ação, pelo grande
trabalho que ele está fazendo frente à Emater, pela humildade
que ele tem de sempre estar aqui nos gabinetes dos deputados
conversando, falando as dificuldades da Emater e levando o
trabalho da Emater para o interior. Parabéns, Luciano. Espero
que cada dia você faça melhor por aquela pasta onde você
está e o meu voto, com certeza, já é seu.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Ok!
Parabéns, Deputada Cassia. Vou proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cássia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - sim
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Com 21
votos “sim” e 1 Abstenção, 21 votos favoráveis será comunicado
ao Poder Executivo o nome escolhido para esta Casa para
nomeação do senhor Luciano Brandão para Presidente da
EMATER. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 031/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 106.

Nomes indicados para ocuparem os cargos de Presidente
e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações componentes
da Administração Indireta do Estado de Rondônia.

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado
de Rondônia – IDARON, JÚLIO CESAR ROCHA PERES.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Solicito ao
senhor Secretário proceder à leitura do Relatório da Comissão
Específica.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Parecer nº 003/19 da
Comissão de Agropecuária e Política Rural.

A Comissão de Agropecuária e Política Rural, em Reunião
Extraordinária realizada hoje, aprovou por unanimidade o
parecer do Relator Deputado Luizinho Goebel, favorável ao
Projeto de Resolução nº 031/19 do Poder Executivo/Mensagem
106, que diz, “Nomes indicados para ocuparem os cargos de
Presidente e Diretor, referentes às Autarquias e Fundações
componentes da Administração Indireta do Estado de
Rondônia”. Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do
Estado de Rondônia – IDARON.

Estiveram presentes e votaram os Senhores Deputados:
Cirone Deiró, Adelino Follador, Lazinho da Fetagro, Chiquinho
da Emater e Luizinho Goebel. Plenarinho das Comissões 2, 10
de junho de 2019.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Passaremos
à apreciação. Os deputados favoráveis ao nome proposto à
Assembleia Legislativa votarão “sim” e os contrários votarão
“não”.

Está iniciada a votação no painel eletrônico.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, enquanto nós votamos aí,
eu quero também parabenizar o nosso amigo Júlio, Veterinário
supercompetente que está assumindo a pasta. Júlio, estamos
juntos nessa missão, te fortalecendo, cobrando o nosso
Secretário de Agricultura, o nosso Governo para que dê essa
autonomia que o Idaron precisa tanto administrativa quanto
financeira.

Então, fica aí o nosso pedido ao Governador, ao
Secretário de Agricultura, ao nosso Chefe da Casa Civil que dê
a sua autonomia para o nosso Idaron. Deixa o nosso amigo
Júlio trabalhar. Sucesso, amigo!

O SR. ADAILTON FÚRIA – Presidente, Questão de Ordem?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Pois não,
Deputado Fúria.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Eu quero parabenizar o Júlio. Ontem
eu fiz a ele umas 4, 5 perguntas e aí eu já também não quis
mais perguntar nada que eu vi que o homem é potência na
área. Então, eu quero parabenizar você. O teu currículo, com
certeza, é um currículo que para a pasta que você vai ocupar
não tem nenhum igual.

Então, eu te parabenizo, desejo boa sorte e vamos rever
aquela situação do GTA da galinha, para o cara ter que vir,
andar 40 quilômetros para tirar um GTA de uma galinha, é
complicado, mas a gente está contando com o teu apoio nisso
aí. Forte abraço.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Ok. Deputado
Adelino com a palavra.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o Júlio
pelo trabalho que vem fazendo à frente do Idaron. Dizer que a
responsabilidade é muito grande, mas tenho certeza da sua
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capacidade junto com todos os técnicos veterinários do Estado
de Rondônia, a equipe toda, vocês vão fazer a diferença. O
Luciano também, parabenizar a Emater. O setor produtivo
precisa do Idaron, precisa da Emater, precisa do Seagri para
continuar destacando o Estado de Rondônia entre os melhores
Estados do Brasil. E, automaticamente, consiga ajudar as outras
Secretarias: Saúde, Educação, que hoje a agricultura é o carro-
chefe do Estado de Rondônia.

