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Secretaria Legislativa - Hélder Risler de Oliveira
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO

OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

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

MESA DIRETORA

Presidente: LAERTE GOMES
1º Vice-Presidente: ROSÂNGELA DONADON
2º Vice-Presidente: CASSIA MULETA

1º Secretário: ISMAEL CRISPIN
2º Secretário: DR. NEIDSON
3° Secretário: GERALDO DA RONDÔNIA

4º Secretário: EDSON MARTINS

27ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 16 de junho de 2020)

Presidência do Sr.
Laerte Gomes – Presidente

Secretariado pelo Sr.
Ezequiel Neiva – Deputado

(Às 18 horas e 44 minutos é aberta a sessão)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Sob a proteção de Deus
e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 27ª Sessão
Extraordinária da 2ª 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. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Senhor Presidente,
solicito a dispensa da leitura da ata da Sessão anterior.

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

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadasna Ordem do Dia.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –PROJETO DE LEI
654/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 129.Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 1.130.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo Estadual de Saúde – FES.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei 654/2020 de autoria do Poder
Executivo. Em discussão. Não havendo discussão, em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Aprovado. A matéria vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
596/2020 DO DEPUTADO MARCELO CRUZ, JAIR MONTES E
LAERTE GOMES. Reconhece a Atividade Religiosa como
essencial para a população do Estado de Rondônia em tempos
de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes
naturais.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei596/2020 de autoria dos Deputados
Marcelo Cruz, Laerte Gomes e Jair Montes. Não havendo
discussão, em segunda votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Não há mais
matérias, Senhor Presidente.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não havendo mais matéria
a tratar, encerrada 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 17 de junho, no
horário regimental. Amanhã às 09 horas da manhã.

Muito obrigado. Quero agradecer a todos os deputados,
os que estiveram presencial, os que estiveram em casa. Aos
que estiveram em casa, eu quero fazer um agradecimento
especial. Todo mundo respeitou as regras que foram colocadas
para termos uma Sessão dinâmica e todos tiveram oportunidade
de falar. Todos nós, deputados, estou vendo aqui, estão de
terno e gravata, de acordo como nosso Regimento fala. Isso é
muito importante para mostrar a nossa organização da
Assembleia Legislativa. Obrigado, senhores deputados e até a
próxima Sessão para a gente poder continuar os trabalhos.
Sendo que na próxima terça-feira, a Sessão será presencial,
com exceção dos grupos de risco, dos deputados que estão em
grupo de risco, com exceção daqueles que estão em quarentena,
desde que façam justificativa. Ok, senhores deputados?
Deputado Alex quer falar mais alguma coisa antes de encerrar?

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, peço permissão a
vossa Excelência para fazer uma Questão de Ordem. Eu sei
que já está no momento final, mas é um tema importante e
serei rápido.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Concedo, concedo.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado. Eu fui procurado por vários
comerciantes, por moradores da comunidade, do Município de
Montenegro. Estão muito preocupados com a delegacia de
Montenegro. E também fui procurado por alguns moradores
do Município de Alto Paraíso. Em Montenegro, especificamente,
foi transferido o delegado. O município está sem delegado e
alguns servidores. A preocupação do município, Senhor
Presidente, nobres deputados, é o fechamento da delegacia.
Então, alertando os demais deputados, essa semana eu vou
procurar a Casa Civil, procurar o Governo do Estado para ter
uma posição referente a isso, porque foi uma luta de vários
deputados, da comunidade. Hoje, a delegacia é uma vitória da
comunidade e não podemos deixar fechar essa delegacia, nem
as demais também. Tem em Cujubim também, em Alto Paraíso
e nós precisamos lutar para permanecer essas delegacias
abertas. Somente para fazer esse alerta. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está registrada a defesa
do Deputado Alex Redano em prol da manutenção das
delegacias dosmunicípios citados.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Uma Questão de Ordem
bem rapidamente.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, eu recebi aqui agora
até das suas mãos, os casos de coronavírus do Estado de
Rondônia. Todo dia eu venho fazendo o informativo. Vou fazer

hoje, aqui, via Assembleia. E o dado que nos preocupa muito
é que nós temos 13 mil. Hoje são 16 de junho e nós temos
13.010 pessoas confirmadas no Estado com coronavírus, 4.649
curados, 405 internados e 346 óbitos.

Mas o que eu queria falar com o senhor? O que me
preocupa, Presidente? É que em São Paulo abriu o comércio e
hoje foi o recorde em número de pessoas infectadas. Então, o
alerta que eu faço aqui ao Governo do Estado de Rondônia, às
Prefeituras dosmunicípios é que tomem muito, muito cuidado,
e as pessoas também. Que os empresários mantenham o seu
colaborador com máscara; álcool em gel; o seu cliente, na
entrada, com álcoolem gel;os supermercado que comecem a
colocar aquele aparelho, Deputado Marcelo Cruz, que faz o
teste ali de temperatura na testa do cliente. Se o cidadão
estiver com febre, não deixe entrar.

