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TAQUIGRAFIA

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 20 de agosto de 2019)

Presidência dos Srs.
Laerte Gomes - Presidente

Jair Montes - Deputado
Adelino Follador - Deputado

Secretariado pelos Srs.
Ismael Crispin - 1º Secretário

Dr. Neidson - 2º Secretário
Aélcio da TV - Deputado

(Às 15 horas e vinte e nove minutos foi 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); Edson Martins
(MDB); Eyder Brasil (PSL); Ezequiel Neiva (PTB); Ismael Crispim
(PSB); Jair Monte (PTC); Jean Oliveira (MDB); Jhony Paixão
(PRB); Laerte Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro (PT); Luizinho
Goebel (PV) e Dr. Neidson (PMN) .

DEPUTADOS AUSENTES: Geraldo da Rondônia (PSC); Lebrão
(MDB); Marcelo Cruz (PTB) e Rosangela Donadon (PDT).

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Sob a proteção de Deus
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 31ª Sessão
Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Procede à leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.

Lida a Ata, senhor Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Em discussão a Ata que
acaba de ser lida.  Não havendo observações dou-a por
aprovada.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Com retificações,
porque têm algumas partes que têm que ser retificadas na Ata
(retificações ortográficas e de digitação).

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Mas tem que ver quem
é que está escrevendo isso aí para poder colocar de volta na
escola.

Solicito ao senhor 1º Secretário que proceda à leitura
do Expediente recebido.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
dos Expedientes recebidos.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 165/2019 – Poder Executivo,

encaminhando Projeto de Lei que “Altera o caput do artigo 5º
da Lei nº 3.160, de 27 de agosto de 2013, que ‘Dispõe sobre a
criação de estágio remunerado, no âmbito da Secretaria de
Estado da Educação - SEDUC’.”.

02 - Mensagem nº 166/2019 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
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a abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação,
até o valor de R$ 242.000,00, em favor da Unidade

Orçamentária: Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNESP”.

03 – Mensagem nº 167/2019 - Poder Executivo,

encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo

a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor

de R$ 4.177.149,04, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo

Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP”.

04 – Mensagem nº 168/2019 – Poder Executivo,

solicitando a retirada da Mensagem nº 65, de 23 de abril de

2019, com o seu respectivo Projeto de Lei que “Altera e

acrescenta dispositivos à Lei nº 2.589, de 28 de outubro de

2011, que ‘Institui o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal

do Estado de Rondônia e revoga a Lei nº 2.104, de 7 de julho

de 2009’”.

05 – Mensagem nº 169/2019 – Poder Executivo,

solicitando que seja adotado o Regime de Urgência nos Projetos

de Leis Complementares nºs011, 014/2019 e Projetos de Leis

Ordinárias nºs 066, 120, 116, 117, 118, 126, 128, 129, 150,

152, 156, 158, 159, 162, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192,

193, 194/2019, bem como na Mensagem nº 165.

06 – Mensagem nº 170/2019 – Poder Executivo,

encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo

a abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, até
o valor de R$ 121.335.643,74, em favor das Unidades
Orçamentárias: ALE/RO, TCE/RO, TJ/RO, CGE, SUGESP, SEFIN,
RS - SEFIN, PC/RO, CBM/RO, PM/RO, POLITEC, SEDUC, FES,
SEAGRI, SEJUS, MP/RO e DPE/RO.”.

07 – Mensagem nº 171/2019- Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Estado de
Rondônia, representado pelo Poder Executivo, a contratar
operação de crédito externa junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, para execução do Projeto de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Rondônia -
PROFISCO II RO”.

08 – Ofício nº 2568/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
desacumulação da Serventia Única do Município e Comarca de
Espigão do Oeste/RO”.

09 – Ofício 3162/2019 - DITELIR, encaminhando resposta
ao Requerimento nº 240/2019 de autoria do Senhor Deputado
Jair Montes.

10 - Ofício 12487/2019 - SESAU, encaminhando resposta
ao Requerimento nº 335/2019 de autoria do Senhor Deputado
Anderson Pereira.

11 - Ofício nº 3181/2019 - DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 5226/2018 de autoria do
Senhor Deputado Luizinho Goebel.

12 - Ofício nº 3191/2019 - DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 501/2019 de autoria do
Senhor Deputado CironeDeiró.

13 - Ofícios nºs 3187, 3188/2019 - DITELIR,
encaminhando resposta as Indicações Parlamentares nºs 468,
462/2019 de autoria do Senhor Deputado Lazinho da Fetagro.

14 - Ofícios nºs 3178, 3179, 3180, 3186, 3174/2019 -
DITELIR, encaminhando resposta as Indicações Parlamentares
nºs 274, 285, 286, 482, 275/2019 de autoria do Senhor Deputado
Jair Montes.

15 - Ofício nº 3949/2019 – DER, encaminhando resposta
a Indicação Parlamentar nº 144/2019 de autoria do Senhor
Deputado Geraldo da Rondônia.

16 - Ofício nº 3182/2019 - DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 160/2019 de autoria do
Senhor Deputado Laerte Gomes.

17 - Ofício nº 3183/2019 - DITELIR, encaminhando
resposta a Indicação Parlamentar nº 319/2019 de autoria do
Senhor Deputado CB Jhony Paixão.

18 - Ofício nº 3682/2019 - DER, encaminhando resposta
a Indicação Parlamentar nº 503/2019 de autoria do Senhor
Deputado Alex Silva.

19 - Ofício nº 3718/2019 - DER, encaminhando resposta
a Indicação Parlamentar nº 352/2019 de autoria do Senhor
Deputado Anderson Pereira.

20 – Ofício nº 451/2019 – Tribunalde Contas do Estado,
comunicando o julgamento do Processo-e n. 01964/15/TCE-
RO, que versa sobre a Prestação de Contas do Governo do
Estado, referente ao exercício de 2014, bem como sobre o
Parecer Prévio PPL-TC 00017/19 e o Acórdão APL-TC 00165/
19, ambos publicados no Diário Oficial do Estado nº 1900, de
05/07/2019.

21 – Ofício nº 8831/2019 – DETRAN, encaminhando cópia
do convênio celebrado no 2º semestre de 2019.

22 – Ofício nº 13763/2019 – SEJUS, solicitando
providência e apoio quanto ao procedimento da SEJUS, no que
concerne a aprovação apenas parcial, por esta Casa de Leis,
do Projeto de Lei nº 053/2019, encaminhado por meio da
Mensagem nº 048/2019.

23 - Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado
Eyder Brasil, encaminhando justificativa de ausência das
Sessões Ordinárias dos dias 06 e 07 do mês de agosto do ano
de 2019.

24 - Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado Jair
Montes, encaminhando justificativa de ausência da Sessão
Ordinária do dia 14 do mês de agosto do ano de 2019.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Antes de passar às
Breves Comunicações, em nome desta Casa, em nome do
Presidente Laerte Gomes, do Presidente Jair Montes que está
aqui interino, eu quero cumprimentar aqui os senhores
Vereadores, Senhor Vereador Arão Wão, Câmara Municipal
de Guajará-Mirim; o senhor Vereador Gilmar Augusto Oro Não,
também de Guajará-Mirim. Sejam bem-vindos a esta Casa em
nome do Deputado Jair Montes e o Deputado Dr. Neidson, em
nome de todos os deputados. Porque Guajará, eu e o Dr. Neidson
somos de lá.

A senhora Vereadora Graça Daveli, Câmara Municipal
de Ariquemes, a região aqui do nosso amigo Deputado Follador,
Deputado Geraldo da Rondônia; todos os deputados aqui.

Da região de Rolim de Moura, oVereador Uender, líder
do Luizão lá na Câmara, e amigo pessoal do Vice-Governador
do Estado de Rondônia. Com ele está o Vereador Claudinho da
Cascalheira e o Vereador Aldo Júlio. Sejam todos bem-vindos
nesta Casa.

Senhores Deputados, nós vamos abrir agora as Breves
Comunicações. Então, cada deputado terá 05 minutos sem
direito a aparte. Então vamos respeitar, está certo? Quem quiser
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falar alguma coisa, faz Questão de Ordem na fala final aí do
nosso deputado, para que nós possamos ser breves que nós

estamos aqui com a Casa cheia e vamos até 23:30 hoje a
votação.

Com a palavra, pelo prazo de até cinco minutos sem
apartes, o ilustre Deputado Ismael Crispin, meu prefeito de

São Francisco, São Miguel.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, Deputado Jair
Montes que ora preside a Sessão; senhores deputados;

sentindo a ausência hoje das nossas deputadas que abrilhantam
aqui este plenário. Mas cumprimento o público presente aqui
no nome da Vereadora Daveli, lá do município de Ariquemes,
Graça Daveli.

Senhor Presidente, a minha fala aqui hoje, talvez os dias
vão passando e nós vamos tendo algumas dificuldades e
dificuldade de aprender. Têm um ditado lá na roça que diz que
“burro velho não aprende a puxar carroça”. E talvez seja isso

que esteja acontecendo comigo, porque eu estou vendo
algumas coisas ao inverso. Eu não estou conseguindo enxergar
alguns detalhes. E a minha preocupação com este não conseguir
enxergar vem muito da parte nossa enquanto Poder Legislativo

e também do Poder Executivo. Preocupa-me, meu correligionário
Deputado Chiquinho, de repente, a visão que o Governo tem
em relação ao Estado; mepreocupa porque sinto uma proteção
aos grandes e um açoite em relação aos pequenos.

E eu trago isso, senhores deputados, na tarde deste dia,
porque os municípios, e nós recebemos nos nossos gabinetes
prefeitos e vereadores todos os dias, enquanto nós estivermos
aqui.  Se viermos para a Assembleia Legislativa na segunda-
feira, nós vamos receber prefeitos e vereadores. Se ficarmos
até a sexta-feira, assim será a rotina. E todos estes cidadãos,
representando os seus municípios, sempre estão pedindo
alguma coisa. Ou seja, um recurso para viabilizar uma situação
lá na base, lá no município onde eles moram. E, aí, me assusta,
porque nós temos levantado aqui, Deputado Chiquinho, um
questionamento em relação à Energisa, a poderosa Energisa.

E pasmem, senhores, A Energisa deve ao Estado de
Rondônia quase R$ 2 bilhões! É muito dinheiro! Deste dinheiro,
tem a participação dos municípios, 25% são dos municípios. E
eu não vejo a movimentação do Estado em querer receber
este dinheiro, pôr no caixa e distribuir com os nossos municípios,
resolver problemas crônicos que o Estado de Rondônia tem.

Nós recebemos hoje, na Comissão de Saúde, o Secretário
Estadual de Saúde, que fez queixas lastimosas ali naquela
Comissão. Da dificuldade financeira de comprar equipamento
e resolver problemas que nós temos há tempos no Estado de
Rondônia, e que o dinheiro resolve.

E, aí, você vai, você tem uma Energisa devendo quase
R$2 milhões, e pior, ela tem se prontificado, a Energisa disse
em uma reunião comigo mesmo: “eu quero pagar o Estado”. E
eu perguntei: mas de que forma você quer pagar?”Eu quero
pagar a vista”.

Então nós não podemos, no momento difícil de
dificuldades financeiras que nós temos, nós não podemos abrir
mão de uma receita tão importante como essa. E hoje eu falei
ao Presidente da AROM, que me assusta também, nesta altura
do campeonato a AROM, que representa os municípios, precisa

movimentar os prefeitos para ir buscar essa receita, porque
faz um movimento inverso ao Estado.

Eu recebi, nestes últimos dias, muitos proprietários de
pequenos abatedouros nos município do interior do Estado de
Rondônia, pessoas que empregam cinco empregados, no
máximo 10 empregados, que abate até 150 cabeças de bovinos
lá no abatedouro e que estão sendo, neste momento, atacados
pelo Governo do Estado através do Idaron, fazendo uma
cobrança retroativa de até cinco anos atrás, de uma taxa para
o Fesa, o Fundo Fesa.Essas pessoas, todas elas, em todos os
municípios, estão comprometidas, com as suas receitas
comprometidas. É mais de R$60 mil que o Estado está cobrando
dos pequenos.

E o meu clamor aqui, senhores, é para que a gente
tenha sim o comprometimento fiscal de cobrar de quem deve
ao Estado, mas observar o princípio da proporcionalidade. Há
uma legislação emitida aqui nesta Casa em 2009 ainda, 2010,
e é com base nela que o Estado está cobrando desses pequenos
empresários. É com base nessa lei que o Estado está indo lá e
dizendo: olha, você deve, se você não pagar nós vamos inserir
você na dívida ativa.

Mas vejam os senhores, na própria legislação diz o
seguinte: quem abate, Deputado Ezequiel, até 2.500 cabeças
de gado tem que pagar mil reais por mês de taxa. Mas nós
temos, pelo interior do Estado, muita gente abatendo 10, 20.
E eu fiz um levantamento, a maioria deles abate 150 cabeças
de gado por mês. E por que é que eles têm que pagar o mesmo
valor do cara que abate 2.500? É desproporcional.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado.

O SR. ISMAEL CRISPIN – E a gente precisa fazer essa
correção. Então, para concluir, senhor Presidente. Veja, R$ 2
bilhõesda Energisa para ser cobrado. Vamos buscar esta
receita, mas vamos ter cuidado com quem produz neste Estado,
que são os pequenos empreendedores. E aí, eu remeto aqui
aos abatedouros que nós precisamos fazer alguma coisa para
salvar o emprego de muita gente.Muito obrigado, senhor
Presidente.

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

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Questão de Ordem ao
Deputado CironeDeiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu quero aqui parabenizar o nosso
colega Deputado Crispin, que trouxe à baila esta pauta da
Energisa. E nós endossamos as suas palavras, Deputado,
porque nós temos, aí, os municípios com o pires na mão.

Prefeito começa pedindo R$ 100 mil, você fala que não
tem, ele baixa para R$80 mil, baixa para R$70 mil. Sai daqui
com R$10 mil e sai satisfeito. Enquanto nós temos aí mais de
um bi para receber...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Dois bi.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Mais de um bi para receber de uma
empresa que tem o compromisso de pagar o Estado de
Rondônia, e nós não cobramos. Então o Governo precisa ser
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enérgico, precisa cobrar e precisa dar um fim nisso aí. Que
acordo que foi feito para a Energisa entrar aqui e comprar a
Ceron? Então, nós precisamos realmente que o Estado arrecade
esse dinheiro e passe esses 25% que é direito dos municípios,
para fortalecer os municípios aqui no Estado de Rondônia.
Parabéns Deputado.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Dr. Neidson, por 05 minutos sem aparte.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Só uma Questão de Ordem
enquanto o Deputado Dr. Neidson fala, Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Concedido.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Queria parabenizar o
Deputado Ismael Crispin na questão da defesa dos pequenos
abatedouros. O que ele falou é real, a situação é preocupante
e pode trazer prejuízo às pequenas cidades. E com isso quem
vai ser beneficiado, Deputado, é os grandes frigoríficos, porque
eles ficam vendendo a carne lá, enquanto os pequenos que
dão emprego naquela pequena cidade ficam sem aquela
geração de emprego e renda. Aí vem o Idaron querer equiparar
essas questões das multas nessa cobrança de taxa e isso não
podemos aceitar. Parabéns pelo discurso em defesa dos
abatedouros pequenos do Estado de Rondônia.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Bem,Presidente, só queremos informar
da reunião que nós tivemos hoje através da Comissão de Saúde,
juntamente com vários deputados. Esteve presente o Secretário
Fernando Máximo, a Katiane que é a Secretária Adjunta e mais
da equipe técnica, prestando esclarecimentos com relação às
denúncias que nós realizamos aqui, as cobranças que nós
fizemos aqui na tribuna com relação às cirurgias ortopédicas
que são realizadas no Hospital de Base, que estavam
tumultuando já e aumentando o número de cirurgia em espera
e aumentando o número de leitos ocupados, leitos esses que
são terceirizados. Nós fizemos só de um paciente que nós
tínhamos aí aguardando há 30 dias, só nesse um paciente o
Estado gastou  R$ 18 mil, ele aguardando essas cirurgias. Daria
para realizar 18 cirurgias das que estavam sendo contratadas
com uma empresa, no interior, terceirizada. Ou seja, nós
falamos ao Secretário essa situação, já fizeram a contratação
de 5 ortopedistas, vão contratar mais, chamaram mais 2 e
querem contratar mais 1 para formarem 4 equipes e tentar
aumentar o número de cirurgias realizadas, principalmente na
ortopedia, para diminuir essa demanda e melhorar o
atendimento à população, que não fiquem assim tanto tempo
aguardando cirurgias ortopédicas. Cirurgia de joelho,
praticamente, vai demorar ainda para que se retorne por falta
de material.

Relatou também que as cirurgias da parte de
bucomaxilofacial, fraturas de queixo, de mandíbulas, já
chegaram os materiais ontem, e hoje já estavam em conferência
para iniciar as cirurgias.

Mas enfim, foi colocada uma situação, através do
Secretário de Saúde também, da situação dos equipamentos

que nós temos no Estado de Rondônia com relação ao
angiógrafo, que está quebrado. Muito antigo o angiógrafo que

nós temos lá no Hospital de Base, até em movimentá-lo para
colocar em outro local, já ficam com medo de desmontar. Foi
colocada uma situação pelo Deputado Jean, que... - o Presidente
Laerte está aqui também -, Presidente, Deputado Laerte,

gostaria da sua atenção também nesta situação. Deputado
Laerte, foi colocado hoje, na Comissão de Saúde, nós temos
um recurso economizado aqui pela Assembleia Legislativa que
vai ser destinada a construção do Heuro, parte desse recurso.