Então, parabenizar a todos os homenageados aqui, os
indicados hoje, e desejar sucesso. Contem conosco.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Com a
palavra o Deputado Ezequiel, em seguida o Deputado Jair e aí
encerramos.

O SR. LEBRÃO – Não! Eu quero uma partezinha também.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Ok, Presidente. É só também,
seguindo os nobres colegas também aí, parabenizar o Júlio
pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da pasta.

Porque, na verdade, o Idaron é responsável pela nossa
qualidade sanitária dos nossos animais, grande responsável
pela geração de emprego no nosso Estado de Rondônia, o nosso
frigorífico, os nossos abatedouros e também pela qualidade da
nossa carne que cada vez vem ganhando mais espaço no
mercado internacional. Não apenas o Júlio, mas toda equipe, a
Margarete que é uma das veterinárias ali da sua confiança e
toda equipe, Júlio, os responsáveis pelo nosso Idaron em todo
o Estado de Rondônia. Parabéns a você, ao seu trabalho e a
toda a sua equipe.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Questão de Ordem, Deputada.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Deputado
Luizinho e Deputado Jair Montes com a palavra, em seguida.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Só aproveitar e parabenizar e
desejar sucesso ao Júlio também. Estamos juntos!

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Parabéns.
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Júlio, eu quero aqui te parabenizar.
Lembro-me que quando no início do meu mandato eu estive
com você no Idaron, e você se mostrou uma pessoa muito
educada, muito solícita. O tamanho do seu currículo é do seu
tamanho, gigante. Rondônia hoje é o quinto maior exportador
de carne deste País. Então, nós temos uma responsabilidade
gigante. Nas suas costas você carrega essa grande
responsabilidade. O Idaron não é qualquer coisa, o Idaron é
uma grande autarquia. Eu creio, Júnior Gonçalves, Chefe da
Casa Civil, que está na hora de repensar o Idaron como uma
Secretaria mesmo. Porque hoje, este Estado, aquilo que o
Presidente falou é uma grande verdade, eu creio que nós temos
que trabalhar nesses investimentos do agronegócio, da
produção, não é? Onde está aí a maior riqueza deste Estado.

Quando a gente viaja para fora do Estado, e eu já fui a
Santa Catarina, fui a São Paulo, fui ao Rio, e às vezes a gente
come uma picanha e pergunta de onde é? O cara: “rapaz, é lá

de Rondônia essa carne”. E a gente sente que tem qualidade,
não é? Lá, eles chamam de boi verde, o tal do boi verde, não
é? Então parabéns. E sobre você está essa grande
responsabilidade de nós sermos um Estado cada vez mais
exportador. Parabéns, que Deus te abençoe no seu cargo, como
todos os Secretários, Presidentes de Autarquias, e Diretores.

Hoje aqui, vocês passam por um momento único na
vida de vocês também, que nunca nenhum Diretor e Presidente
passaram. Nunca! Pela primeira vez vocês estão passando.

Agora, não quer dizer que a Assembleia também vai se
eximir. Nós vamos trabalhar firmemente no nosso papel de
cobrar, de fiscalizar, tenham certeza disso. Nós somos amigos
agora, que nos conhecemos, mas podemos dizer assim, somos
amigos, mas a questão da fiscalização vai ser imprescindível
para que nós possamos ter um Estado transparente. Parabéns
a todos vocês.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Ok, Deputado
Jair. Deputado Lebrão, com a palavra.

O SR. LEBRÃO – Mais uma vez agradecer nossa Presidenta.
Eu quero, mais uma vez, parabenizar a todos os nossos
Presidentes, Diretores de Autarquias que vão voltar mais uma
vez a ocupar os seus cargos e lembrá-los que ninguém é bom
sozinho. As coisas só acontecem quando existe uma equipe.