Então, assim, todo mundo tem que tomar suas
precauções. Nós não temos leitos suficientes para todo mundo.
Nós não temos UTIs para todo mundo, Presidente. Então, assim,
é o momento de todo mundo se cuidar. Está tudo aberto, está
tudo arreganhado, então é o momento de cada um se cuidar.
Fica esse meu apelo, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Alguém mais pediu
Questão de Ordem?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Por videoconferência) –
Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência)–Presidente,
só um minutinho.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu vou dar um minuto
certinho. Eu vou cronometrar.

Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Por videoconferência)– Eu
quero aqui deixar a minha preocupação, Presidente, com o
Baixo Madeira, desde Calama, até Laranjeiras e Pimenteiras.
Que o Governo do Estado, junto com os municípios - eu sei
que é obrigação dos municípios cuidar do Baixo Madeira. Essas
comunidades rurais estão isoladas. E só para você ter ideia, lá
em Calama foram testadas 100 pessoas e em 41 deram
positivos. Esse povo não tem remédio e não tem como
transportar esse povo. Então, eu vou pedir ao Governo do
Estado - eu já falei com o governo -, falar com a Prefeitura de
Porto Velho para que cuide do povo do Baixo Madeira, como
também do pessoal lá de Guajará-Mirim e Pimenteiras e Costa
Marques.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Adelino, um
minuto cronometrado. Começou.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência)– O Deputado
Alex falou da delegacia de Montenegro. Com certeza a
preocupação é muito grande daquela comunidade, mas eu
quero citar também a de Alto Paraíso. Alto Paraíso nós já
estivemos também com o Procurador-Geral da Polícia Civil e
lá também tem 4 funcionários e 3 são candidatos agora. Então,
estão pedindo afastamento dia 20. Então aqui na região, as
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delegacias que eram para fechar, fecharia Cujubim, fecharia
Alto Paraíso, fecharia Montenegro. Toda essa região ficaria
descoberta. Então, precisa urgente que a Polícia Civil faça o
curso, chame gente e coloque mais estrutura, que isso é
lastimável. A situação da Polícia Civil é muito difícil e eu faço
um apelo, então, para a Casa Civil que sente com a Polícia Civil
e veja o que dá para fazer. Obrigado.

 O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência)– Alex Silva,
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Alex Silva, um
minuto também cronometrado. Está correndo o tempo.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Presidente, só para
parabenizar Vossa Excelência, o Deputado Marcelo Cruz, o
Deputado Jair, eu sei melhor do que ninguém a importância da
igreja hoje para a nossa sociedade pelo trabalho social, pelo
apoio espiritual. Então, esse projeto veio em ótima hora, haja
vista o momento em que a gente está vivenciando agora nessa
pandemia. Então, parabenizar o senhor, Presidente, Deputado
Marcelo e Deputado Jair pela iniciativa.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Pastor Alex.
Eu quero primeiro me solidarizar com toda Igreja Universal do
Reino de Deus, em seu nome, pelo falecimento do nosso amigo,
grande Vereador de Porto Velho, um homem de Deus, um Pastor,
Pastor Edézio. Foi candidato ao Senado na nossa chapa na
última eleição. Quero deixar registrado, em nome de todos os
colegas deputados, os nossos sentimentos a toda a família do
Pastor Edézio, à Igreja Universal e ao senhor que era um amigo,
colega dele.

Sobre a questão aqui, só para colocar, para nós
finalizarmos, eu estive em Brasília agora, essa semana, e fui
em supermercado, fui em farmácia, todos os comércios que
eu fui a temperatura era medida na entrada. Aqui em Porto
Velho fizeram lock down semana passada, não tinha fiscalização
nenhuma, todo mundo na rua. Quando se implanta a lei, tem
que ter coragem de fiscalizar, Polícia Militar, todo mundo. Não
é para sair na rua? Não é para sair na rua. Não tem que ter
medo de rede social, ficar preocupado com rede social. Gente,
é uma ação para salvar vidas lá na frente. Com certeza se
aplicou o lock down, porque a parte técnica da Saúde tinha
convicção que não tinha leitos de UTIs suficientes para a
população com os números que estão crescendo
assustadoramente. Então, não adianta dar o lock down e deixar
todo mundo sair na rua. Não pode. Então agora o próprio
comércio, as empresas, entenderam aquilo. Agora que abriu,
também tem que tomar outros cuidados. Acho que é a hora de
a gente ter uma fiscalização mais dura, porque isso só vai ser
vencido com a consciência de cada cidadão.

Então, fica aqui encerrada a Sessão e deixo um abraço
a todos os deputados e, mais uma vez, os agradecimentos.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 54 minutos)

ATO Nº1459/2020-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

GIOVANNA OLIVEIRA BESSA HONANDA DE NEGREIROS, do
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-25, do Gabinete da Presidência, a contar de 23 de
junho de 2020.

Porto Velho, 23 de junho de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1460/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

GIOVANNA OLIVEIRA BESSA HOLANDA DE NEGREIROS,
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor,
código AS-07, na Divisão de Apoio as Atividades Parlamentares,
do Departamento de Apoio à Produção Parlamentar, a contar
de 23 de junho de 2020.

Porto Velho,  23 de junho  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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