Então, nós colocamos, o Deputado Jean também colocou
e todos nós que estávamos aí presentes, se for destinado um
recurso, que ia ser mais ou menos R$ 10 milhões, não sei a
previsão que vai ser devolvida e colocada para o Fun-Heuro,

nós colocamos aí para apresentar a todos os deputados, que
esse recurso da Assembleia que seja destinado à construção
do Heuro, seja destinado a para a compra de dois angiógrafos,
que sai a R$ 3 milhões mais ou menos cada um, e o restante

possa ser destinado para a compra de outros equipamentos
que estão...

O SR. LAERTE GOMES - Eu fui citado, senhor Presidente...

O SR. DR. NEIDSON – Deixa-me só concluir...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deixa ele concluir, por

favor. Questão de Ordem, o senhor tem que pedir. Vossa
Excelência é novato aqui, está aprendendo agora. Está certo.

O SR. DR. NEIDSON – E o restante do recurso, ser for possível,
esses dois angiógrafos, seja feita uma atuação junto a Sesau,
para que possam ser comprados alguns, vamos dizer, o
fibroscópio na urologia, artroscópio para realizar as cirurgias
ortopédicas. Assim, amenizando o sofrimento da população
agora, não esperar ainda a construção do novo Hospital, porque
a população está sofrendo hoje. Então essa é uma das
orientações, e o Deputado Jean chegou novamente, já citei o
nome dele, que foi ele o idealizador desta proposta, para que,
ser for destinador recurso para o Heuro, já temos um recurso
que vai ser destinado pelo Tribunal de Contas, que a Assembleia
possa destinar para comprar esses equipamentos aí e amenizar
o sofrimento da população o mais breve possível, não
aguardando a construção do novo Hospital. Fica aí à disposição
os microfones, senhor Presidente. Vou dar o aparte aqui, sem
poder.

O SR. LAERTE GOMES – É só uma Questão de Ordem pela
citação do nome. Eu fui citado, Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – É uma Questão de
Ordem. Pode falar.

O SR. LAERTE GOMES – Por uma boa causa, mas fui citado...

O SR. JEAN OLIVEIRA - O Presidente Jair é mais ameno,
mais tranquilo na presidência.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Tenho dado mais leveza.
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O SR. LAERTE GOMES – Só para colocar, Deputado Dr. Neidson,
Vossa Excelência que faz, Vossa Excelência que faz parte
também desta Casa e que também é responsável pela economia
que esta Casa fez, junto com todos os deputados, esse recurso
que vai ser destinado ao fundo é uma emenda coletiva de todos
os parlamentares. Cada um vai dar trezentos e poucos mil reais,
quase quatrocentos mil reais das economias que têm direito a
fazer a indicação para o Fundo Heuro. Agora, nós só vamos
poder fazer isso no final do ano. Falava até hoje com o Presidente
Jair, que está presidindo a Sessão, porque nós temos a questão
do orçamento. Nós temos o dinheiro economizado, guardado,
mas nós só poderemos ver o orçamento no final do ano. Tem
que fechar tudo para ver o orçamento que vai sobrar, porque
às vezes o orçamento não bate com o financeiro, e nós vamos
ter que pedir crédito orçamentário. Então, neste momento, nós
vamos esperar para poder passar.

Agora, essa questão que Vossa Excelência coloca - urge
a bancada federal, que tem emendas parlamentares, destinar
50% das emendas de bancada para a saúde. Mas não sabe
onde coloca. Então, esse tipo de demanda, eu acho que está
faltandoesse o pleito. Com certeza, o Secretário já deve ter
feito já. A bancada federal...

O SR. JAIR MONTES - Articulação política...

O SR. LAERTE GOMES – É. Porque isso é um fato.  Agora, nós
temos um objetivo, uma economia de construir o João Paulo.
Se nós fugirmos desse objetivo, que a gente já está pregando
desde o início do ano, eu não me sentirei agradável nisso, não
é? Nós já podemos arrumar outros mecanismos de ajudar, mas
essa economia que todos os deputados aqui fizeram, abriram
mão de muitas coisas para ter, foi com esse intuito de uma
parte ser colocada no João Paulo, outra parte no Hospital do
Amor, aqui o Hospital de Barretos; outra parte, Deputado Fúria,
lá em Cacoal, Deputado Cirone, lá no hospital São Daniel
Comboni; no Santa Marcelina, Deputado Adelino. Então, a gente
fez todo o planejamento.

Então, Deputado, a gente pode arrumar mecanismos,
tentar ajudar, mas todo esse trabalho foi feito para isso: para a
gente poder atender esse objetivo de todos os deputados.

O SR. AÉLCIO DA TV – Questão de Ordem.

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

O SR. AÉLCIO DA TV - Eu queria só completar o...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deixa... Vamos fazer o
seguinte, para a gente também...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu espero o Deputado Aélcio.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Vamos deixar o Deputado
Dr. Neidson concluir, que ele está terminando. Aí, a gente faz a
Questão de Ordem, Deputado Aélcio e Deputado Jean, para a
gente não fugir e daqui a pouco pedir aparte em 5 minutos?

O SR. DR. NEIDSON – Ok. Então, seria essa a situação. E com
relação às cirurgias eletivas, o Secretário disse que vão atuar

para que possam retornar. Já estão realizando as cirurgias
vasculares. Há as cirurgias com prótese endovasculares de
aneurisma, que ainda não estão realizando. Nós, da Comissão
de Saúde, vamos acompanhar para ver se realmente se
evolução dessas cirurgias está sendo o melhor para a nossa
população, se está sendo satisfatória, evitando a sequela dos
nossos pacientes, da nossa população do Estado de Rondônia.
Seria isso, senhor Presidente. Obrigado.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Questão de Ordem, Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV – Só para complementar esse tema do
angiógrafo, O Presidente Laerte Gomes fez o compromisso
comigo no início do ano, que, neste segundo semestre, a
economia que eu fiz no meu gabinete do ano passado foi feita
com o objetivo de atender essa demanda de um angiógrafo.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – o seu nome está lá...

O SR. AÉLCIO DA TV – Foram R$ 1.257.000,00 que eu preciso
fazer o remanejamento - esse é específico para a compra
desse angiógrafo.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Já está no cronograma
da Saúde. Eu falei que o senhor é um homem de palavra e
cumpre.

O SR. AÉLCIO DA TV – Exatamente. R$ 1.257.000,00 e esse
independe da economia que todos da Casa fizeram para passar
para o Heuro, e o Presidente Laerte tem esse compromisso.
Então, nós temos R$ 1.257.000,00 que vai ser repassado para
o Fundo Estadual de Saúde para ajudar na aquisição deste
angiógrafo. É um compromisso do nosso Presidente, o
Deputado Laerte Gomes, para nós fazermos esse
remanejamento agora no início deste segundo semestre.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Aélcio. Lá está seu nome hoje. Na hora de passar os slides:
Aélcio da TV: R$ 1 milhão, duzentos e alguma coisa; e Mariana
Carvalho: R$ 2 milhões - lá vai alguma coisa - para dar os R$
3 milhões. Então, o seu já está lá, mas se não chegou nada, o
Deputado Laerte vai mandar o seu, fique tranquilo.

Deputado Jean, um aparte? Vossa Excelência pediu
Questão de Ordem?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem. Deputado Jair
Montes, que ora preside esta Sessão...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Obrigado, meu nobre.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Muito bom vê-lo aí. Deputado Crispin,
Deputado Dr. Neidson, cheguei um pouco tarde. Não pude
comparecer a seu pronunciamento desde o início, mas
realmente foi muito proveitosa a reunião da Comissão de
Saúde, em que o Secretário fez presença. Havia vários
deputados que não faziam parte da Comissão e fomos muito
bem recebidos, fomos tratados como aqueles que fazem parte
efetivamente da Comissão.
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Do debate, Presidente, que está aqui ao meu lado, várias
situações foram cogitadas sobre a possibilidade de a gente
colaborar. É ultrapassado o equipamento para o tratamento de
doenças cardiovasculares no nosso Estado. Nós temos aqui
uma máquina muito utilizada que beira os 15 anos de existência,
e já está ultrapassada, obsoleta. O Secretário de Saúde disse,
Deputados, que, ao se utilizar essa máquina, ela esquenta muito
e, por ela esquentar, ela não tem um rendimento positivo. Ela
tem um rendimento ruim. Aí, tem que esperar ela esfriar para
atender outro paciente. Hoje, já temos equipamentos muito
mais modernos, equipamentos mais tecnológicos.

E eu, Presidente, sugeri, gostaria que Vossa Excelência,
Presidente Laerte, ouvisse. Sugeri essa ideia baseada em quê?
Nós temos um recurso, veja bem o meu entendimento, nós
temos um recurso aqui, que a Assembleia está fazendo uma
economia para repassar ao governo para aplicar na área da
Saúde, especificamente, para a construção do novo Hospital
João Paulo, que é o Heuro. Mas, nós sabemos que esse recurso,
até ele ser utilizado, pode levar um ano, um ano e meio, por
quê? Porque dentro dos cofres do próprio Executivo já consta
lá um montante razoável de recurso que é o suficiente para a
obra ser tocada um ano, um ano e meio tranquilamente, sem
nenhum problema de falta de recurso para tocar a obra. O
nosso recurso da nossa economia aqui, passaria a entrar em
uma espécie de poupança. O dinheiro ia ficar rendendo lá,
porém, ele ia ficar sem eficiência nenhuma, porque o que nós
queremos é que o nosso recurso seja economizado para quê?
Para o conforto e para a Saúde da população rondoniense.

Então, vai aqui o meu apelo a Vossa Excelência, no
entendimento de que o trabalho que o senhor está fazendo à
frente da presidência, é o primeiro ano do seu biênio, com
certeza, o segundo ano vai estar muito mais... Ele já vai estar
em um ritmo muito mais eficiente, porque vai ser o segundo
ano, vai conseguir economizar mais e, com certeza absoluta,
vai atender ainda mais a Saúde de Rondônia com as nossas
economias aqui.

No entanto, esses primeiros R$ 10 milhões, seriam de
suma importância que a Assembleia fosse patrono da saúde
cardiológica, do tratamento dos cardíacos do Estado de
Rondônia, uma vez que tem muita gente tendo que ir para fora
do Estado de Rondônia se tratar em São Paulo, em Goiânia, no
Estado de Goiás. E aí, nós aqui em Rondônia, com menos de
R$ 10 milhões a gente consegue...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Estou concluindo, Deputado. Obrigado
pela tolerância. Com menos de R$ 10 milhões a gente consegue
fazer a diferença no tratamento das doenças cardíacas.

O SR. LAERTE GOMES – Me permite aqui, Deputado Crispin?

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – É só um minuto
Deputado Laerte, o Presidente sou eu aqui agora.

Deputado Jean, eu estou aqui há algumas horas na
presidência e, aí, o seu pleito eu vou analisar. Quando o
Presidente Laerte assumir, aí ele fica... Se vai ratificar ou não,
está certo?

Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Só para dizer aqui, que o Deputado
Jean falou, eu queria pedir apoio aos colegas, a Mesa Diretora
está apresentando um projeto hoje para nós mudarmos um
pouco aqui o funcionamento das Sessões. Às 3 horas nós temos
o início, aí tem o Pequeno Expediente, que é onde se lêem as
matérias, depois o Grande Expediente, 5 minutos, 16:30 horas
em ponto vai começar a Ordem do Dia. Então, nós vamos ter a
hora para começar a Ordem do Dia. Os oradores que não
conseguirem falar até a Ordem do Dia, vão falar depois da
Ordem do Dia.

Só para comunicar, Presidente, que já são quase 5 horas
e nós não começamos ainda.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Certo. A gente torna a
Sessão mais dinâmica e mais proveitosa. Correto?

O SR. LAERTE GOMES – Isso. Até porque os amigos que estão
em casa, os internautas, os nossos amigos que vêm aqui ver a
Sessão, com certeza vão ter um conhecimento melhor.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – E completando, nós
temos uma audiência maciça hoje na internet. Então assim, é
transmitida via internet e muitas pessoas falam que assistem
a Assembleia.

Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, só cumprimentar a
Vereadora Débora, do município de Alvorada d’Oeste, em nome
do Presidente Deputado Laerte Gomes. E, aproveitar a
oportunidade, parabenizar aqui o Deputado Dr. Neidson, pelo
tema que trouxe e a discussão muito pertinente.

O Deputado Jean, na reunião da Comissão de Saúde,
fez um apontamento também muito justo, mas eu quero só
trazer aos senhores de novo à memória daquilo que nós
acabamos de discutir na tribuna da Casa. Nós temos muita
coisa para ser resolvida. Temos dinheiro para receber, e a
Assembleia fazendo economia, gente chorando para construir
o Hospital do Heuro e aquela coisa toda, com a Energisa, com
dinheiro em caixa e um dinheiro que não é dela, é um dinheiro
do Estado de Rondônia. Então, a gente precisa se movimentar
nesse sentido.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem. Aproveitar para
reiterar os cumprimentos à Vereadora Débora, também ao Dito
Leiteiro, do município de Alvorada d’Oeste, o Clodoaldo e em
nome do Vereador Cesinha, de Alvorada d’Oeste... Repetindo,
em nome do Vereador Cesinha de Alvorada d’Oeste, eu
cumprimento os demais vereadores presentes do Estado de
Rondônia e os demais visitantes que se fazem presentes nesta
Sessão.Obrigado.

(Às 16horas e 58 minutos, o senhor Jair Montes passa
a presidência ao senhor Adelinho Follador)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) -  Com a palavra o
eminente Deputado Jair Montes. Cinco minutos, sem aparte.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente Follador, senhores
deputados, as senhoras deputadas não se encontram, o que
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me traz hoje a esta tribuna... Eu quero aqui cumprimentar o
meu amigo pessoal e vereador e em seu nome cumprimento
todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, Vereador
Uender, de Rolim de Moura; em nome do Jeferson Costa eu
cumprimento todos os da mídia e em nome do Deputado Cirone,
nosso amigo cabeludo Cirone, eu cumprimento todos os
deputados que estão aqui conosco.

O que me traz aqui é várias questões, Deputado Lazinho
- parabéns pela sua Marcha das Margaridas, acompanhei, muito
legal, muito bacana, sem discriminação. E aí, o Deputado Laerte
aprovou aqui uma Moção, uma honraria, o senhor não estava
aqui também para poder aprovar, ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República Bolsonaro. E completando deputados,
Deputado Jean, parabéns. O senhor fez duas intervenções assim
maravilhosas. Eu quero lhe parabenizar isso aí demonstra a
sua maturidade tempo de parlamento também à experiência
que o senhor tem. A primeira, já recomendando o Executivo a
aumentar o orçamento da saúde em 2% ou 3% a mais para
não ficar todo tempo aqui fazendo remanejamento, sabendo
que a Saúde gasta o que tem, o que tem e o que tem, porque
com a saúde e com a educação, nós não podemos ter limites.

Se tivermos dinheiro para empregar, temos que
empregar, tanto na educação quanto na saúde. E a outra, foi a
questão do dinheiro que é um dinheiro da nossa economicidade,
desta Casa, eu falo para o Presidente Laerte, hoje o meu
gabinete é um gabinete muito moderno, mas eu não tenho
cadeiras, eu não tenho cortinas, porquê? Porque o Presidente
pediu que fizéssemos um esforço, neste momento, para que
possamos devolver à população um pouco que nós temos, para
poder chegar, alcançar o semelhante, o ser humano. Então,
nós estamos fazendo isso. Então, nós temos R$ 10 milhões já
destinados àSaúde e esse dinheiro, claro que temos que
construir o hospital, mas, se podemos comprar agora
equipamentos, porque não comprar?

E uma coisa que me deixou muito triste hoje na reunião
Deputado Chiquinho, é que em 2017, Deputado Laerte, novembro
de 2017, começou uma licitação, sabe quando ela terminou?
Terminou agora, semana passada, 17, 18 e 19, dois anos
praticamente. É um absurdo, é uma coisa inaceitável, a
burocracia do nosso País e do nosso Estado! Nós temos que
fazer algo assim de maneira urgente. Ah! É a 8666! Tudo bem
que é a 8666, mas quantos pacientes, Deputado Chiquinho,
esperaram essa licitação, quantos já morreram? Quantos já
estão numa cadeira de rodas? Quantos não conseguiram fazer
a sua cirurgia? E agora que concluiu a licitação, um absurdo!
Aí, pergunta-se ao Secretário, pergunta-se aos técnicos: o que
é que acontece? Aí, um dos servidores público, de trinta anos
de carreira, fala assim: “Deputado, eu sou meio tímido para
falar, não posso falar, mas o Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, nos breca em muitas coisas”. É um absurdo! Eu não
consigo entender!