Então, eu gostaria que Vossas Excelências realmente
acompanhassem juntamente com sua equipe tudo aquilo que
é de interesse do Estado de Rondônia, que certamente este
Estado vai crescer aceleradamente, e é isso que a Assembleia
Legislativa quer e é isso que nós merecemos. Parabenizar o
Julião, que conhece tudo e mais um pouco no Idaron. Ainda
bem que lebre está livre de febre aftosa através de vacina,
não é? Então, nós estamos aí. E, mais uma vez, agradecer
aos pares, que mais uma vez também acompanha mais uma
indicação do Deputado Lebrão neste Parlamento. Muito
obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, Deputada Rosângela
Donadon.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado Lebrão, também
tem que ver a GTA também não é, Júlio?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Deputada Rosângela, Presidente...

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Com a
palavra, o Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu só quero cumprimentar aqui o
Vereador Diogo, lá de Novo Horizonte, e o Clebinho, Ex-Vice-
Prefeito de Novo Horizonte. Sejam bem-vindos.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Deputado
Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu só queria saudar a todos,
desejar a todos, mais uma vez, sucesso e a gente está aqui
nesta Casa para, cada vez mais, a gente sabe a
responsabilidade que temos com o Estado de Rondônia. E
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tenho certeza que vocês vão fazer um grande trabalho em prol
de Rondônia, porque eu conheço todos. E tenho certeza que o
Estado, quando terminar os 04 anos do Governo do Marcos
Rocha, Júnior Gonçalves, o Estado vai estar melhor.

Cada vez, cada Governo desde Jorge Teixeira até hoje,
este Estado tem evoluído e vocês têm essa obrigação de tocar
este Estado daqui para frente e entregar para o próximo
Governo um Estado bem melhor do que cada um fez agora
com esse mandato de vocês aí. Sucesso, Deus abençoe. Viva
a nossa Rondônia e viva vocês todos!

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Parabéns,
Deputado Chiquinho. Com a palavra o Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado, nossa Presidente Rosângela
Donadon. E o momento hoje é realmente parabenizar. Eu quero
começar parabenizando o nosso Governador Marcos Rocha pela
inteligência, pela sabedoria da escolha dos seus Diretores e
Presidentes, todos, sem exceção com um grande currículo.

Não tem ninguém aqui que está sendo aprovado porque
é bonzinho, porque é simpático e sim porque são extremamente
competentes.

Então, o nosso Governador teve um cuidado muito grande
na escolha dos seus Presidentes, dos Diretores, então quero
parabenizar primeiramente ao nosso Governador. Quero
parabenizar todos os Diretores e Presidentes pelo trabalho,
pelo currículo, pela humildade. Pedir desculpas, um ou outro
deputado, às vezes, mais aguerrido, mas no sentido realmente
de poder conhecer melhor a capacidade do indicado, mas foram
todos aprovados.

Eu gostaria também de salientar dois pontos
importantíssimos nesta data de hoje: eu gostaria de parabenizar
o Secretário Chefe da Casa Civil que está aqui no plenário
Júnior Gonçalves, que mesmo não sendo do métier político, há
pouco tempo na política, teve uma sabedoria muito grande,
uma humildade muito grande e você conseguiu trazer essa
paz que todos nós precisamos. E eu queria parabenizar de
uma forma especial a cada um dos deputados pela coerência,
pela sabedoria, pela humildade em votar de acordo como o
anseio da população. Quando tem uma guerra, Legislativo e
Executivo, quem perde é o povo. Vocês podem observar,
municípios, quando tem guerra, Câmara de Vereadores e
Prefeitura, o povo perde muito. Aqui em Rondônia nós já tivemos
esses exemplos e graças a Deus, nós deputados estamos dando
um exemplo, nesta tarde, votando com coerência, com
sabedoria e votando de uma forma realmente acertada. Então,
os meus maiores parabéns são para esta Casa de Leis, para
todos os deputados. Meus parabéns e muito obrigado.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Parabéns,
Deputado Alex. Com a palavra Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Obrigado, Presidente Rosângela
Donadon. Senhores deputados, senhores membros do Poder
Executivo, é uma honra poder ter participado desse ato histórico
para o Parlamento, histórico para o Estado de Rondônia. Hoje
encerra aqui uma rodada de sabatina, onde nós tivemos a
aprovação de todos de forma unânime, nenhuma outra
contradição. Parabéns Júlio, o último sabatinado, não por ser

menos importante, mas acabou que no final falaram da
importância do agronegócio, da importância da inspeção
sanitária e do quanto é importante o Idaron para o Estado de
Rondônia.

Presidente, eu gostaria de dizer aqui que por ser um
fato histórico, além de o Executivo sofrer esse momento de
angústia por ser uma coisa que não tinha como buscar no
passado, na história deste Estado, o que aconteceu, como seria
uma sabatina, nós aqui no parlamento da mesma forma. Nós
não tínhamos como buscar o entendimento de como seria uma
sabatina e se iniciou um processo, nesta Casa, novo, em que
nós tivemos essa oportunidade. E aí eu queria aqui falar da
nossa equipe, Dr. Hélder, Dr. Matheus, Secretário Legislativo e
Procurador desta Casa, Advogado Geral, que nos auxiliaram a
conduzir esse processo da melhor forma possível. É fato que
nesse momento existem as discussões de como vai ocorrer,
como tem que transcorrer e no final deu tudo certo. Deu tudo
certo porque também fazer justiça à escolha do Governador
Coronel Marcos Rocha, escolheu bem as pessoas, facilitou a
esta Casa e eu digo e volto a dizer, tomar decisão nem sempre
é fácil. A faculdade de tomar essa decisão, ser facultativo,
decidir ‘sim’ ou ‘não’, é muito confortável para nós. Ter que
decidir aquele que vai ser Presidente, aquele que vai ser Diretor
é mais uma atribuição que foi concedida a esta Casa, aos
membros dela e nós fizemos isso de forma muito tranquila e
consciente. Os senhores todos sabatinados, pessoas de grandes
currículos e que vão poder a partir de hoje, autorizado aí, a
serem renomeados e dar continuidade e que esta Casa continue
dando apoio e tendo essa parceria estreita com o Executivo e
com cada um dos senhores. Muito obrigado, Presidente, pela
oportunidade da fala.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Parabéns
Deputado Jean. Vamos dar a palavra aqui para o nosso
Deputado Dr. Neidson e em seguida o Deputado Luizinho.

O SR. DR. NEIDSON – É só para parabenizar em nome do
Júlio, parabenizar todos os Diretores e Presidentes que foram
sabatinados. Eu acho que não foi nada de mais para nenhum
de vocês, foi até fortalecedor para cada um de vocês porque
quem sai fortalecido mais ainda é o Governador pelas indicações
que ele fez. Parabéns a todos. Apesar de que o Luciano ali
estava para ter um infarto. Eu vi daqui só pela expressão da
face dele, do rosto, parecia que já estava com taquicardia.

Depois, foi o Júnior Gonçalves, quando ele olhou assim,
ele se assustou, apesar de o Deputado Lebrão estar bem
vermelho ali também, eu falei: “eu vou ter que atender 3 de
uma vez, eu não consigo”.  Mas, parabéns! Eu acho que quem
saiu bem fortalecido aqui foi o Governador e toda a sua equipe.
Vocês são merecedores do cargo. Obrigado.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Parabéns,
Deputado Dr. Neidson. Ainda bem que temos um médico aqui
para dar esse atendimento.  Deputado Luizinho Goebel, com a
palavra.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, só dizer que esse é um
fato novo nesta Casa, é a primeira vez que acontece uma
sabatina desta e também um fato novo para um Governo do
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Estado no Estado de Rondônia. E acredito que acima de tudo
valeu muito o comprometimento do Governo com aquilo que é
correto e também o comprometimento da Assembleia com
aquilo que determina a Constituição. Acho que todos saíram
fortalecidos, uma prova dessas é a pessoa do Chefe da Casa
Civil Júnior Gonçalves que foi o interlocutor, que mediou todo
esse processo e acima de tudo isso demonstrou o
comprometimento dos Poderes Legislativo e Executivo com o
bom andamento dos trabalhos em favor da população e do
Estado de Rondônia. Acredito que agora o Governo volta com o
foco principal, foco total, que é o Estado de Rondônia. Porque
realmente qualquer ser humano que passa por uma situação
dessas fica numa situação difícil, delicada, mas esta barreira é
mais uma barreira que o Governo Marcos Rocha vence, entre
tantas outras que já tem vencido. E agora nós estamos juntos,
com um só propósito de fazer uma Rondônia melhor para todos.