E fica aqui uma crítica ao Tribunal de Contas e, no mesmo
momento, eu pedi em meu nome, porque muita gente não tem
coragem encarar os Poderes, mas, em meu nome eu pedi que
nós convocássemos,nós convidássemos, porque primeiro é
convidar, se não vier, vai ser convocação. Porque Conselheiro
do Tribunal de Contas, já falo o nome, Deputado Lazinho, é
para aconselhar, é para mostrar o caminho correto ao gestor, à
equipe técnica. Agora, se o gestor, a equipe técnica falharem,

aí sim, aí vem o poder da fiscalização e o poder também, ali,
de punir porque o caminho foi dado. É igual a um pai: o pai
aconselha o filho, se o filho não segue o caminho do pai, ele
vai sofrer. Mas ele vai sofrer sabendo que ele não seguiu os
conselhos do seu pai, a mesma coisa o Tribunal de Contas. Só
que aqui em Rondônia, Tribunal de Contas quer ser Ministério
Público; Tribunal de Contas quer ser polícia, eu nunca vi isso.

Quando eu era vereador, não podia falar isso. Agora,
como deputado eu falo. Eu falo agora como deputado. Eu falo,
não é porque tem imunidade não, porque quando um vereador
fala, é cascudo na cabeça: - cala a boca, a tua prestação de
contas vem para cá, está reprovada. Aqui não: é deputado, é
olho no olho, é olho no olho.

Então, estarão aqui três Conselheiros, nós vamos
conversar com eles na semana que vem ou na outra semana,
para sabermos o que acontece, porque é que o Tribunal de
Contas faz isso, segura obras, manda paralisar e demora esse
tempo todo, nós queremos saber. Tem que ter uma explanação
técnica para passar para nós. Então, isso é uma das coisas
que nós vamos trazer para que nós possamos entender, eu
quero entender. Têm coisas, Deputado Luizinho, Vossa
Excelência tem quatro mandatos, eu só tenho apenas cinco
meses, têm coisas que eu quero entender. Eu ficava matutando
como vereador, agora eu estou aqui, eu quero entender, eu só
saio daqui entendido.

Outra coisa, Deputado Aélcio, eu falei:”Deputado Aélcio,
o senhor é o meu Governador em 2022", viu Deputado Aélcio?
Deputado Aélcio, olha para mim, não fuja não, o senhor é
meu Governador em 2022. Ele falou que,como gestor, ele vai
chamar os Poderes para baixar os valores da Assembleia,
Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça,
baixar; 25% é muito no orçamento, baixar um pouquinho de
cada um. Eu quero ver a coragem, eu voto, pode colocar aqui
que eu voto, se eu me reeleger daqui a quatro anos, eu voto,
viu Deputado Laerte? Porque está na hora de nós nos
preocuparmos com o cidadão, com o cidadão que paga os
seus impostos. Está na hora de devolver aquilo que é de direito
deles. O cidadão não pode ficar pedindo esmolas e nem
migalhas. O cidadão tem que ser atendido para pagar seus
impostos, tem que retornar em benefícios, está na hora.

Então, fica aqui esse meu desabafo hoje nesta Sessão,
para que nós possamos, acima de tudo, o exemplo tem que
começar por nós para poder cobrar os outros depois. No mais,
muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Lazinho da Fetagro, por cinco minutos sem aparte.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, nobre Deputado
Adelino. Em seu nome cumprimento toda a Mesa, cumprimento
o público aqui presente, os vereadores, Vereadora Débora,
Vereadora Terezinha, que esteve aqui agora, lá de Corumbiara,
a Débora de Alvorada d’Oeste; meu amigo Dito Leiteiro que
está ali; a Vereadora Branca, também de Corumbiara; Vereador
Caveirinha, Presidente da Câmara de Corumbiara, esteve
presente aqui também; público presente; os nossos deputados,
as nobres deputadas na estão; cumprimento os trabalhadores
aqui desta Casa e os parabenizo pelo trabalho que vêm
contribuindo conosco.
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Senhores Deputados, eu venho a esta tribuna hoje
realmente para parabenizar as mulheres trabalhadoras do
campo deste País nosso e do Estado de Rondônia, pela grande
marcha em favor da democracia e pela liberdade deste País.

Estivemos sim, acompanhando em Brasília, estima-se
mais de oitenta mil mulheres em Brasília, de todo o Brasil,
inclusive companheiras, senhoras trabalhadoras de outros
países, que vieram prestar a solidariedade do campo brasileiro.
Parabenizar a nossa FETAGRO que de Rondônia, junto com o
Sintero, junto com o PT, encaminhou para Brasília nove ônibus,
com recursos próprios, sem recurso público, como sempre foi
a nossa história, construindo isso com a participação social.

Então, parabéns a todas as trabalhadoras; parabéns a
CONTAG em Brasília, que foi a articuladora.

E também trazer, para este momento, uma análise
bastante clara, do ato que esta Casa realizou na semana
passada em votar honrarias ao nosso Presidente, ao Presidente
brasileiro Jair Bolsonaro. E eu venho aqui, colocar meu voto
contrário a essa honraria votada, justamente porque eu não
vejo motivo aqui nesta Casa em fazer esse voto. Eu não vejo
motivo fazer uma honraria para um Presidente que acabou de
votar a tirada do trabalho, do dia dos trabalhadores, o domingo
e os feriados. Cortou na MP, este foi o último ato, cortou na MP
o direito do trabalhador dos quatro domingos, receber três.

Cortou o direito de o trabalhador receber os feriados
em dobro. Eu fiz um cálculo simples: a empresa que tem três
mil trabalhadores neste País, com a economia feita por esta
lei, terá um lucro a mais de R$ 5 milhões por ano, para os
trabalhadores ganharem até um salário mínimo só. Votar Moção
de Apoio para um Presidente que colocou e aprovou a reforma
da Previdência colocando quarenta, quarenta anos para um
trabalhador receber sua aposentadoria. Um Presidente que tirou
dos trabalhadores o Programa Minha Casa Minha Vida, rural e
urbano; que tirou o Programa PAA deste Estado; que tira
recursos todos os dias dos trabalhadores deste País, eu não
vou votar a favor de forma nenhuma. Não vou concordar que o
Brasil seja visto da forma como está sendo visto também na
questão ambiental.

Primeiro, que recursos vindos do exterior para este País,
vai para o Governo. O Governo é que repassa para as ONGs.

Se ele não quer dar dinheiro para as ONGs, então investe
no desenvolvimento do nosso País, não dê então, mas que
receba o dinheiro; receba o apoio. Porque no nosso País, acabou
de ser dito aqui, falta saúde, falta educação, falta escola. Então
é muito mais do que você analisar um simples voto de apoio
ou de honraria para uma pessoa que está tirando os direitos
nossos. Nós pagamos a energia mais cara do Brasil e quem
determina preço de energia é o Governo Federal.

Portanto, eu deixo aqui o meu repúdio sim. Há anos
atrás votaram Moção de Apoio ao Sérgio Moro, estão vendo
quem é Sérgio Moro agora. Estão vendo quem é Sérgio Moro
agora. Quem tem que ir para a cadeia é ele. Agora votam em
um Presidente que está tirando... Você já pensou, um
trabalhador não ter direito a descansar um domingo? De estar
com a sua família aos domingos. Foi isso que foi aprovado
agora, e eu vejo todo mundo adormecido. Foi aprovado agora
isso, a última MP 881, a MP que se chama a “MP da Liberdade
Econômica”, Deputado Jean. Liberdade econômica para quem?
Para quem não vai mais poder passar o domingo com a família?

Para quem não vai mais ter feriado neste País? Foi isso que foi
votado.

Eu deixo aqui, parabenizo a ideia da Casa, mas coloco o
meu voto contra, o meu repúdio para mais essa atitude. O que
é que trouxe para o Estado de Rondônia, até agora, esse
Presidente? Qual o programa de desenvolvimento do Brasil
deste Presidente? Nós estamos aguardando e espero que tenha
alguma coisa. Muito obrigado, senhor Presidente.

(Às 17 horas e 11 minutos o senhor Adelino Follador
passa a presidência ao senhor Jair Montes)

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Adelino Follador, com o tempo de até cinco minutos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes, cumprimentar todo o pessoal da
galeria em nome da Graça, minha amiga, Vereadora Graça lá
de Ariquemes; cumprimentar todos os vereadores, pessoal aqui
presente; os taxistas também que estão aí, com certeza temos
que discutir, hoje, na Comissão, discutimos a questão dos
taxistas e nós temos que regularizar essa situação.

Mas hoje venho a esta tribuna, com certeza, que foi
falado de muitas preocupações e principalmente, deputados,
eu mesmo nunca fui protestado, e agora recebi,há pouco tempo,
uns dois meses, um protesto e o cartório me notificou e eu fui
lá ver o que era.  Estão notificando, estão protestando quase
todo mundo que comprou semente de capim, todas as
mercadorias que são isentas pelo Decreto 8.321.  Então, eu
queria, hoje eu estive na Secretaria de Fazenda, já tinha
passado isso ao Secretário há dois meses, agora, como eu fui
questionado também numa dívida de4 anos atrás, e eu fui ver
que tem muita gente que está sendo questionada os últimos 5
anos de coisas que não deve ao Estado.

Então, o Estado deve sim buscar aquilo que pode buscar,
o que é legal, mas não pode sair cobrando quem não deve.

Então, já resolveu minha situação, mas eu quero, exigi
hoje do Secretário que resolva para não ficar notificando, para
não protestar quem não está devendo para o Estado.

Então eu queria deixar esse registro sobre isso e nos
preocupa muito. Agora, recebi várias mensagens, inclusive de
Ji-Paraná, de Ariquemes, de outros municípios aí, que a Polícia
Florestal, Ambiental, Florestal, está andando nos municípios e
multando todos os piscicultores, várias atividades no Estado
que não estão regularizadas, por atraso, às vezes, o relatório
de atraso ambiental que não mandou para Sedam, estão
mandando a Polícia Ambiental nas propriedades. Isso, Deputado
Laerte, está gerando uma intranquilidade muito grande. Nós
sabemos que hoje tem muita gente com dificuldades e, às
vezes, porque esqueceu de fazer um relatório ou, às vezes, o
escritório esqueceu de fazer esse relatório e o agricultor nem
sabe que tem que renovar, que tem que fazer esse relatório.

Marcelo Cruz (PTB);

Então, acaba chegando lá uma multa e ainda ameaçando
de interditar as propriedades, dando multas que não tem
condições de pagar. Hoje estão exigindo a LP, a LI, a LO, PCA,
essas coisas o agricultor, muitas vezes, o pequeno agricultor,
Deputado Jean, nem sabe o que é isso. Ele está lá com a pequena
piscicultura, ele está lá com uma pequena atividade na sua
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propriedade e as pessoas chegam para notificar. Em vez de
notificar alertando, dando um prazo eles, já chegam multando.

Então nos preocupa muito. Então eu queria deixar aqui
registrado e vou levantar melhor e vou discutir lá em Ariquemes
com os piscicultores, o pessoal da Associação, e eu quero
levantar mais dados para que na próxima reunião a gente
consiga sentar com o Secretário de Fazenda, sentar com o
Secretário da Sedam. Será que a Sedam está em dia com
todas as autorizações? Será que todos os relatórios que são
pedidos lá para a Sedam são dados para o agricultor? Porque
se ele atrasar, um vai lá e dá uma mula impagável?  E a Sedam,
será que ela está em dia com todos os agricultores que pediram,
que já deram entrada e não receberam ainda de volta essa
resposta da Sedam?

Então, eu quero deixar aqui registrado que nós temos
que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Nós não
podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Nós temos que
cuidar dela para ela continuar produzindo.  Então, para mim...
Deputado Jair, Questão de Ordem, só se Vossa Excelência
permitir.

O SR. JEAN OLIVEIRA – É Grande Expediente ou não?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não, é Pequeno ainda.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Ah! Não. Então, perdoe,...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deixa ele terminar, aí
Vossa Excelência faz a Questão de Ordem.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu achei que era Grande Expediente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, eu quero deixar aqui
registrado essa minha preocupação e a questão também de
cobrar essas cobranças que estão sendo feitas. Muitas vezes a
pessoa, a maioria das vezes faz um pedido e a mercadoria
vem na nota do produtor.  E agora estão levando... Já pensou,
um agricultor sair lá de Colina Verde 40, 50 quilômetros depois
de Cacaulândia, lá de Jorge Teixeira, vir para Ariquemes porque
ele foi  protestado, e ele chega ali, não deve nada. Tem direito
de danos morais, essas pessoas têm que ser indenizadas.

Então, o Estado não pode fazer dessa maneira.
Hoje conversei com o Secretário de Fazenda, o Adjunto,

o Procurador, esperamos que ele tome providência de imediato
e peça desculpas às pessoas que porventura estão sendo
constrangidas sem necessidade.  Obrigado.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado Jean, Questão
de Ordem?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu gostaria só de falar que, como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu já tive a
oportunidade em algumas Audiências com o Secretário da
Sedam, debater sobre esse tema de multas. A Sedam não pode
se tornar uma indústria de multas do agronegócio, impedindo
sonhos de prosperarem e muitas vezes levando propriedades
a se tornarem propriedades falidas por conta de uma multa
ambiental que é absurda. E o Secretário me garantiu de que a
política da nova gestão, desde que o Marcos Rocha tomou posse,

o Governador Coronel Marcos Rocha tomou posse, ele
determinou junto com o Secretário Elias, de que fosse notificado
e depois da notificação, multado numa possibilidade.

Então, eu me coloco à disposição com Vossa Excelência
para a gente tirar isso a limpo, isso que Vossa Excelência acaba
de denunciar na tribuna da Assembleia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu tenho aqui as fotos aonde a
Polícia Ambiental, já está notificando e já está multando as
pessoas e ameaçando de interditar as propriedades. E a Polícia
Ambiental, para Vossa Excelência ter uma ideia, o ano passado
foram numa propriedade onde a pessoa tem dois alqueires,
só vende milho verde para feira. Foi lá, achou umas castanhas
dentro do paiol e deu vinte e oito mil e quinhentos reais de
multa, porque são trezentos reais de multa por quilo de
castanha que estava estocado dentro do paiol.

Então, por acaso ele viu, ele é obrigado a multar. E aí
olha, como o agricultor, vendendo milho verde, vai pagar vinte
e oito mil e quinhentos reais? Ainda foi uma notificação, foi na
UNISP de Machadinho e tem que se apresentar e ainda tem
um processo crime.

Então, nós não podemos, a Sedam não pode chamar a
Polícia Ambiental nesses casos. Isso é gravíssimo! Chegar
dentro das propriedades, inviabiliza qualquer propriedade,
porque ninguém consegue trabalhar 100%.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Nós temos um grande problema
hoje, deputados. Porque a Polícia Ambiental, como qualquer
outra Polícia Militar, fez o concurso para ser policial militar e
aí, dentro da Polícia Militar tem os vários setores. Infelizmente,
hoje, a Polícia Militar Ambiental tem feito o trabalho de
fiscalização; não é função dela. Hoje através de uma Portaria
da própria Sedam, de 2011, 2012, passou a Polícia Ambiental
a fazer esse serviço. E o grande problema hoje é que ela tem
uma autonomia que, independente da Sedam, ela pode, ela é
independente da Sedam, o Batalhão Ambiental.

Então, nós precisamos entender melhor isso. Acho que
não pode tomar uma iniciativa já assim, sem um estudo
aprofundado, mas nós precisamos rever a forma como vem
atuando a Polícia Ambiental do Estado de Rondônia.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Só um minutinho. Nessa
questão, eu não conheço o Secretário muito bem, da Sedam.
Mas eu vejo -eu sempre falei isso -, eu vejo no Secretário
uma pessoa muito jovem e sem experiência para tocar uma
Secretaria daquele porte, que um dia desses sofreu uma
operação policial e que hoje ela está, até hoje ainda, não
terminou as investigações, ainda continuam, e ela é uma bomba
atômica que a qualquer momento explode de uma vez. Então,
eu não sei até que ponto o Secretário Elias tem essa
competência de tocar. Pelas fotos que eu vi aqui do Deputado
Follador, a Policial Ambiental já está, e eles atuando e o policial
em pé. Eu acho que o discurso do Presidente Bolsonaro é
diferente do que está acontecendo aqui.

Eu quero entender também, Júnior, que o discurso do
Coronel Marcos Rocha é diferente do que está acontecendo
em Rondônia hoje. O que nós temos que combater hoje, e o
que ninguém está aguentando mais, é o combate aos incêndios.
O que nós temos que combater é os incêndios. Ninguém
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consegue mais respirar em Porto Velho e no Estado de
Rondônia, tocando fogo para tudo que é lado. A Assembleia
tem que combater isso, não combater quem está produzindo,
nem combater o pequeno agricultor, o pequeno produtor.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – O fogo não é de Rondônia,
não é de Rondônia...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Não sei se é de
Rondônia, mas está vindo aqui, o senhor fala que não.

Então assim, Deputado Follador, parabéns. Nós temos
que parar com essa questão de ‘prende, prende, prende’. Nós
temos que, em primeiro lugar, notifica para depois, se a pessoa
não cumprir, aí faz o papel de fazer o que estão fazendo aí, de
multar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu quero só uma Questão
de Ordem, Deputado Jair. O Deputado Follador trouxe aqui em
pauta uma situação que eu já falei com o Elias. Falei com o
Elias que tem alguns assentamentos como o Flor do Amazonas,
está inviabilizado economicamente devido a Polícia Ambiental
e o Ibama. Multando pequeno produtor rural ali assentado pelo
Incra e assim é o Estado inteiro. É como o Deputado Jean
falou, a Polícia Ambiental tem autonomia, vai a todo canto e
multa todo mundo de qualquer jeito. Eu acho que está faltando,
talvez o bom senso. A Polícia Ambiental deveria, Deputado
Adelino Follador, ir cuidar das Reservas estaduais, das Reservas
federais, isso sim. Não ir atrás de produtor rural, atrás de
pequeno produtor rural que mexe com peixe, que mexe com
plantio de milho, que mexe com plantio de soja. Eu acho que
ele tem que respeitar o produtor rural que é quem paga ele é
o setor produtivo.

Então, Deputado Follador, parabéns por ter trazido aqui
essa pauta tão importante em defesa do nosso povo, da nossa
gente, que é o produtor rural de Rondônia.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Uma Questão de Ordem Presidente.
Só para pegar um gancho na questão dos discursos dos nobres
pares. Nós estivemos lá em Espigão, eu, o Deputado Cirone, o
Senador Marcos Rogério, o Ministro do Meio Ambiente, o
Governador Marcos Rocha e o Secretário da Sedam, o Elias,
enfim. Nós estivemos em Espigão d’Oeste para tratar daquela
Operação que está sendo realizada lá.E, na semana passada,
vários empresários lá, madeireiros, industriais, nos ligaram
falando que a força maior contra as madeireiras estava sendo
realizada mais pelo próprio BPA, que é o Batalhão da Polícia
Ambiental do Estado de Rondônia, do que pelo próprio Ibama
ou a  própria Polícia Federal. Palavras de algumas pessoas de
Espigão d’Oeste.

E, realmente, se você vir o efetivoque tem lá, o efetivo é
muito maior da nossa Polícia estadual do que as próprias outras
Polícias que estão envolvidas no processo.E pior do que isso.
Hoje se prende a madeira hoje. O Presidente, eu acho que até
foi solicitado para que se formasse uma Comissão para tratar
sobre esse assunto, porque estão chegando ao pátio das
serrarias e simplesmente ele já doam a madeira diretamente,
e as prefeituras, algumas entidades vão carregando a madeira
e vão embora. Mas não está tendo uma discussão, a condição
da defesa de um empresário desses buscar uma justificativa
depois. Então, isso tudo a gente tem que analisar.

Agora, eu quero aqui, Presidente Jair, só defender nesta
questão exclusiva, o Secretário Elias que é o nosso Secretário

da Sedam. Por quê? Porque eu fuiprocurar do Elias o que é
que estava acontecendo. Falei: Secretário, nós estamos com
esse problema, o senhor esteve lá, vivenciou conosco esta
questão de Espigão. É um desejo do Presidente Bolsonaro, do

Ministro de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado Ambiental,
do Governo do Estado de Rondônia de amenizar e buscar,
principalmente, o entendimento para buscar uma solução
pacífica para o caso de Espigão d’Oeste. E, aí, eu recebi a

notícia do Secretário Elias, que ele não tem poder de mando e
autonomia nenhuma sobre o BPA, que é o Batalhão da Polícia
Ambiental. É um Batalhão de Polícia independente e que não
tem ligação nenhuma com a Sedam.

Então só para esclarecer por quê. Porque realmente o
próprio Secretário reconheceu que tinham algumas coisas que
ele não concordava que está sendo feito pelo BPA, mas que
ele não tinha poder de decisão nenhum na questão sobre a

nossa Polícia Ambiental do Estado de Rondônia. Só para
esclarecer isso.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Eu vou passar a Questão

de Ordem ao Deputado Crispin. Mas eu discordo de Vossa
Excelência. Isso é questão de experiência e imaturidade. Se
fosse um Secretário experiente, maduro, ele teria sim, como
conversar com a Polícia Ambiental.

Com a palavra o Deputado Crispin.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero só um minutinho.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Questão Ordem, Excelência.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente Jair, só reforçar aqui a
fala com relação a Espigão d’Oeste, Presidente Laerte. Eu acho
que na última Sessão ou pelo menos duas Sessões, não sei,
anteriores, foi aprovado aqui o Requerimento de minha autoria,
juntamente com o senhor, para que nós tivéssemos uma
Comissão Temporária para atender esta questão de Espigão
d’Oeste. Eu quero pedir aqui pelo amor de Deus, que sejam
nomeados os membros desta Comissão e que vá lá a Espigão
d’Oeste ouvir a comunidade.

Com relação ao BPA, Deputado Luizinho, independente
aqui são os deputados. Independente é o Ministério Público.
Que história é essa de um Batalhão de Polícia Militar que
ninguém tem autonomia para ele? Se não tem o Sedam, tem o
Comando da Polícia Militar. Pelo amor de Deus! E seo
Comandante, o Coronel Ronaldo não tem domínio, tem o
Governador Marcos Rocha. Alguém tem que mandar neste
galinheiro aí, pelo amor de Deus!

Então assim, estão acontecendo coisas que são
aberrações, Deputado Jean. Eu vou encaminhar, da minha região
lá, do Vale do Guaporé, na RO-429, situações assim inusitadas
de produtores, gente que trabalha. E a Sedam, infelizmente,
está indo atrás de fofoca, de picuinha de coisinhas deste
tamanhozinho. Nós temos coisas grandes para cuidar. Nós temos
coisas grandes para cuidar. E os produtores estão sendo, sim,
prejudicados. E a Sedam precisa acordar para a vida. Obrigado,
senhor Presidente.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero só um minutinho.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – É que eu tenho aqui o
Deputado Laerte que está na vez, Deputado Adelino Follador.

O SR. LAERTE GOMES – Só para contribuir, Presidente.Primeiro
noticiar, noticiar a prisão hoje em uma Operação da Polícia
Civil. E parabenizar a Polícia Civil e o Secretário de Segurança,
Diretor-Geral de Polícia Civil, pela Operação, pela prisão de
vários elementos no município de Ministro Andreazza e Cacoal,
que é uma região aonde vem a anos tendo homicídios e nada
se descobre. E a Polícia Civil, no brilhante trabalho que fez,
hoje prendeu mais de 06, 07 elementos, sete mandados de
prisão, 05 mandados de prisão, aliás, sendo os possíveis
assassinos, tanto do advogado Dr. Sidnei Sotele, como vários
outros assassinatos que ocorreram naquela região. Então, na
época dos fatos nós falamos isso e até criticamos, e hoje nós
temos que ter aqui o reconhecimento do trabalho da Polícia
Civil, de investigação, que fez a apreensão desses elementos.

Sobre a questão ambiental, eu concordo com o que o
Deputado Luizinho disse, e também com a preocupação do
Deputado Jair, Deputado Crispin. A Polícia Ambiental ninguém
tem comando sobre ela. Não adianta ter, não adianta dizer que
tem, porque não tem. Eu me recordo do mandato passado, a
Polícia Ambiental, em Ji-Paraná, foi num bairro, numa igreja,
mediu lá um pouquinho de som alto, todo mundo falou com a
Polícia Ambiental, Presidente da Assembleia, Governador,
Comandante-Geral da Polícia Militar e não resolveu nada. Então
ela não é submissa a ninguém. Talveznós tenhamos que
regulamentar isso. Logicamente que a Polícia Ambiental não
tem nenhuma ligação com a Sedam. A Polícia Ambiental é
submissa, como toda a Polícia Militar, ao Comandante-Geral da
Polícia Militar. Mas precisa ter um comando sobre eles, não
pode ter esse abuso de autoridade, esse abuso de autoridade
que eles praticam, Deputado Luizinho, Vossa Excelência tocou
nesse assunto também, que eles praticam, Deputado Jean,
constantemente.

Ontem nós recebemos aqui em Porto Velho a Ministra da
Agricultura juntamente com o Governador Marcos Rocha,
juntamente com outras autoridades e veio uma representante
da Embaixada da Alemanha aqui em Porto Velho. Ouvi
atentamente o seu discurso, muito bonito, muita floresta, disse
que ficou emocionada, sobrevoando as florestas daqui de
Rondônia. E eu cá, pensava com meus botões, que às vezes eu
discordo de algumas coisas do Presidente Bolsonaro, que às
vezes ele fala muito mesmo, Deputado Lazinho, às vezes não
fala, mas também fala algumas verdades, fala algumas
verdades que têm que ser ouvidas. Manda sobrevoar a
Alemanha, Presidente Jair, para ver se ela encontra as florestas
que têm aqui.

Então é muito fácil: - olha, vocês mantêm as florestas, e
nós vamos produzir. É muito fácil. E quando pagam: - ah, nós
damos dinheiro. Mas, para quem? Para ONG.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A que custo?

O SR. LAERTE GOMES – Para ONG, para manter ONG, manter
um monte de gente lá que não tem comprometimento nenhum,
recebendo dinheiro, convênio e projeto. A minha grande

preocupação, Deputado Lazinho, aqui, que é da Agricultura
familiar, minha grande preocupação, Deputado Lazinho, é com

os produtores. Nós temos 60%, quase 65% de reserva legal
em Rondônia. Se nós pegarmos de reserva pública ou federal,
Deputado Chiquinho, mais de 60%, reserva estadual ou reserva
indígena, e ainda temos que manter 80%, depois de 2008, em

pé. Vamos produzir o quê?  Enquanto vários outros Estados,
não vou nem fora do Brasil, São Paulo, Paraná derrubaram
tudo, se tudo se tiver 10% de área de mata. Então, precisa
ser discutido.

Ninguém é contra o Meio Ambiente, mas o Estado tem
que ser recompensado por isso. E não é dando dinheiro para
ONG ou dando dinheiro... É dando dinheiro para os municípios,
para gerar emprego, incentivando os produtores, para os

municípios para gerar emprego e renda. Então eu acho que é
um grande debate que tem que ser feito, porque Rondônia é
um Estado imenso, maior que o Paraná, maior que Estado do
Paraná, com o orçamento 10 vezes menor, 10 vezes, Presidente

Jair, 10 vezes menor o orçamento de Rondônia que o do Paraná.
Por isso que nós temos desemprego, pobreza. É um

Estado rico de produção, mas infelizmente a gente anda no
Estado e vê muito isso.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Então eu queria só deixar isso. Só

para concluir, quanto à questão ambiental, a Polícia Militar
não tem, a Sedam não tem o comando dela, quem tem o
comando da Polícia Militar, é o Comandante da Polícia
Ambiental. E realmente, eu concordo com gênero, número e
grau com vocês. A Comissão de Espigão está montada já, já
vai ser montada hoje, Deputado Ismael Crispin. Vossa
Excelência foi o autor, juntamente conosco, são sete deputados.
Eaos sete que estão na Comissão, eu queria fazer aqui um
pedido, porque eu já tenho recebido várias mensagens de
whatsapp do povo de Espigão d’Oeste, está todo mundo
esperando essa Comissão ir para lá visitar. Então, os que
estiverem, eu queria fazer um apelo, um pedido para que vão
a Espigão d’Oeste, ouçam a comunidade, ouçam os
representantes de vários segmentos para gente ver como
Assembleia pode contribuir nesse processo que está,
infelizmente, Deputado Adelino, destruindo a nossa cidade de
Espigão d’Oeste.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado.
Vamos ser rápidos na Questão de Ordem, porque nós temos
ainda...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – É porque o discurso está
muito comprido, Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Está lindo o discurso,
mas nós temos aqui, o Deputado Cirone no Pequeno, que
encerra; depois nós temos mais o Deputado Lazinho nos 20
minutos, Deputado Fúria nos 20 e Deputado Jean nos 20, vai
mais uma hora aqui. Então, vamos ser rápidos para a gente.
Quem? 30 segundos, depois 30 segundos, agora alguns
segundos.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – É rapidinho. Eu quero só ser
rápido e discordar, que esses dados da Sedam, desse pessoal

que está aí multando, que está lá, quem deu foi a Sedan. Quando
é denúncia, eu concordo que a que a Polícia Ambiental, Deputado
Laerte, Deputado Luizinho, concordo que quando recebe
denúncia são eles mesmos, porque eles recebem a denúncia e

vão atrás, Deputado Eyder Brasil. Mas esses casos aqui foi a
Sedam que passou para eles. Porque eles não têm esses dados,
não tem aí quem venceu a LP, nem quem venceu a LI, nem LO,
nem a PCA. Isso aqui foi a Sedam que passou para eles, e eles

estão indo atrás porque a Sedam autorizou. Eu não acredito
que eles têm acesso a esses dados, de quem tem..., quem
venceu...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado
Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu não acredito que esses dados,

não... Mas eu sei, isso aqui é 4.000. Não tem, não tem, tenho
certeza que... Então vamos ver, mas eu tenho certeza que isso
não é.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Presidente. Eu acho
que é um tema tão complexo que a gente tem que ter muita

responsabilidade no que fala. Discurso populista nesse tema
não pode haver. É muito sério, porque nós estamos destruindo
uma coisa que não é nossa. Nós estamos destruindo uma coisa
que Deus deixou para a humanidade, e que não é só para esta
geração, é para as futuras gerações, quando se trata da questão
ambiental. É muito sério você imaginar que, em vez de os
órgãos fiscalizadores irem proteger as reservas, eles vão lá ao
pequeno produtor, no coitado que tem um alqueire de terra
para plantar, multem esse coitado e não têm coragem de tirá-
lo lá de dentro da reserva. As nossas reservas no Estado estão
quase todas invadidas. A maior parte da madeira do Estado de
Rondônia sai de áreas de reservas. Ou nós vamos esconder
isso aqui? É isso que tem que ser fiscalizado: madeira roubada
de dentro de reservas. Não pode acontecer, tem que ir para
cadeia. Agora, quem está trabalhando legalmente, quem está
dentro da lei, tem que ser respeitado. Áreas indígenas todas
invadidas.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, é muito
sério quando a gente fala. Às vezes, fulano – eu não vou nem
falar o nome - fala demais. Tem que saber o que fala, porque
a palavra de um Presidente da República gera muita coisa que
está acontecendo aí, e eu tenho certeza de que muita gente
que votou nele não aceita o que ele está dizendo.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado, senão
a gente vai ficar só aqui...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Outra coisa, os recursos que
vêm para Rondônia, Deputado Adelino, não vão para as ONGs.

Quem define para onde vai o recurso é o Governo, e não é
para as ONGs.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Conclua, Deputado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não cabe à gente culpar a
Alemanha, não cabe culpar a Dinamarca, nós temos que fazer
a nossa parte, porque. Se nós não fizermos, daqui a 10 anos,
nós não vamos ter mais nem água para poder produzir. E quem
está sendo multado é o pequeno produtor.

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

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Só um minutinho,
Deputado Jean.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Eu estou na vez na Questão de
Ordem.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputados, vamos ter
que usar o bom-senso. Nós temos aqui uma pilha de projetos
para serem votados, de interesse do Executivo...

O SR. ANDERSON PEREIRA – tem que votar.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Até meia-noite? Então,
tudo bem.

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, a palavra está aberta
para quem quiser se inscrever, há o Grande Expediente. Não é
possível que os deputados com Questão de Ordem, porque
Questão de Ordem não foi feito para discursar.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Perfeitamente. É isso.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem foi feito para
encaminhamento. E o encaminhamento que eu quero dar aqui
é que Vossa Excelência bote para o próximo orador. Quem
quiser, se inscreve e vai à tribuna. Pronto.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Acabaram as inscrições.

O SR. EYDER BRASIL – Questão de Ordem.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Acabaram as inscrições.
Está todo mundo falador. Já deu o que tinha que dar. Com a
palavra, o Deputado Cirone, com até 5 minutos. Acabou aqui.
O Deputado Cirone é o último inscrito aqui. E depois tem o
Grande Expediente, com mais 4 oradores, 120 minutos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Enquanto Vossa Excelência vai
à tribuna... Eu só votei no Bolsonaro por causa do PT.

O SR. AÉLCIO DA TV – Como 4 mandatos passam muito rápido,
porque o PT ficou 4 mandatos. Faltam só 3 mandatos e pouco.
Rapidinho passa.
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O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Deputado Aélcio, está
bom. Não bote fogo na coisa não, que já está...

O SR. CIRONE DEIRÓ – Boa tarde, Presidente Jair Montes, que
muito nos honra presidindo esta Casa nesta tarde de terça-
feira. Eu quero falar para Vossa Excelência, senhor Presidente,
que em uma Questão de Ordem estão demorando 15 minutos.
Então, vou ficar aqui 40 minutos falando também.

Quero cumprimentar a Deputada Cassia Muleta, quero
cumprimentar aqui meus colegas aqui presentes. Quero, em
nome do vereador Wendel, cumprimentar a todos os vereadores
que aqui nos visitam nesta tarde. Quero cumprimentar a
imprensa, meu amigo Iran, ali de Cacoal, que está aqui presente,
cumprimentar a todos vocês, desejar boas-vindas na Casa do
povo.

Presidente, eu, antes de começar a falar das minhas
lamentações que acontecem aqui neste Estado de Rondônia,
quero parabenizar o grupo empresarial Ciclo Cairu, dos irmãos
Eugênio e Euflávio, que hoje completa 34 anos de existência
aqui no Estado de Rondônia, principalmente ali na cidade de
Pimenta Bueno. Em seu nome e de seus proprietários
fundadores, cumprimentar a todos os colaboradores, que são
mais de 3 mil pessoas que esse grupo emprega aqui no Estado.