Então, parabéns mais uma vez a todas as pessoas que
compõem o Governo do Estado. Eis aqui uma prova que o
Governo Marcos Rocha acertou na escolha dos seus Secretários,
dos seus Presidentes e Diretores de Fundações, Autarquias,
porque todos foram por unanimidade aprovados por um
colegiado de 24 deputados estaduais e 24 deputados estaduais
que estão em sintonia diária com a população de Rondônia e
que as cobranças que vêm ao Poder Executivo, elas vêm através
de nós. E hoje nós estamos simplesmente homologando aquilo
que o povo de Rondônia já decidiu, aprovamos, confiamos e
acreditamos nos Secretários nomeados anteriormente pelo
Governador Marcos Rocha. Obrigado, Presidente.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Parabéns,
Deputado Luizinho. Pediu aparte também, o Deputado Alex Silva.
Com a palavra Deputado.

O SR. ALEX SILVA – Senhora Presidente, só parabenizar a
todos os sabatinados e durante a sabatina a gente pôde ver e
acompanhar o currículo e também a experiência que cada um
deles tem em relação a sua determinada pasta.

Então parabenizar, e que cada um possa fazer um bom
Governo, um bom trabalho e, com certeza, o nosso povo, o
nosso Estado tem muito a ganhar com isso. Então parabéns a
todos e que Deus os abençoe.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Obrigada,
parabéns Deputado. Antes de proclamar aqui o resultado eu
gostaria de dar a palavra ao nosso Líder do Governo, Deputado
Eyder Brasil para fazer as suas considerações finais. Deputado
Eyder.

O SR. EYDER BRASIL – Boa noite a todos, boa noite Presidente
Rosângela que mais uma vez preside esta Mesa, esta Casa,
esta Sessão Extraordinária da melhor forma possível. Boa noite
a todos os pares, boa noite a toda a equipe de imprensa ainda
aqui, a nossa equipe do DECOM, as nossas garotas, as nossas
meninas da taquigrafia; boa noite a todos os presentes, em
especial àqueles que passaram dias intensos, vamos dizer assim
- não é, Deputado Dr. Neidson? -, não sabendo o que iria
acontecer, na expectativa. Mas eu quero aqui, em nome do
Governador Cel. Marcos Rocha, como seu Líder aqui nesta Casa,
agradecer aos 23 deputados e deputadas desta 10ª Legislatura,

que entenderam que isso é uma prerrogativa do nosso
Governador, escolher àquelas pessoas que representarão o
Governador nas Autarquias, nas Empresas. Enfim, quando nós
começamos essa caminhada o ano passado e o Grupo do PSL
escolheu o Governador Cel. Marcos Rocha como candidato,
como então candidato, é porque o grupo entendeu que ele
era uma pessoa honrada, de caráter e de uma reputação
ilibada. O povo entendeu da mesma forma e quase 70% do
povo rondoniense o escolheu para representa-los durante
esses próximos 4 anos. Seria injusto desta Casa não
homologarmos, vamos dizer assim, a decisão de escolha do
nosso Governador.

Muito se falava a respeito dessa sabatina e eu tinha
certeza, conhecendo um pouco o Coronel Marcos Rocha, que
escolheu as pessoas certas para cada pasta. E aqui eu quero
parabenizar todos vocês que estão aqui, que hoje saem, não
vitoriosos, mas chancelados por esta Casa por aquilo que vocês
mesmo construíram. O Coronel Marcos Rocha, frustrando
alguns correligionários do PSL e talvez sejam esses que atacam
os nossos nobres parlamentares aqui, que não entenderam
que Rondônia não pode ser mais governada por conchavos
políticos, por toma lá, da cá; por pessoas que entendem ou
achavam que por balançar as bandeiras do PSL, as bandeiras
do 17 no ano passado, este ano seriam Secretários, Diretores
e Presidentes; de forma alguma.  O Coronel Marcos Rocha foi
muito responsável e mesmo contrariando parte do grupo do
PSL, escolheu as pessoas certas através do seu caráter, através
do seu currículo, através daquilo que essas pessoas aqui
construíram ao longo da sua vida.