Então é um exemplo, para nós, de empreendedorismo,
de investimento no Estado de Rondônia. Exporta suas bicicletas
para todos os Estados do País e até para fora do País. Então,
tem o nosso respeito, tem o respeito desta Casa, tem o respeito
do cidadão rondoniense. Parabéns, senhor Eugênio, parabéns,
senhor Euflávio, por acreditarem no Estado, o qual, há 40 anos,
se fazia propaganda na Rádio Nacional de Brasília, para nós
virmos desbravar esse nortão do País, esse eldorado brasileiro.

Quero, nesta tarde também, convidar os caros colegas
Deputados para que Vossas Excelências estendam esse convite
aos vereadores, aos prefeitos das cidades da região dos
senhores, para participarem, no dia 30 e 31 agora de agosto,
da Festa do Café, que será realizada em Cacoal.

Rondônia deu um grande avanço no café aqui no Estado,
no café clonal, no café robusta, com a parceria Emater-
Embrapa. Nós conseguimos produzir um café com qualidade e
com alta rentabilidade dentro da nossa zona rural aqui no Estado
de Rondônia. Então, aqui no Estado de Rondônia foi criada a
primeira identificação geográfica entre 15 municípios do café
robusta. É um café produzido no mesmo padrão, nosmesmos
critérios, que tem as mesmas qualidades. Isso nos trouxe maior
rentabilidade e aumento de preço, dando condições de o nosso
produtor rural fazer mais com menos quantidade de terra e
mais quantidade em valores ou agregar valores aos seus
produtos.

Então, estão todos convidados, eu quero que vocês
convidem também os produtores da região de vocês, secretário
da agricultura, prefeitos, vereadores para que possam juntos,
celebrar esse momento que o Estado de Rondônia passa na
agricultura do café.

Não posso também deixar de convidar, e aí é no mesmo
dia, um vai ser às 19:30 horas, o outro às 20:30 horas, a
abertura, a abertura do JIR, que é o Jogos Intermunicipais do
Estado de Rondônia, que acontecerão também na amada cidade
de Cacoal, que é a única capital que tem entre Cuiabá e Porto
Velho, a capital do café é Cacoal. Então, esses jogos acontecerão

lá. Será recebido mais de dois mil atletas de todo o Estado de
Rondônia, com a presença da SEJUCEL, do Governo do Estado,
um grande evento conclamando todos os atletas que passam
o ano inteiro treinando, é o momento de eles fazerem esse
campeonato e mostrarem a sua potencialidade aqui no Estado
e aquilo que é feito o esporte, a socialização e a interlocução
entre todos eles. Então, os nossos nobres deputados estão
convidados a estarem presentes.

Eu ouvi aqui atentamente, Presidente, os discursos em
relação ao problema ambiental, aos problemas da nossa
agricultura, aos problemas da reforma agrária. E nós, aqui,
temos problemas de todas as ordens que esta Casa
prontamente não “foge da raia”, debate os assuntos e tenta,
junto com o governo, achar uma solução. Eu e o Deputado
Jean estávamos juntos quando o Secretário da Sedam nos
disse que ele não tem, realmente, domínio sobre a Polícia
Ambiental, que esse domínio é do Comando Geral da Polícia
Militar.

Então, esta Casa, sugiro que a Mesa faça um
requerimento, ver quais as atuações dessa Polícia Ambiental,
o que eles podem fazer, para que a gente possa, realmente,
saber qual é a atuação deles juntoaos produtores, a coibição
de queimadas. O que é realmente o trabalho deles. Porque
hoje eles fazem o trabalho de fiscalização e o concurso deles
é para policial militar. Então, na verdade, eles teriam que dar
aparato aos fiscais, às pessoas que vão, realmente, coibir
excessos ou algum tipo de crime ambiental nas suas
propriedades.

Então, eu acho que esta Mesa poderia fazer um
requerimento, ver quais são as atribuições, como eles fazem
isso, a Portaria que existe para que possam multar, tomar as
coisas dos nossos produtores rurais, nossos pescadores, e
assim por diante. Porque eles fazem todo tipo de multas e
recolhimentos na nossa zona rural do Estado de Rondônia.

E falando-se de investimento em nosso Estado. Nós
pedimos aqui, no começo do nosso mandato, ao Governo do
Estado, especificamente à Sefin, a Sedam, inclusive, à SEAGRI,
que fizesse, Deputado Ezequiel, o REFIS rural e ambiental.

Têm muitos produtores nossos, têm muitas pessoas que
querem investir, querem pegar um dinheiro no fomento, nos
bancos privados e nos bancos governamentais e não
conseguem porque tem uma multa de mil novecentos e bolinha.

Uma multa que não consegue pagar. E aí, isso está
acumulado lá nas prateleiras do governo, nas prateleiras da
Sefin e nós nem recebemos e nem dando a liberdade para
que o nosso produtor rural possa fazer um novo financiamento,
buscar o dinheiro para aplicar na sua propriedade rural.

Então, fica aí a nossa sugestão, na nossa cobrança para
que, realmente, faça esse REFIS, que dê aí, que nem teve o
REFIS empresarial 90%, 95% de desconto, 98%, mas receba,
quite esses problemas, limpe essas prateleiras e deixe o
produtor rural, realmente, produzir e buscar dinheiro na
iniciativa privada ou nos bancos governamentais.

Então, fica aí a nossa sugestão. E dizer que esta Casa
não se furta dos deveres dela. Reforço e endosso as palavras
novamente do nosso Deputado Crispin: ‘- Governo do Estado,
chame a Energisa, receba esse dinheiro que é direito dos
nossos cidadãos rondonienses. Passe a parte dos municípios
para que os municípios se fortaleçam, consigam fechar as
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suas contas no ano de 2019, consigam investir em Saúde,
consigam investir em Educação, consigam investir em
infraestrutura neste Estado’. Só assim nós vamos conseguir
dar sustentabilidade para esses municípios. E está aí, o dinheiro
é nosso, é do povo de Rondônia. É só fazer essa ação, receber
e repartir o dinheiro, os 25% que é direito dos municípios e
nós vamos ter vários investimentos em nosso Estado. Muito
obrigado, que Deus nos proteja sempre.

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

Eu quero registrar a presença aqui do Sam Rebouças e
Bruno Mendes, que são participantes do MBL e estão aqui hoje
para acompanhara votação Presidente do Projeto de Lei, que
cria um seguro nas estações de obras no Estado de Rondônia,
que eu solicitei de Vossa Excelência que incluísse na pauta de
hoje e foi aí atendido. Nós estamos aí no aguardo. Obrigado
pelas presenças.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Encerradas as Pequenas
Comunicações. Passemos ao Grande Expediente, desde que
nós deputados possamos fazer um acordo aqui, como o
Presidente Laerte, sempre está aqui faz. Nós temos quatro
oradores, cinco oradores inscritos. Nós temos três oradores
inscritos e depois nas Comunicações de Lideranças, mais o
Deputado Eyder, vai para quatro, Deputado Laerte. Então, a
gente pode inverter. Então assim, o Deputado Laerte, ele está
vindo aqui, ele já vai definir. Jogar para ele a peteca que ele
que ganhou para isso. S

Senhores vereadores que nos visitam aqui, o Vereador
Espetinho, o Vereador Bicudo, Câmara Municipal de São Felipe
do Oeste, seja bem-vindos a nossa Casa.

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

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Aproveitar e cumprimentar também
o grande ex-prefeito lá de São Felipe. Bem-vindo prefeito.
Estamos à disposição, ele que foi candidato a deputado estadual
também.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Vou te ajudar, o nome dele é Zé Luiz,
viu Deputado Luizinho? Nosso amigo Zé Luiz. O senhor não
falou o nome dele, só grande prefeito.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Mas eu ainda não terminei, eu
estava falando, e ex-deputado estadual, que não chegou a esta
Casa, e com certeza...

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – O Zé Luiz é meu suplente.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Mas teve uma grande votação.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – O Zé Luiz é
meu!Ninguém mexe não - não é, Zé Luiz? E aí, avante.

(Às 17 horas e 48 minutos o senhor Jair Montes, passa
a presidência ao senhor Laerte Gomes)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para conclusão,

gente. Primeiro cumprimentar o Aldo Júlio, também nosso

parceiro, amigo, mora no município de Rolim de Moura, em

nome do Deputado Jean Oliveira, cadê o Aldo, está onde aqui?

Está ali, olha. Em nome do Deputado Jean e todos os deputados

da região. Agradecer aqui ao Deputado Jair Montes, que

presidiu esta Sessão até agora, muito bem. Dizer aqui que nós

já falamos do novo Regimento que nós precisamos aprovar

hoje, até em respeito aos nossos amigos que estão aqui no

plenário da Casa, os internautas, para a gente ter um horário

fixo, para todos saberem que a partir das 16:30 horas, agora,

a Ordem do Dia vai estar sendo apreciada.

O Deputado Cirone muito bem colocou a questão da

Energisa, que tem que pagar, mas não com desconto de quase
R$ 500 milhões. O cidadão, lá na ponta, Deputado Cirone, não
tem nenhum centavo de desconto. Se não pagar a energia em
dez dias, corta. Porque nós vamos dar desconto para eles?
Esta Casa vai ter que ter muita responsabilidade para refletir
nos próximos dias, muita responsabilidade. Nós vamos ter que
analisar todos os contratos de quando foi ganho a concessão
junto ao Ministério das Minas e Energia, que me parece que
eles têm que pagar a conta toda até o final do ano.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. JAIR MONTES – Lembrando que esta Casa, que dá a
autorização desse desconto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Desse desconto. A
responsabilidade está nas costas aqui dos deputados.

O SR. JAIR MONTES – Nas nossas costas.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – E até está tendo
reunião, estão tendo várias reuniões, várias reuniões, mas
amanhã é a última, não é? Nos convidaram para amanhã, mas
amanhã já é a última no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas,
todo mundo envolvido, mas quem vota é a Assembleia, são os
deputados aqui que têm a responsabilidade disso, de votar
está matéria.

Nós temos aqui no Grande Expediente quatro deputados
inscritos, quatro deputados, nós temos uma pauta de várias
matérias para serem apreciadas. O Deputado Lazinho já retirou,
o Deputado Fúria, tem matéria importante também, então, se
forem cinco minutos, se Vossas Excelências concordarem, no
intervalo da votação, eu coloco Vossas Excelências para falarem
os cincos minutos, isso é só para a gente entrar na Ordem do
Dia. Então, se for cinco minutos, Vossa Excelência tem, o
Deputado Fúria, o Deputado Eyder, abre mão? Como líder do
governo, com certeza Vossa Excelência tem matérias.

O SR. EYDER BRASIL – Sim, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – E o Deputado Fúria,
enquanto eu vou vendo a Ordem do Dia aqui, o Deputado Fúria,
vai ter cinco minutos para falar.
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O SR. EYDER BRASIL – Durante os intervalos aí a gente pode
falar a nossa fala também breve.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência pelo
exercício do cargo que exerce de líder do governo, e as matérias
aqui de interesse são do governo, a pauta é extensa.

O SR. EYDER BRASIL – Com certeza.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com certeza vai abrir
mão. Deputado Jean, então, se Vossa Excelência como sempre
benevolente com os colegas, cinco minutos para Vossa
Excelência fazer uso da palavra.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, senhores
Deputados. Eu acho assim, que nós temos que instituir aqui
regras. E a primeira regra que eu gostaria de cobrar da
presidência é que, Questão de Ordem foi feita para apontamento,
foi feita para encaminhamento e não para discurso. Então, eu
acho que é o primeiro momento de economia de tempo. Eu
gostaria aqui, senhor Presidente...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência será
atendida no seu pleito.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Falar rapidamente aqui. Nós estivemos
na semana passada, e aí foi estendido o convite a Vossa
Excelência e o senhor não pôde ir por um compromisso em Ji-
Paraná, onde a Escola do Legislativo tomou iniciativa, junto
com o 1º Batalhão de Polícia Militar de Porto Velho, com o
Batalhão de Trânsito, iniciou ali com aproximadamente cinquenta
policiais militares, entre eles praças e oficiais, o Curso de Libras.

Tem um Projeto que tramita nesta Casa, que autoriza o
Poder Executivo a instituir Curso de Libras durante o curso da
Polícia Militar, do Deputado Jhony Paixão, um Projeto que nós
já votamos aqui e infelizmente foi vetado pelo Governador. E
agora Vossa Excelência tomou o cuidado de fazer um projeto
autorizativo, uma vez que o primeiro projeto de Vossa Excelência
tinha vício de iniciativa. Mas assim, eu quero fazer aqui,
Presidente, homenagens quanto ao legislativo que é o Poder
Legislativo, o Deputado Eyder Brasil esteve junto comigo lá,
podemos notar com os poucos, o pouco recurso que tem, a
maravilha que foi feita ali no improviso, uma simulação,
colocando, o Deputado Adelino trouxe aqui hoje, dizendo na
Comissão de Constituição e Justiça a simulação feita lá em
Ariquemes, aqui também fizemos uma simulação, Deputado.

Depois pediria que a Escola do Legislativo fornecesse a
cada deputado a simulação que foi feita com os policiais militares,
abordagem de trânsito da Lei Seca, abordagem por tráfico de
drogas, abordagem por furto, abordagem por Maria da Penha
que é um tema muito importante que a Polícia Militar tem
combatido muito, através da Patrulha da Maria da Penha, e
nós tivemos um sucesso absoluto. Contudo, tenho certeza
absoluta que não pode ficar por aí. Nós vamos seguir adiante,
Presidente. E aí é muito importante que Vossa Excelência autorize
os cursos no interior, porque aí é uma forma de a gente fazer
em outros batalhões que não só aqui em Porto Velho. O
Secretário de Segurança, Coronel Pachá esteve durante a
entrega dos certificados e lá, Deputado Johny Paixão, disse

que já é conhecida a iniciativa da Casa em aprovar uma lei e
eles já estão trabalhando internamente para que isso aconteça,
para se preparar caso essa lei seja votada e eles acatarão
com muito prazer, sabendo que é uma necessidade, a língua
Libras para a Segurança Pública, não só a Polícia Militar como
outras polícias também. E o Secretário de Segurança,
Presidente, já solicitou da Escola do Legislativo outro curso,
uma abertura de vagas para policiais militares que fazem a
negociação com sequestradores, com traficantes, aquela
negociação que a Polícia Militar tem. Então, são os
negociadores, para que esses também tenham o Curso de
Libras, tem a necessidade, em uma excepcionalidade, em um
caso que tenha um meliante ou um cidadão surdo envolvido,
para que a polícia possa se portar melhor.

Então, eu queria fazer esse registro Presidente, a Escola
do Legislativo é um braço do Poder Legislativo que vem fazendo
um trabalho formidável graças a Vossa Excelência e o nosso
intuito é que isso possa ficar ainda mais forte, e os Deputados
conhecem os cursos e que possam levar ao interior do Estado.

Eu queria aqui, rapidamente, para encerrar minha fala,
tocar num assunto que estava sendo debatido aqui por Questão
de Ordem, que nós falamos que não cabe que é sobre a Sedam.
O Deputado Jair Montes não está aqui, mas eu queria dizer
para ele que jovem não é sinônimo de inexperiente. Eu estou
aqui na Assembleia a três mandatos, já fui vereador de Porto
Velho, sou jovem, completei este ano, 30 anos, e posso dizer
que não sou inexperiente. Então, acredito que, não sou
advogado de nenhum Secretário, nós temos vários Secretários
jovens, e se for falar por falta de experiência, quase todos do
governo não têm experiência, pois é a primeira vez que estão
ocupando cargo de Secretário, a maioria dos Secretários do
Governador Coronel Marcos Rocha. No entanto, nós, como
Parlamentares, estamos aqui para ajudar e somar forças.

Agora, com relação a Sedam, nós temos que ter muito
cuidado, como disse o Deputado Lazinho da Fetagro. Eu disse
aqui sobre o abuso do BPA perante os nossos produtores,
mas também não é chegar aqui e fazer um discurso dizendo
que a gente tem que tirar o Batalhão de Polícia Ambiental. Eu
acho que nós temos que ter cuidado na hora de criar aqui um
mecanismo, de exigir um trabalho, um serviço melhor ao
produtor rural, à população de Rondônia. Eu acho que neste
momento nós temos que ter muita cautela porque nós vamos
escrever numa Lei ou o que nós vamos cobrar de uma
autoridade como o Governador do Estado, que é o Chefe de
Estado é quem comanda a Polícia Militar, quem comanda a
Polícia Ambiental e todo o Estado de Rondônia diante do Poder
Executivo.

Então, ficam aqui as minhas palavras, Presidente.
Cumprimentar o Aldo Júlio que Vossa Excelência já falou

aqui, olha lá ele levantando... Futuro Prefeito de Rolim de
Moura, do nosso partido MDB, com certeza absoluta, já como
vereador fez um grande trabalho e como Prefeito interino, em
dois meses, conseguiu fazer o que muitos não conseguiram
fazer durante mandatos. Então, parabéns Aldo Júlio, e fica
aqui o nosso carinho em te receber na Assembleia Legislativa,
como a todos os que estão aqui hoje. Presidente, muito
obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jean Oliveira, pelo tempo. Vossa Excelência cumpriu o que
prometeu. Agradecer também ao Deputado Lazinho, Deputado
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Fúria e ao Deputado Eyder Brasil que abriram mão do uso da
fala que, regimentalmente, teriam direito.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrado o Grande
Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças.  Não
havendo oradores inscritos, encerramos as Comunicações de
Lideranças. Passamos à Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

Outra questão também, senhores deputados, que nós
estamos mudando hoje, vamos mudar, é que as Indicações
não vão ser mais lidas, só os Requerimentos. Os parlamentares
se quiserem dar destaque as suas Indicações, que a sua
Assessoria de Comunicação encaminhe à Assessoria de
Comunicação da Casa, para nós termos mais agilidade aqui na
Sessão.

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

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

REQUERIMENTO COLETIVO. Cria Bloco Parlamentar
UNIDOS PSB, PDT e PODEMOS.

 REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
à Mesa Diretora, nos termos regimentais, o cancelamento da
Sessão Solene marcada para o dia 20.08.2019 às 09:00 horas,
podendo ser transferida para o dia 26.08.2019, às 15:00 horas,
nesta Casa Legislativa, em comemoração ao “Dia do Maçom” .

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer
à Mesa Diretora a realização de Sessão Solene, no dia 02 de
setembro de 2019, às 09:00 horas, no Plenário desta Casa de
Leis, para entrega de Voto de Louvor aos integrantes do
Programa de Hanseníase do Hospital Santa Marcelina, bem
como para os Bombeiros Militares CB BM Rômulo César Pedro
e SD BM Luan Palmeira do Nascimento e Policiais Militares CB
PM Wellington Neves Batista e SD PM Fernando Félix de Lima,
pelos relevantes serviços prestados.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA -
Requer ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Estradas
e Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos, informações e
cópia em mídia digital do Plano Anual de Manutenção de
Rodovias 2019 do Estado de Rondônia, haja vista que a resposta
enviada não atende à solicitação constante do Requerimento
nº 113/2019, encaminhado através do Ofício P/ALE-034/2019.

REQUERIMENTO COLETIVO. Requerem à Mesa, na forma
regimental, o encaminamento de cópias deste requerimento
ao Líder da Bancada Federal do Estado de Rondônia, para
hipotecar apoio concernente à Medida Provisória 890/19, que
visa inserir médicos formados no exterior ao Programa Médicos
pelo Brasil.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADAILTON FÚRIA.
Requer informações do Poder Executivo acerca de quais
serviços estão sendo disponibilizados no órgão Tudo Aqui,
representado pela Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento – SEAS, bem como prestar esclarecimentos,
de forma detalhada sobre as quais despesas o Governo do
Estado - RO com o aluguel e custeio da estrutura disponibilizada
no Shopping Center da Capital do Estado, assim como quais os
serviços ofertados naquela unidade.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer
informações da Secretaria de Estado de Saúde, com relação a
eventuais problemas administrativos no Hospital Regional de
Extrema.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Dispõe
sobre o corte de fornecimento de energia elétrica, no âmbito
do Estado de Rondônia, em conformidade ao estabelecido na
Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e
dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar um intérprete da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, às mulheres gestantes,
portadoras de deficiência auditiva, a fim de acompanhá-las
desde consultas de pré-natal ao trabalho de parto, no âmbito
do Estado de Rondônia.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Institui o
mês de “Agosto Laranja”, como o mês de conscientização da
Esclerose Múltipla, no âmbito do Estado de Rondônia.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Denomina
de Veteranos os servidores agentes das Forças de Segurança
Pública reformados ou aposentados, no âmbito do Estado de
Rondônia

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA. Dispõe
sobre a proibição da remoção de veículo por reboque público
ou por empresa prestadora deste serviço quando o responsável
pelo mesmo estiver presente para efetuar a remoção.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Acrescenta dispositivo e altera o anexo I da Lei nº 3.686, de 8
de dezembro de 2015, que “Dispõe sobre o Sistema de
Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

PROJETO DE LEI DOS DEPUTADOS ALEX REDANO E JAIR
MONTES. Institui o Dia Estadual do “Quebrando o Silêncio” no
Estado de Rondônia e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Institui o Dia da Padroeira do Estado de Rondônia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ALEX REDANO. Concede o Título Honorífico de Cidadão do
Estado de Rondônia ao senhor Ricardo de Sá vieira.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Encerrada a leitura
das proposições recebidas, senhor Presidente.

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

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - REQUERIMENTO
COLETIVO. Cria Bloco Parlamentar UNIDOS PSB, PDT e
PODEMOS.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O Requerimento é
Coletivo, “Cria Bloco Parlamentar UNIDOS PSB, PDT e
PODEMOS”.

Para discutir o Requerimento. Não havendo discussão,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
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O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - REQUERIMENTO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, o cancelamento da Sessão Solene marcada para
o dia 20.08.2019, às 09:00 horas, podendo ser transferida para
o dia 26.08.2019, às 15:00 horas, nesta Casa Legislativa, em
comemoração ao “Dia do Maçom”.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Dr. Neidson, do PMN. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - REQUERIMENTO DO
DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer à Mesa Diretora a realização
de Sessão Solene no dia 02 de setembro de 2019, às 09:00
horas, no Plenário desta Casa de Leis, para entrega de Voto de
Louvor aos integrantes do Programa de Hanseníase do Hospital
Santa Marcelina, bem como para os Bombeiros Militares Cabo
BM Rômulo César Pedro e SD BM Luan Palmeira do Nascimento,
e Policiais Militares CB PM Wellington Neves Batista e SD PM
Fernando Félix  de Lima, pelos relevantes serviços prestados.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Jhony Paixão. Não havendo
discussão, em 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
RESOLUÇÃO 47/19 DA MESA DIRETORA. Regulamenta a
utilização de espaços, no âmbito da Assembleia Legislativa,
para realização de reuniões, palestras e outros eventos de
cunhos político, social, esportivo, artístico e cultural.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Projeto de autoria da
Mesa Diretora. Em discussão única e votação o Projeto de
Resolução nº 47/19. Falta o parecer das Comissões.

Solicito o Deputado Adelino Follador para proceder ao
parecer.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Resolução nº 47/19
de autoria da Mesa Diretora, que “Regulamenta a utilização de
espaços, no âmbito da Assembleia Legislativa, para realização
de reuniões, palestras e outros eventos de cunhos político,
social, esportivo, artístico e cultural”.

Sou de parecer favorável, senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Deputado Adelino Follador. Não havendo discussão,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

Aprovado.
Em discussão e votaçãoúnica o Projeto de Resolução nº

47/19. 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
RESOLUÇÃO 48/19 DA MESA DIRETORA. Altera dispositivos

do Regimento Interno.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Projeto de Resolução
nº 48/19. Solicito o Deputado Jair Montes para conceder o

parecer pela CCJ e demais Comissões pertinentes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, aqui da Mesa Diretora,
“Altera dispositivos do Regimento Interno”. Nós vamos dar uma

dinâmica melhor a nossa Sessão, tendo em vista que com
essa organização, agora, da duração do Pequeno Expediente,
do Grande Expediente, da Ordem do Dia, será modificada para
termos uma celeridade melhor.

Então, Presidente, aqui está tudo dentro da normalidade,
legalidade e tem o parecer favorável.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

do eminente relator Deputado Jair Montes. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveispermaneçam
como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.

Em discussão e votação única o Projeto de Resolução
48/19. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.

Só para ressaltar aqui, é esse projeto que agora, a
partirde agora já aprovado, a Ordem do Dia se inicia
pontualmente às 16:30 horas na Casa. Aos amigos que estão

nos visitando, aos amigos internautas que estão acompanhando
as Sessões, toda Sessão, na terça-feira, às 16:30 horas inicia
a Ordem do Dia, onde vão ser apreciadas as matérias. A
Sessão se inicia às 15:00 horas, mas a Ordem do Dia,
pontualmente às 16:30 horas. E às quartas-feiras a Sessão
inicia às 09:00 horas e a Ordem do Dia inicia pontualmente às
10:30 horas.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) –PROJETO DE LEI 219/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 166. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de
Arrecadação, até o valor de R$ 242.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Segurança Pública
- FUNESP.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Matéria do Poder
Executivo, Mensagem 166. Já que também é ligado à
Segurança Pública, solicito ao Deputado Anderson Pereira para
conceder o parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Trata-se da Mensagem 166,
do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a Abrir
Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, até o
valor de R$ 242.000,00, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNESP”.

O nosso parecer é favorável pela Comissão de
Constituição e Justiça e pelas Comissões pertinentes, senhor
Presidente.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre, eminente relator Anderson Pereira. Não havendo
discussão, em votação o parecer do Deputado Anderson Pereira
que foi favorável a matéria. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado o parecer do Deputado Anderson Pereira.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

219/19, de autoria do Poder Executivo.Não havendo discussão,
em primeira votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação a referida
matéria.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 222/
19 DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Institui o mês de “Agosto
Laranja”, como o mês de conscientização da Esclerose Múltipla,
no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Na matéria, faltam os
pareceres das Comissões. Solicito ao nobre Deputado Jean
Oliveira... E aqui, Deputado, nós temos o “Dezembro Laranja”,
que é a questão do câncer de pele. Vossa Excelência, que já
tem um monte de mês de cor, se puder rever.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – A gente acaba
acompanhando o dia nacional, Outubro Laranja também tem.

E é este mês, então temos que votar logo esse projeto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Ele já fez maio, já fez
abril, já fez março...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, eu acho que o
Deputado Dr. Neidson tem convênio com a Suvinil, porque são
muitas cores.

Projeto de Lei nº 222/19, autoria do Deputado Dr.
Neidson, que “Institui o mês de “Agosto Laranja”, como o mês
de conscientização da Esclerose Múltipla, no âmbito do Estado
de Rondônia”.

Senhor Presidente, o projeto não traz nenhum tipo de
erro de redação, ilegalidade e inconstitucionalidade. Portanto,
parecer favorável.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do eminente Relator, jovem, com experiência, Deputado Jean
Oliveira. Não havendo discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado o parecer do Projeto de Lei nº 222/19.
Em primeira discussão e votação, o Projeto de Lei 222/

19.Não havendo discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 221/
19 DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Denomina de Veteranos os
servidores agentes das Forças de Segurança Pública
reformados ou aposentados, no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria se encontra
sem o parecer da Comissão. Solicito o Deputado Luizinho Goebel
para conceder o parecer.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Projeto de Lei 221/19, de autoria
do Deputado Dr. Neidson, que “Denomina de Veteranos os
servidores agentes das Forças de Segurança Pública
reformados ou aposentados, no âmbito do Estado de Rondônia”.

Matéria legal, regimental e constitucional. Por isso,
somos de parecer favorável, pelas Comissões pertinentes,
senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Deputado Luizinho Goebel. Não havendo discussão...

O SR. ANDERSON PEREIRA – Para discutir, senhor Presidente.
Gostaria que o nobre Deputado Dr. Neidson explicasse o Projeto.

Nós já aprovamos o projeto do Deputado Jhony Paixão
que tratava dos militares. Eu gostaria que o Deputado explicasse
esse projeto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir a matéria,
o autor, Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Na verdade, ele coloca todos os agentes
de segurança do Estado de Rondônia: os policiais civis, os
policiais militares. Todos os agentes que fazem parte, até,
inclusive, os agentes socioeducativos e agentes penitenciários.

E vai servir, não para chamar a nomenclatura de
‘inativos’, que causa até transtorno para os funcionários públicos
que estão já na Reserva. E, sim, chamaram como “Veteranos”,
evitando esse transtorno. Eu não sei, mas já tem projeto do
Deputado Jhony?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, o
Deputado Jhony Paixão.

O SR. JHONY PAIXÃO – Até já foi levantado, Presidente, ao
nobre Deputado Dr. Neidson, é que “Veteranos” é uma sigla
militar, do Exército, Forças Armadas. Eu não sei se foi chamado
para discussão o pessoal da Polícia Civil, Militar, como é que
vai ser, se vai ser bem aceito por eles. Isso foi levantado, porque
realmente, na Polícia Militar, Reserva,”inativo” soa realmente...

É uma situação estranha, isso é verdade. Só que é uma
nomenclatura das Forças Armadas. Eu não sei como eles
receberiam. Mas acredito que o nobre par deve ter sentado
com a categoria e discutido algo desse tipo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, o
Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, Deputado Dr.
Neidson e Deputado Jhony. Na verdade, na Polícia Militar é RR,
hoje, Reserva Remunerada. Eu sou considerado como RR, o
Deputado Jhony, enfim, mas “Veterano” realmente, é um termo
usado pelas Forças Armadas, tanto pelo Exército, Aeronáutica
e Marinha.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Se eles reclamarem, depois
troca.
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O SR. EZEQUIEL NEIVA – Mas não muda nada.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –Encerrada a discussão,

em votação o parecer o eminente relator Deputado Luizinho

Goebel. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os

contrários se manifestem.

Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de lei

Complementar 221/19.

Para discutir, o Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Eu fico feliz, porque o nosso amigo

Deputado Dr. Neidson passou a vida todo na guerrilha lá na

Bolívia. Então, assim, é um combatente de guerra. Então, por

isso que ele usou essa palavra tão bem colocada. Parabéns,

Deputado Dr. Neidson, tem meu voto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a discussão,
em primeira votação o Projeto de Lei 221/2019. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - PROJETO DE LEI 220/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 170. Autoriza o Poder
Executivo abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação,
até o valor de R$ 121.335.643,74, em favor das Unidades
Orçamentárias: Assembleia Legislativa – ALE, Tribunal de Contas
do Estado – TCE, Tribunal Justiça – TJ, Controladoria-Geral do
Estado – CGE, Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos
Administrativos – SUGESP, Secretaria de Estado de Finanças –
SEFIN, Recursos Sob Supervisão da Sefin – RS – SEFIN, Polícia
Civil – PC, Corpo de Bombeiros Militar Polícia Militar – CBM,
Polícia Militar – PM, Superintendência da Polícia Técnico
Científica – POLITEC, Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, Fundo Estadual de Saúde – FES, Secretaria de Estado
da Agricultura – SEAGRI, Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS, Ministério Público – MP, e Defensoria Pública do Estado
de Rondônia –DPE.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria chegou a
Casa hoje, a matéria foi lida hoje, com excesso de arrecadação
de mais de R$ 121 milhões, do Executivo, que vai ser aqui
distribuído às Secretarias e aos Poderes. Inclusive, neste Projeto
está a SEJUS, que falaram que os projetos da SEJUS, de
alimentação, estavam aqui na Casa e chegaram hoje. E esta
Casa, com a responsabilidade que tem, sabendo da importância
que tem esse recurso para as Secretarias, não é só SEJUS,
são várias, pautou a matéria no mesmo dia que chegou. Isso
mostrando o desprendimento que a Casa tem.

Deputado Adelino Follador para conceder o parecer pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Questão de Ordem, Presidente. Só
para registrar, Presidente, eu estava contando aqui, nós temos
em torno de 33 matérias do Poder Executivo...

O SR. JAIR MONTES - Ainda pendentes? Não, está andando.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Protocolados na Assembleia, 33. E
nós temos 19 pautados para votar hoje. Entre esses 33, muitos
deles ainda estão tramitando dentro do prazo regimental, e a
exemplo deste Projeto que foi pautado agora, que é a
Mensagem 170, ela chegou hoje na Assembleia Legislativa e
hoje está sendo votada. Inclusive contrariando um
encaminhamento feito por esta Casa de que as matérias viriam
com as suas peças orçamentárias independente uma da outra,
que não é o que está acontecendo aqui.

Então, assim, se às vezes a gente tem que cobrar a
gente cobra, mas quando a gente tem que reconhecer as ações,
nós temos que ter a humildade e reconhecer. Então, reconhecer
aqui o trabalho do Presidente nesta questão, que pautou todas
essas matérias, dando assim condições reais, de que o governo
possa desenvolver as suas ações dentro do seu planejamento,
dentro do seu desejo de governo. Então, parabéns Deputado
Laerte, por essa atitude.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Luizinho.  Deputado Jair Montes para comentar a matéria antes
do parecer.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu vou esperar o parecer
e depois na discussão eu faço. O Deputado Jean também pode
esperar o parecer?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, posso, posso.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Chiquinho
e Deputado Cirone. Para relatar a referida matéria o nobre
eminente Deputado Estadual, Presidente da CCJ, Deputado
decano em idade neste Parlamento e de tempo de mandato,
Adelino Follador.

O SR. JAIR MONTES – Prefeito de Ariquemes daqui uns dias.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Obrigado. Com certeza, eu tenho
prazer de estar nesta Casa aqui, continuar os trabalhos aqui
por enquanto.

Projeto de Lei 220/19 do Poder Executivo/Mensagem
170. Com certeza, um projeto de suma importância, que está
praticamente contemplando quase todas as Secretarias, um
valor expressivo R$ 121.335.643,74. Então, bastante
expressivo, o Governo do Estado não pode reclamar, esta Casa
nunca se furtou da responsabilidade de ter sempre.

 Parabenizar ao Deputado Laerte e todos os colegas
por estar dando oportunidade ao Governo Estado, e o mesmo
tempo cobrando, que é o nosso papel.