Então, fico muito feliz por fazer parte desse processo
de mudança na política do nosso Estado, na política do nosso
Presidente Bolsonaro. Parabéns Júnior Gonçalves, por ter
trabalhado, por ter articulado, por ter vindo aqui nesta Casa
várias vezes conversar com todos os deputados aqui desta
Casa. Você tem grande mérito nesta conquista. Momento
histórico para Rondônia, momento histórico para Assembleia
Legislativa, sairemos daqui hoje mais fortalecidos, o Poder
Legislativo por fazer o seu papel, aquilo que está escrito e
prescrito na nossa Constituição. O Poder Executivo por ter tido
o reconhecimento desta Casa na sua escolha. Parabéns ao
Coronel Marcos Rocha, parabéns a todos os nossos deputados.

Fizemos o nosso trabalho, cumprimos a nossa missão,
que Deus possa continuar nos abençoando e abençoando todos
vocês. E que o trabalho de vocês não seja para vangloriar
cada um de vocês, mas seja para honrar o povo de Rondônia,
o povo que escolheu o Coronel Marcos Rocha e pelo Coronel
Marcos Rocha ter escolhido cada um de vocês, eu tenho certeza
que o sucesso de Rondônia é inevitável, o nosso Estado só
tem a crescer. Parabéns a todos e que Deus nos abençoe.

Não poderia me furtar nesse momento de falar uma
opinião partidária e pessoal. Até o ano passado, até o início
deste ano, antes do nosso Ministro ser indicado, o Juiz ser
indicado Ministro, eu apoiava 100% a Operação Lava Jato,
hoje eu apoio 1.000%. Espero que seja feita justiça necessária
no nosso País e que realmente quem deve, quem deve para o
nosso País pague e pague muito caro. O Brasil acima de tudo
e Deus acima de todos!
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A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Parabéns,
Deputado Eyder, nosso Líder do Governo aqui nesta Casa de
Leis. Nós vamos agora proclamar o resultado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adailton Fúria - sim
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - abstenção
- Deputado Alex Redano - sim
- 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 Edson Martins - ausente
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - ausente
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - não votou
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputada Rosângela Donadon - sim

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) - Com 18 votos
sim e uma abstenção, será comunicado ao Poder Executivo o
nome escolhido por esta Casa para nomeação do Senhor Júlio
Cesar Rocha Peres, no cargo de Presidente e Diretor do IDARON.

Quero aqui parabenizar cada um de vocês, Presidentes
e Diretores de Autarquias. Não temos dúvidas da capacidade
profissional de cada um de vocês. Essa sabatina foi mesmo
um momento de termos esse conhecimento maior do grande
profissionalismo de vocês, a expertise de cada um frente as
suas pastas. Eu não tenho dúvida nenhuma e nem os demais
colegas que votaram favoráveis a permanência de cada um de
vocês. O nosso Governador Marcos Rocha foi muito feliz na
escolha dos seus Presidentes de Autarquias.

E nós vamos agora, neste momento, encerrar a Ordem
do Dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 12 de junho, no horário regimental, às
09:00 horas. Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 47 minutos).

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

ATO Nº2930/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão da Servidora ADRIANA
LUCENA DE BRITO, matricula 200166180, Assessor Técnico,
para o código AT-27, do Departamento de Almoxarifado e
Patrimônio, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2819/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor CARLOS ADRIANO COSTA
DE LIMA, matricula 200166299, para Assistente Técnico,
Código AST-30, e relotar Diretoria Pedagógica da Escola do
Legislativo, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 07 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
      PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2726/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora CASSIA TAMIRIS BRITTO
CASOTTO, matricula 200166923, para Assessor Técnico, da
Divisão de Línguas Estrangeiras e Especiais, Departamento do
Cerimonial, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 29 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº2820/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CASSIO MOURA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico código AT-30, no
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, a contar de 03
de junho de 2019.