Nós somos de parecer favorável, Presidente, pelas
Comissões pertinentes. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Lido o relatório do
eminente Deputado Adelino Follador. Só antes de abrir a palavra
aqui e botar em discussão, eu gostaria aqui de comunicar, que
nós solicitamos à presidência da comissão de Saúde da
Assembleia Legislativa, a qual vai estar em São Paulo, o
Deputado Fúria como Presidente da Comissão, solicitei a ele,
ao Deputado Fúria e ao Deputado Dr. Neidson, que acho que
vai acompanhá-lo, estão indo ao Governo do Estado de São
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Paulo para acompanhar e conhecer como é o repasse para o
Hospital do Câncer de Barretos de São Paulo, para nós
tentarmos, Deputado Aélcio, desburocratizar aqui também.

Então a gente, em contribuição à Secretaria Estadual
de Saúde de Rondônia, e contribuição ao Governo de Rondônia,
nós vamos buscar alternativas para que não haja esses
empecilhos que vêm havendo por parte da burocracia. Porque
o câncer não espera, as pessoas não podem esperar e o hospital
não aguenta funcionar sem ter o repasse do SUS. Então, só
para deixar isso comunicado. O Deputado Fúria, como
Presidente da Comissão de Saúde vai estar à frente nessa
viagem, juntamente com o Deputado Dr. Neidson, me parece,
eu não sei se vai algum outro deputado da Comissão, ou não,
para trazer soluções.

Esta Casa, às vezes critica, às vezes cobra, mas também
estamos buscando soluções para contribuir com o Governo do
Estado.

Em discussão o parecer do eminente Relator Deputado
Adelino Follador, no Projeto de Lei nº 220/19. Para discutir,
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES –Presidente Laerte, eu fico muito feliz
porque eu venho de uma Câmara, chamada Câmara Baixa, e
quando nós votávamos um projeto de um milhão, dois milhões
de reais, era um alvoroço na Câmara – “o que é isso?”. Aqui,
eu posso votar projeto de R$ 121 milhões, algo assim, irreal
para mim. E a gente vota de uma maneira bem tranquila, de
uma maneira muito clara, muito transparente. O Projeto chegou
agora, que contempla várias Secretarias, várias instituições,
em especial a SEJUS, que falava que o que ela precisava estava
travado. Então, está demonstrando aí, que aquilo que tem da
SEJUS, está na pauta, Líder do Governo, vai ser votado.

Então, parabéns, Deputado; parabéns ao Presidente da
CCJ, das Comissões, todos os deputados, porque nós fazemos
o nosso papel, o papel de dar governabilidade ao Governo do
Estado. Agora, a bola é do governo de fazer as ações e a
empregabilidade desse recurso da melhor maneira possível.

Então, parabéns a todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, eu queria
discordar um pouco do meu par Jair Montes, que é um grande
deputado e fala sobre o histórico de votações da Câmara de
Vereadores. Aqui, a gente também ainda não tinha votado
anteriormente, projetos de cifra tão alta quanto esses. Mas eu
queria discordar um pouco do que está acontecendo,
Presidente.

Eu queria discordar porque assim, o que a gente está
votando aqui é uma suplementação para vários Poderes, para
várias Secretarias. Não se tem uma peça de cada Secretaria,
de cada Poder, para que a gente possa analisar. Está Tribunal
de Justiça misturado com a Assembleia, com Ministério Público,
como se isso fosse um instrumento de pressão para deputado
votar, botando o Poder Legislativo, que é o próprio orçamento
nosso. Então, isso é ridículo, por parte de quem fez esse PL.

E eu peço aqui... Eu poderia pedir vista para pedir item
a item a explicação, porque o que nós estamos fazendo aqui,
hoje, infelizmente é votando sem conhecimento nenhum. A

iniciativa é boa, é louvável, é boa-fé, tudo! Transparência existe,

porque o Governo de Rondônia é um dos que tem a melhor

transparência que tem. Porém, a falta de conhecimento nosso

em votar uma matéria dessa magnitude, infelizmente nós temos

que reconhecer a falta de conhecimento, porque nós vamos

votar num projeto que acabou de chegar. E aí, fica muito chato

votar um remanejamento do próprio Poder que eu faço parte,

com... Parece que é um instrumento de pressão: vou votar

porque tem a Assembleia no meio.  Porque para mim, tanto a

Assembleia ou outro Poder, não faz diferença.

Mas eu vou votar, Presidente, mas voltando aqui a dizer

que na próxima vez, Vossa Excelência ou qualquer outro

deputado, trouxer um projeto desse jeito, com várias

Secretarias, vários Poderes e pautar, eu vou pedir vista. Então,

hoje, eu vou votar, mas na próxima eu não voto mais.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado pela

sensibilidade, Deputado Jean Oliveira. Corretamente explanou

essa questão. Nós já tínhamos falado, o Deputado Luizinho

também falou desse tema. Nós gostaríamos que o Líder do

Governo, Deputado Eyder Brasil e o nosso Vice-Líder, Deputado

Alex Redano, se reunissem com a Casa Civil, reunissem com o

departamento de elabora os projetos, com a Secretaria de

Planejamento, que é uma solicitação desta Casa, Deputado

Eyder, que os projetos venham separados. Até para que os

deputados possam analisar com mais tranquilidade.
Como os deputados muito bem colocaram, ninguém está

questionando de chegar hoje e votar hoje, porque a gente
sabe que é urgência. Mas têm matérias urgentes aqui e têm
mais que não são urgentes. Até da própria Casa que não é
urgente. Então, gostaria que Vossa Excelência e os deputados
levassem isso à Casa Civil.

Só para concluir, Deputado Eyder, faça isso. Eu acho que
é importante para a transparência, essa boa relação que tem
o Executivo e o Legislativo. Então, se viessem aqui, sete, oito
projetos, com certeza todos seriam votados, mas daria mais
tranquilidade, como disse o Deputado Luizinho, o Deputado
Jean, para ser votada a matéria.
Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Deputado, só para
parabeniza-lo. Isso demonstra sua responsabilidade com o
Estado e isso faz mostrar que esta Casa está unida para o bem
do Estado. Um projeto que chegou hoje, como o Deputado
Jean acabou de falar, ia até pedir vista, se fosse o caso, mas
isso ele não fez. E, realmente, já foi pedido anteriormente que
viessem, para esta Casa, projetos detalhados e até hoje não
estão chegando. Mas eu queria parabenizar Vossa Excelência,
Presidente, pelo empenho que tem tido aqui nesta Casa, tem
conduzido os trabalhos de maneira bem democrática e leal
com o Estado de Rondônia e com as pessoas que vão fazer as
ações, os Secretários, as Secretarias que vão fazer as ações
tão importantes para o Estado de Rondônia.

O SR LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, nobre colega
Deputado Chiquinho, pelas palavras. Isso demonstra a harmonia
que reina entre os deputados aqui.
Deputado Cirone.
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O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero também parabenizar, Presidente,
pela sua sensibilidade e não travar o Estado. Temos aí projetos
de urgência e emergência, apesar de ser um valor vultoso. E
aí, eu concordo com o nosso colega, o Parlamentar Deputado
Jean, é de suma importância que a gente também dê celeridade
àqueles projetos que tenham pressa, mas que venham com
mais informações, que o parlamentar possa votar à vontade e
saber aquilo que está votando com precisão.

Então, nós queremos parabenizar o senhor por essa
compreensão de saber que tem essa urgência e colocar esse
projeto em pauta, e aos nossos colegas deputados por
entenderem a necessidade da pressa que o Estado tem em
desenvolvimento.

O SR. EYDER BRASIL – Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Eyder Brasil.
Obrigado Deputado Cirone, pelas palavras.

Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Como eu disse hoje na Comissão de
Constituição e Justiça, pela manhã, inclusive, fazendo referência
ao nobre amigo com quem tenho aprendido bastante aqui nesta
Casa de Leis, o Deputado Jean Oliveira, e em nome do Governo
do Estado de Rondônia, agradeço, não apenas ao Deputado
Jean, mas a todos os demais 23 deputados e deputadas que
ora se encontram aqui, fazendo valer o direito do povo que nos
honrou com o seu voto. O Governo do Estado de Rondônia tem
bastante tranquilidade em exercer o seu mandato Executivo,
porque sabe que nesta Casa de Leis não tem nenhum dos 24
deputados que se opõe ao Governo do Estado, ao povo de
Rondônia. Sabemos sim, que há a necessidade de crescimento
e que o nosso progresso continue.

Alguns erros que ora acontecem no Governo e aqui esta
Casa traz eles e os expõe da melhor forma possível, com o
intuito de acertar, estão sendo sanados. A conversa com o nosso
Chefe da Casa Civil, o Júnior Gonçalves, que vem fazendo um
trabalho, realmente, diferenciado à frente daquela Casa, tem
sido pautado na transparência, na ética e na responsabilidade.

Mas, de qualquer forma, a gente busca, todos os dias,
fazer o melhor para o nosso Estado de Rondônia. E aqui eu
quero só deixar o meu registro de agradecimento, Presidente
Laerte Gomes e a todos os deputados, por entenderem a
necessidade que o Estado tem de continuar crescendo e esta
Casa tem sido a maior parceira do Governador Coronel Marcos
Rocha e de todo o seu governo.Obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado.Ressaltar aqui
a presença do Espeto. Eu estou meio cego, Espeto, não estou
enxergando muito de longe não. O Espeto e os companheiros
que estão aí juntos com ele.

Deputado Alex Redano, para discutir.

O SR. ALEX REDANO – Só para parabenizar o nosso Presidente
Laerte pela condução dos trabalhos, e a Assembleia Legislativa
dando uma prova real que é parceira do Executivo. E assim
todo o Estado de Rondônia ganha. Parabenizar também a
condução dos trabalhos e todos os demais parlamentares.

A Assembleia Legislativa é uma Assembleia Legislativa
unida. Então eu parabenizo, Presidente. Nós estamos dando

exemplos para várias Assembleias aí, onde existem essas
brigas que não levam a nada, e nós queremos o melhor para
Rondônia.Parabéns a todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Alex Redano. Encerrado o prazo de discussão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, só uma questão.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, Deputado
Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Eu só queria, rapidinho aqui, eu
queria concordar primeiramente com o Deputado Jean, em
gênero, número e grau no que ele se reportou ali, porque eu
não sei se o pessoal da DITEL pensou: “não, vamos colocar
tudo aqui no bolo que fica fácil para aprovar.” Ou se foi
realmente uma questão...

O SR. JAIR MONTES – Não, foi um descuido, Deputado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Talvez um descuido da parte deles.
Mas o correto é que chegue nesta Casa mesmo, cada matéria,
quando se fala de remanejamento e liberação de crédito, cada
Secretaria com a sua rubrica separada, porque aí nós vamos
ter mais apreço pela matéria e enfim, mais cuidado com ela
também. Mas, tudo isso está sendo votado, deixar claro para
a população que nos assiste e que nos ouve que foi já,
rapidamente hoje, quando o senhor falou que iria votar a
matéria isso foi tudo discutido e foi analisado e descobriu-se
que, realmente, está tudo correto. Só que o correto é vir
separadamente.

E olha, Presidente, parabéns pela iniciativa de Vossa
Excelência, porque não é qualquer governo que pega uma
Assembleia e uma Mesa Diretora, um Presidente como Vossa
Excelência, que está conduzindo esta Casa,e pega um projeto
de tamanho remanejamento ou liberação de crédito dessa
envergadura aí, que chegou ontem e está sendo votado hoje.

Isso não existiu e não existe em lugar nenhum.
Então, isso demonstra realmente o seu interesse pelo

Estado, a sua credibilidade lá para com o nosso Governador. E
dizer, Deputado Jean, que o Estado de Rondônia vem aí nos
primeiros pontos da transparência já lá atrás com o Governo
Confúcio. O Governador Confúcio Moura, em 2015, já estava
alcançando quase o primeiro lugar no País em transparência
no Estado de Rondônia em nível de Brasil. E agora o Marcos
Rocha vem mantendo aí o nosso nível nas primeiras colocações
através do Controlador, o Chico.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ezequiel. Só para nós concluirmos, Deputado Jean, bem
rapidamente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Rapidamente, só para dizer o
seguinte, para aqueles que ainda pregam que Vossa Excelência,
como Presidente, tenta usar das atribuições de Presidente para
obstruir ou criar alguma polêmica no Parlamento com respeito
ao Poder Executivo, isso é a maior prova que nada disso
acontece. E, quando eu venho fazer uma crítica aqui, eu não
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venho fazer crítica como oposição. Eu venho fazer aqui uma
crítica consciente a todos os deputados. É uma critica
consciente, inclusive para o próprio governo não fazer esse
tipo de coisa. Porque fica chato, inclusive para quem é
governista, defender o governo numa ocasião como esta.

Então, eu, particularmente, gosto de votar o que
conheço. Vou votar hoje mostrando a minha solidariedade aos
colegas e ao Governo do Estado. Portanto, fica aqui o meu
apontamento sobre a pessoa do Presidente, que foi criticado,
foi fofocas chegaram até o Governador, e também quero aqui
dizer da postura do Governador que em momento algum
também agiu como um Chefe de Estado, que ouve as fofocas
que chegam até ele, e respeitou.

E hoje Vossa Excelência está dando aqui uma
demonstração clara de que o Parlamento em momento algum
coloca obstáculo, apesar de que se esta matéria tramitasse,
não teria obstáculo nenhum. Então, só quero fazer registro
disso, Presidente.

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

O SR. JAIR MONTES – Presidente, só para contribuir também
com a discussão, para corroborar. Eu quero parabenizar o
Deputado Jean, por isso que eu falo, o Deputado Jean é um
jovem, mas com muita experiência porque chegou...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência não
ouviu o discurso do Deputado Jean.

O SR. JAIR MONTES – Não, eu fui ao banheiro, aí me perdi,
me perdoe Deputado Jean.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Quando ele falou da
experiência.

O SR. JAIR MONTES – É verdade. Então, assim, é um jovem,
já está com uma idade boa, mas o corpo já está mais avançado
do que a idade, mas é um menino que eu me espelho aqui.

Eu entrei aqui me espelhando no Deputado Jean e no
Deputado Lebrão, só que o meu guru, eu acho ficou em casa.

Então, assim, parabéns Deputado Jean, isso é de quem
está a tempo no Parlamento.

Então, eu concordo com Vossa Excelência e eu acho que
o governo também novo, equipe nova fez esta salada de frutas.

Mas nós estamos votando aqui, passamos pela CCJ com
toda transparência do mundo e estamos votando. Da próxima
vez, é muito bom, Deputado Eyder, ter esse cuidado de mandar
as matérias todas separadas para que possamos saber o que
estamos votando, para não estar votando na pressão.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu só quero fazer uma
defesa aqui. A matéria, que a gente sabe a urgência, a gente
sabe, isso aí é um excesso de arrecadação, daí a gente sabe a
urgência. Mas eu vou ter que fazer uma defesa aqui do que
disse o Deputado Jean e o que diz o Deputado Luizinho Goebel.
A matéria, eu acho que importante a Ditel, a Casa Civil
encaminhar, e com certeza o Secretário Adjunto já vai
determinar isso, as matérias separadas. Por exemplo, aqui
nós não temos nenhum plano de trabalho de onde vão ser

aplicados os recursos e, no processo, no Projeto teria que ter.
A gente sabe da urgência, chegou hoje, apurou-se esse

excesso de arrecadação agora. Então, nas próximas matérias,
eu não tenho dúvida que nós vamos encaminhar, está aqui o
Líder do Governo, esse é o papel do líder, Deputado Eyder,
encaminhar aqui e esta Assembleia tem se postado
corretamente diante do governo, mas também a Assembleia
precisa exercer o seu papel, votar as matérias com
conhecimento.

Encerrada a discussão do referido Projeto de Lei 220/
19. Vamos ao voto do parecer do relator Deputado Adelino
Follador. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e
os contrários se manifestem.

Aprovado o parecer favorável ao Projeto de Lei
220/19.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
220/19 de autoria do Poder Executivo. Não havendo discussão,
em primeira votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 016/
19 DO DEPUTADO ADAILTON FÚRIA. Estabelece mecanismos
de seguro para garantir o interesse público nos processos de
licitação e a correta aplicação dos recursos públicos no âmbito
do Estado de Rondônia.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O senhor leu o último Projeto, como
Projeto de Lei Complementar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não, Projeto de Lei.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Projeto de Lei.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Então, se foi
‘Complementar’, foi um equívoco cometido. Solicito que
aTaquigrafia da Casa retire a palavra “complementar”, como
bem nominou o Deputado Jean Oliveira.

Matéria de autoria do Deputado Adailton Fúria, o Projeto
de Lei 016/19. Está com todos os pareceres das Comissões
pertinentes, a matéria com pareceres favoráveis que
“Estabelece mecanismos de seguro para garantir o interesse
público nos processos de licitação e a correta aplicação dos
recursos públicos no âmbito do Estado de Rondônia”. Projeto
de Lei 016/19.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
016/19, de autoria do Deputado Adailton Fúria.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, o autor
do Projeto.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Senhor Presidente, eu gostaria de
deixar claro aos nobres colegas parlamentares acerca desse
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Projeto. Esse Projeto já existe na cidade de São Paulo e também
no Estado, e visa o quê? Garantir um seguro nos processos
licitatórios, principalmente com o objetivo de assegurar as obras
que são construídas no âmbito do Estado de Rondônia. Vou dar
um exemplo bem tosco aqui. A Assembleia Legislativa começou
com um orçamento e começou a ser construída há o quê? Há
dez anos? Há dez anos iniciou com um valor, ultrapassaram os
limites desses valores. Ao longo desse tempo, esta obra comeu
o dinheiro público, essa obra demorou e não foi entregue no
prazo e simplesmente quem pagou a tarifa foi à população, o
povo do nosso Estado. Aí você pergunta: mas o deputado não
tem o dever de fiscalizar as obras no âmbito do Estado? Temos.