Porto Velho, 07 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2936/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CISANDRA ALBERTONI FARIAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
12, na Divisão de Monitoramento e Segurança Patrimonial, do
Departamento de Polícia Legislativa, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2902/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DAVID RODRIGUES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
30, na Divisão de Manutenção Predial, do Departamento de
Engenharia e Arquitetura, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2903/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DOUGLAS DO MONTE, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-30, no
Gabinete do Superintendente de Tecnologia da Informação, a
contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2837/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

DOUGLAS WAGNER CODIGNOLO FILHO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
27, do Gabinete da Presidência, a partir de 30 de junho de
2019.

Porto Velho, 10 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2945/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora EDNAILCE RAMOS DOS
SANTOS, matricula 200166769, para Assistente Técnico,
código AST-30, e relotar no Gabinete da Presidência, a contar
de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2771/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cardo em Comissao do Servidor EDUARDO VANDERSON
BATISTA BARBOSA, matricula 200166965, para
Superintendente de Assuntos Estratégicos, código RDS-3,
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Secretaria de Segurança Institucional, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2727/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora ELAINE RESENDE DO
NASCIMENTO, matricula 200167017, para Assistente Técnico,
da Divisão de Aplicação de Normas Técnicas, e Contábeis, do
Departamento de Gestão Orçamentária, Financeira e
Patrimonial, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 29 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2947/2019-SRH/P/ALE

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

L O T A R

EPAMINONDAS MACEDO DOS SANTOS, matricula nº 7877,
Agente Administrativo, pertencente ao Quadro efetivo do
Município de Ji-Paraná/RO, no Gabinete da Presidência, a contar
de 17 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2929/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da Servidora FABIANA
CARLA HOLANDA CORILAÇO, matricula 200166220,
Assistente Técnico, para o código AST-21, do Gabinete do
Corregedor, Corregedoria Administrativa, a contar de 03 de
junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2927/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FABIO JOSE DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, no Gabinete
do Deputado Aélcio da TV, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2909/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FELIPE ANDRADE, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-28, no Gabinete
do Secretário Geral Adjunto, da Secretaria Geral, a contar de
03 de junho de 2019.

Porto Velho, 1 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2912/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

Os servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, de exerce no Departamento de Policia Legislativa, a
contar de 11 de junho de 2019.

Nome Código
FRANCISCO HEBERT DA SILVA  AST-18
ANTONIO GELSON DE OLIVEIRA FREIT  AT-18
JOSSICLEITON ALVES DA SILVA                     AST-18
TEOLOR ALBUQUERQUE RIOJA                       AST-19

Porto Velho, 12 de junho  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL



01 DE JULHO DE 2019Nº 108 2578Pág.

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

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

ATO Nº2925/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

IAGO NEVES FERREIRA ANEZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Gabinete do Superintendente de Tecnologia da Informação,
a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2972/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão da Servidora JAYANE
CARLOS PIOVESAN, matricula 200166041, Assessor Técnico,
código AT-26, e relotar no Departamento de Cerimonial, a contar
de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2874/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

JIGLEANE CASTRO TORRES, do Cargo de Provimento em
Comissão, a contar de 12 de junho de 2019.

Porto Velho, 11 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2913/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

Os servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, de exerce na Divisão de Monitoramento e Segurança

Patrimonial, do Departamento de Policia Legislativa, a contar
de 11 de junho de 2019.

Nome Código
JORGE LINO DE OLIVEIRA AST-18
JOÃO FIRMINO DESTRO AST-18
EVERCLEI MESQUITA DE SOUZA AST-18
FRANCISCO DAS CHAGAS P. GUTIERRE AST-18

Porto Velho, 12 de junho  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2969/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor JOSE CARLOS ARRIGO,
matricula 200166043, para Assessor Técnico, código AT-29, e
relotar na Divisão de Monitoramento e Segurança Patrimonial,
a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2943/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão do Servidor JOSE FRANÇA
BENJAMIM , matricula 200166939, Assistente Técnico, para
o código AST-30, do Departamento de Compras,
Superintendência de Compras e Licitação, a contar de 03 de
junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2937/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JULIA CAROLINA DE LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
12, na Divisão de Monitoramento e Segurança Patrimonial, do
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Departamento de Policia Legislativa, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2914/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

KATIA QUEIROZ PERES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnica, código AT-30, no
Departamento de Policia Legislativa, a contar de 12 de junho
de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2971/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor KIMBERLY CAMATTA
MARCHIOLI, matricula 200166889, para Assessor Técnico,
código AT-27, e relotar na Superintendência de Assuntos
Estratégicos, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2910/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

LAURA CRISTINA FERREIRA PENNA DA SILVA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-25, no Departamento de Rádio e TV, a contar de
03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2836/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora LEIDE DAIANA
RODRIGUES, matricula 200166396, para Assessor Especial de
Gabinete, código DGS-3, e relotar no Gabinete do Deputado
Jhony Paixão, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 10 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2916/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

LEILA OLIVEIRA FORTUOSO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código AST-
26, no Departamento de Policia Legislativa, a contar de 12 de
junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2772/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação do Servidor MARCONI FERREIRA CASTELO
BRANCO, matricula 200166839, Assistente Técnico, para o
Superintendência de Assuntos Estratégicos, a contar de 03 de
junho de 2019.

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2917/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
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N O M E A R

MARLENE GOMES PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código AST-
18, no Departamento de Policia Legislativa, a contar de 12 de
junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2938/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

RAFAEL DA SILVA PALHANO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
12, na Divisão de Monitoramento e Segurança Patrimonial, do
Departamento de Polícia Legislativa, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2835/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

RAFAELA SANTIAGO MATTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-23,
no Gabinete da Presidência, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 10 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2911/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor RAYNNER ALVES
CARNEIRO, matricula 200165427, para Assistente Técnico, e
relotar na Divisão de Publicidade e Propaganda, do

Departamento de Comunicação Social, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2799/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor RONI FREITAS DA SILVA,
matricula 200167138, para Chefe de Divisão de Sessões
Solenes, Código DGS-3, e relotar no Departamento de
Cerimonial, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 05 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2926/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ROSINEIA SILVA OLIVEIRA DE PAULA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
28, no Gabinete do Superintendente de Tecnologia da
Informação, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2838/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

RUBENS OLIVIO MOTA PIGOZZO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-29, da
Diretoria de Assessoramento e Acompanhamento de Emendas
Parlamentares, Secretaria de Engenharia e Arquitetura, a partir
de 30 de junho de 2019.

Porto Velho, 10 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº2818/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora SANAIRA BARROS DE
CARVALHO, matricula 200167305, para Diretor Administrativo
da Escola do Legislativo, Código DGS-2, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 07 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3005/2019-SRH/P/ALE

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

D E S I G N A R

A servidora SIMEIA FLAVIA SILVA SANTANA, matrícula nº
200166266, ocupante do Cargo de Secretária de Gabinete, para
responder pela Divisão de Publicações e Anais, no período de
08 a 25/07/2019, em virtude de férias do titular.

Porto Velho, 01 de julho  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2915/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

SUZETE DE OLIVEIRA FONTENELE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código AST-
23, no Departamento de Policia Legislativa, a contar de 12 de
junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2939/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referencia do Cargo em Comissão da Servidora TAINA
MARIA PEREIRA FERREIRA, matricula 200165943, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-30, do Gabinete da Presidência,
a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2928/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

TANIA MARIA COLOSSI DANIEL, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Apoio
a Produção Parlamentar, código DGS-2, a contar de 03 de junho
de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2970/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora VIVIANA DE CASTRO
GUIMARAES FABRIS, matrícula 200166850, para Assessor
Técnico, código AT-26, e relotar no Departamento de
Cerimonial, a contar de 03 de junho de 2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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