Nós temos o dever de fiscalizar, e fazemos. Nós só não
temos o dever de ressarcir os cofres, e o seguro vem justamente
com este objetivo. Nós teremos ali uma figura para fiscalizar e,
ao mesmo tempo, essa figura, que é a seguradora, terá a
obrigação, caso essa obra não seja entregue no prazo ou haja
indícios de corrupção, ela terá o dever de ressarcir quem? Os
cofres do Estado. Então, tivemos a cautela de colocar também,
incluir neste projeto, a questão dos Fundos. O que for licitado
com dinheiro de Fundo também entra nessa modalidade de
seguro.

Então, peço o apoio de Vossas Excelências e tenho certeza
que isso vai agregar valores ao nosso Estado, principalmente,
às obras que são realizadas no Estado de Rondônia que em
grande maioria vêm, que demoram muito tempo, há indícios
de desvio de dinheiro, as empresas desistem e ninguém é
penalizado e quem é penalizado é o povo do nosso Estado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – O senhor estabeleceu limite, valor
do seguro aí, porcentagem, Deputado?

O SR. ADAILTON FÚRIA – Isso vai de acordo com a obra, o
projeto tem mais de trinta artigos, então cada artigo foi... É um
projeto muito bem elaborado e tramitou em todas as Comissões
e em todas as Comissões nós tivemos os pareceres favoráveis.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado, Vossa Excelência explicou
aí de forma superficial o projeto de Vossa Excelência. Acredito
que é um projeto importante, tem que ter alguns cuidados,
mas inibe, muitas vezes, até a própria corrupção, porque protege
o Estado. Agora, a critério de quem fica a responsabilidade de
contratar a seguradora? E a seguradora, são poucas no Brasil.

Teria que ter uma corretora e quem são essas corretoras?
Como funcionaria isso tudo? O senhor coloca no projeto?

O SR. ADAILTON FÚRIA – Está amplamente discutido e traz
no projeto, Deputado. O que a gente vai inibir aqui?
Principalmente aquelas empresas de maleta, as famosas
empresas de maletas. Este projeto é espelhado no que existe
nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não se licita uma
obra, não se contrata uma obra ou um serviço sem ter um
seguro prévio. É a mesma coisa de o senhor comprar seu carro.

Nesse sentido aqui, a própria empresa terá que
apresentar o seguro da obra. Vai ficar um pouco mais caro
para o Estado? Às vezes sim. Mas e o seguro, e a garantia que
nós teremos?

Então, senhores Deputados, é um projeto que tem tudo
para trazer uma inovação, é algo novo. Seria novo como o

Tribunal de Justiça está fazendo agora na construção do prédio,
uma modalidade, uma modalidade diferenciada, mas que está
dando resultado e que nós temos que nos espelhar também
nesses projetos inovadores.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu acho que nós poderíamos fazer,
às vezes, até mais. Trazer isso para a iniciativa privada que,
quando a gente observa vários empreendimentos imobiliários
mesmo, que começam a construir e param pelo caminho e as
pessoas depositaram dinheiro, e a empresa entra em falência
e não consegue...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para a conclusão do
debate, para nós avançarmos a votação.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, só mais um pouco, até
porque este tema é muito importante.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência tem
um minuto.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Então, eu corroboro com Vossa
Excelência no projeto, pode contar com o meu voto, com o
meu apoio, pois é de suma importância esse projeto,
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O projeto já tramitou
nas Comissões, não é?
Em primeira votação o Projeto de Lei nº 016/2019. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
que se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2ºSecretário) – PROJETO DE LEI 121/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 82. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
e por excesso de arrecadação, até o valor de R$3.446.750,00,
em favor da Unidade Orçamentária: Fundação Rondônia de
Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e
Tecnológicas e a Pesquisas do Estado de Rondônia – FAPERO.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Na matéria está
faltando parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.

Solicito ao Deputado Ezequiel Neiva que proceda ao
parecer.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Lei nº121/2019, que aqui aportou com a Mensagem
de nº 082, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por superávit financeiro e por excesso de
arrecadação, até o valor de R$3.446.750,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a
Pesquisas do Estado de Rondônia – FAPERO”.

Senhor Presidente, dada à importância do projeto, e há
o recurso necessário provido no mesmo, nosso parecer é
favorável ao projeto em questão.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento,
Deputado Ezequiel Neiva. Não havendo discussão, vamos à
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem.

Aprovado.
Só para apresentar o projeto aqui da Fapero, ele já

tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, está todo
explanado aqui e isso é importante, que quando os deputados
cobram, Deputado Eyder, que os projetos venham separados
porque há o tempo para os deputados poderem analisar o
projeto. Esse projeto é um convênio.

Então, em primeira votação. Em primeira discussão e
votação, o Projeto de Lei nº 121/2019. Não havendo discussão,
em primeira votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 055/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 50. Dá nova redação ao
inciso III do artigo 4º e revoga o inciso III do artigo 9º da Lei nº
3.537, de 15 de abril de 2015, que “Cria o Fundo Especial da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia – FUNDEP e o Fundo
Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado de
Rondônia - FUMORPGE e dá outras providências”.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está com os
pareceres todos favoráveis, é sem emendas.

Em discussão o Projeto de Lei 055/19. Não havendo
discussão, em primeira votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado em primeira votação.Vai à segunda
discussão e votação.

Essa matéria, nobre Deputado Lazinho, é um grande
trabalho aqui da Assembleia Legislativa, iniciado, capitaneado
pelo Deputado Adelino Follador, onde diminuiu as custasao
cidadão, com os cartórios, em 11%. Então, é uma luta que a
Assembleia fez, o Deputado Chiquinho cobrou, o Deputado
Adelino teve a iniciativa no mandato passado, eram22,5%,
baixamos, através de um grande debate.

Quero aqui, primeiro, agradecer também, nesse projeto,
ao Governador Marcos Rocha. Nós fizemos um grande acordo
com o Governador, acordo no bom sentido, para que se vetasse
o projeto do Deputado Adelino Follador e o Governador deu a
palavra dele e cumpriu e encaminhou para a Assembleia
deixando, permanecendo o Ministério Público com 7,5%, que
tem o poder de fiscalizar, e a Defensoria Pública que faz o
trabalho social diferenciado com 4%. Então, 7,5% o MP e 4% a
Defensoria, e a PGE zerando. Então,ficou11,5%. Eram 22,5%
e baixou para 11,5%, pela metade. Quem vai ganhar com isso?
O cidadão que vai pagar menos taxas e tarifas aos cartórios.

Vai à segunda discussão e votação.
Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – É esse aí que já votamos, não é?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Já.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 113/

19 DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe sobre a publicação,

na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam

por consultas (discriminadas por especialidades), exames,

internações e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos

nos estabelecimentos de saúde da Rede Pública de Saúde do

Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Já está com o parecer

da Comissão de Constituição e Justiça, ok.

Falta o parecer da Comissão de Saúde, o Projeto é com

Emenda. O Deputado Adailton Fúria, Presidente da Comissão

de Saúde para proceder parecer da referida matéria. O relator

vai falar a Emenda, o relator da matéria. Deputado Adailton

Fúria, proceda ao parecer da Comissão dentro desse Projeto

pela Comissão de Saúde e tem uma Emenda na matéria,

Excelência. O Deputado Adelino quer saber a Emenda, Vossa

Excelência leia a Emenda.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Projeto de Lei 113/19, autor

Deputado Eyder Brasil, “Dispõe sobre a publicação, na internet,

da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas

(discriminadas por especialidades), exames, internações e

intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos

estabelecimentos de saúde da Rede Pública de Saúde do Estado

de Rondônia”.
Emenda do Projeto de Lei 113/19:
Art. 1º - a alínea “a” do § 2º, do artigo 1º do Projeto de

Lei nº 113/19, passa a possuir a seguinte redação: “as iniciais
do nome do paciente e do nome de sua mãe, e o número de
regulação do sistema SUS da respectiva fila de atendimento”.

Essa emenda é do Deputado Ismael Crispin? Ele está
presente, senhor Presidente?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Esta Emenda, como já
está acatada pela CCJ.

O SR. ADAILTON FÚRIA – Isso.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Acatando a Emenda.

O SR. ADAILTON FÚRIA – “A presente Emenda é decorrente
do dever de afastar a inconstitucionalidade apontada no parecer
que serve de detalhamento à presente justificativa. Além disso,
conforme informações buscada junto aos profissionais de saúde,
a revisão do número de regulação do SUS e dados internos do
SUS, sendo capaz de identificar o paciente apenas dentro do
Sistema de Intranet do SUS de acesso dos servidores do
Sistema aos quais é imposto o sigilo médico. Desta forma,
pesquisando pela internet não gera a identificação do paciente
para o público em geral”.

Nesse sentido, Presidente, a Comissão é de parecer
favorável pela aprovação do projeto ora em pauta.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O parecer do nobre
Deputado Adailton Fúria é pela aprovação, acatando a Emenda
do Deputado Ismael Crispin.

Em discussão o Projeto do Deputado Eyder Brasil.



3 DE SETEMBRO DE 2019Nº 146 3136Pág.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para discutir, senhor
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, Deputado
Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Parabenizar o Deputado Eyder.
Parabenizar pela iniciativa porque esse é um desafio muito
grande encontrado por várias pessoas que estão na fila e que
infelizmente acaba sendo ultrapassado por motivos alheios a
sua vontade e ao atendimento no hospital. Então, parabéns
Deputado e eu espero que Vossa Excelência consiga agora o
que eu não consegui no outro mandato. Parabéns.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a discussão,
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestam.

Aprovado o parecer, acatando a Emenda.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 113/

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

Aprovado em primeira votação. Vai à segunda
discussão.

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

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu gostaria que Vossa
Excelência me informasse se consta entre os Projetos da Ordem
do Dia, o Projeto de nº 131.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Qual Mensagem,
Excelência?

O SR. JEAN OLIVEIRA – A Mensagem nº 98.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – 98. É um projeto do
Executivo encaminhando: “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por superávit financeiro até R$
11.207.991,16, em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC”.

O projeto não pode estar em pauta eminente Deputado,
porque o projeto está com vista de Vossa Excelência. Vossa
Excelência tem regimentalmente 18 dias para liberar a vista.
Então, Vossa Excelência é o único que pode pedir, abrir mão da
vista, a inclusão na pauta.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Jean Oliveira
para concluir, depois Deputado Jair Montes.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, deixa eu fazer uma
ponderação.

O SR. JAIR MONTES – O Deputado vai entregar, eu acho.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não, eu até estou fazendo
questionamento para saber se ele está em pauta, se não
estiver, gostaria que Vossa Excelência colocasse. Por qual
razão? De boa fé, eu liguei para o Secretário de Educação
para que nós pudéssemos marcar uma reunião para apontar
a ele as minhas dúvidas a respeito do projeto. Se eu fizer por
ofício, isso pode levar muito mais do que o prazo regimental
que eu tenho de vista, isso pode levar meses. E o meu objetivo
não é paralisar o Governo, meu objetivo como deputado é
corrigir distorções e tentar equilibrar. Porque, às vezes, o
governo aplica o recurso demais numa região e de menos em
outra.

Então, o meu objetivo é só esse, apenas esse. Então,
eu combinei com o Secretário de que amanhã estaria
conversando com ele, na boa fé de que a gente consiga
equalizar os problemas da educação em alguns lugares que
eu já fiz o apontamento e até agora não se solucionou esses
problemas.

Então, eu peço para votar na confiança de que essa
relação pode, pode sim ser uma relação confiável, de
confiabilidade entre eu como parlamentar, o Secretário, o
Governador, o Chefe da Casa Civil, enfim, todos que compõem
o Governo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Jair Montes,
com o mesmo senso de cooperação.

O SR. JAIR MONTES – Não, isso eu não vou usar esse Governo
da Cooperação não, porque isso aí não... Eu vou usar aqui
que o Deputado Jean até me emociona, fico emocionado com
o nobre Deputado, cada momento eu vou aprendendo mais.

Eu não queria, se eu fosse hoje o Governo, eu não queria
o nobre Deputado como minha oposição. Eu queria que ficasse
do meu lado pela sua experiência e acima de tudo pelo bom
senso. Parabéns, Deputado, porque não é uma questão de
oposição ou de perseguição, é questão de Parlamento, de
buscar vista de um projeto e buscar entender o que está
acontecendo. A mesma coisa eu fiz também com o Projeto de
Lei nº 186, de 07 de agosto de 2019.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Qual Mensagem
Excelência?

O SR. JAIR MONTES – Da Sedam.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A Mensagem? O
número, Vossa Excelência têm?

O SR. JAIR MONTES – Só estou com o projeto aqui, é aquele
da Sedam.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A Mensagem, que
número que é?

O SR. JAIR MONTES – Eu não tenho ele aqui, só tenho aqui o
Projeto de Lei nº 186.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não o projeto, que
número que é?
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O SR. JAIR MONTES – 186.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – 186. Mensagem 136.

O SR. JAIR MONTES – Isso. Eu já encaminhei também junto
com o Deputado Jean. O meu, se não está aí também, pode
colocar para votação hoje. Já peguei todas as explicações.

O SR. EYDER BRASIL – Está na pauta.

O SR. JAIR MONTES – Já fiz aqui já, já fiz aqui... para passar
para os deputados aquilo que eu fui buscar em campo para
também estar consciente daquilo que eu estou votando. Então,
parabéns ao nobre Deputado Jean, a cada momento eu vou
aprendendo com ele, já que o meu guru não está aqui, que é
o Deputado Lebrão, eu vou aprendendo com o novinho aqui
também.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Agradecer o

desprendimento do Deputado Jean Oliveira, a sensibilidade dele

em entender, acho que é importante, o bom diálogo que tem,

o Deputado Jean é um parlamentar experiente desta Casa,

tem profundo conhecimento, conhece o que é o Parlamento,

conhece as matérias e faz a retirada do pedido de vista, mesmo

sem discutir, pedir as informações necessárias. Mostrando,

Deputado Jean, como Vossa Excelência muito bem falou,

mostrando o desprendimento de segurar matéria. O que o

Deputado Jean mostra, com a atitude dele, é a contribuição ao

Poder Executivo e a confiança que aqui depositou no Secretário

que vai dar as explicações para ele assim que voltar. Então, eu

acho que esse é o caminho.

Da mesma forma o Deputado Jair Montes também na

questão da Sedam, que abre mão dessas duas matérias. Só

para explicar, Deputado Líder do Governo, Deputado Eyder Brasil.

Essas duas matérias, eu coloquei aqui, mas elas não

foram incluídas em pauta porque as matérias estão com pedido

de vista. No Parlamento, só quem pode colocar, tirar o pedido
de vista é o Parlamentar que pediu.

Então, como os dois deputados, Deputado Jean Oliveira
e Deputado Jair Montes abriram mão das vistas, eu vou solicitar
que seja incluído na pauta o projeto, a Mensagem 98, que é o
Projeto de Lei nº 131 e também a Mensagem 136, Projeto de
Lei 186. Estão incluídas na pauta, as duas matérias que foram
retiradas as vistas pelos autores delas.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu gostaria aqui só de
fazer um testemunho rápido para não atrapalhar a votação,
de que terça-feira eu fiz aqui, nós tivemos um debate, eu não
me arrependo desse debate. Infelizmente eu fui atropelado e
regimentalmente eu estava correto, sobre o pedido de vista de
uma matéria que tratava sobre uma suplementação do DER,
de aproximadamente R$ 30 milhões. Foi votado. Quinta-feira
eu fui ao DER, conversei com o Coronel Erasmo, e consegui
entendimento, porque não estava constando no projeto a
manutenção e a restauração de uma rodovia que está aos cacos
na minha região. Por isso, eu estava pedindo vista. Mas eu
consegui o convencimento junto com o Coronel Meireles e com
a Coordenadoria lá de dentro do DER, responsável por isso,

para que utilizasse uma parte desse recurso, para fazer a
manutenção dessa rodovia.

Então, eu quero fazer aqui o registro de que a vista é
um instrumento de o deputado corrigir um erro, corrigir um
problema que está acontecendo com o projeto de lei, numa
gestão do próprio Secretário.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Com certeza, não era eu que estava presidindo, Deputado Jean,
a Sessão nesse momento, porque eu não tenho hábito de
patrolar. Devia ser outro parlamentar que estava aqui na
presidência, no momento do projeto.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 120/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 81. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 707.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado – FUMRESPOM.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - A matéria está com os
pareceres favoráveis das Comissões todas.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 120/
19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 126/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 93. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 2.585.630,60, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
da Administração Tributária – FUNDAT.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu vejo, Deputado
Lazinho, o Deputado Eyder como líder, e eu me lembro de que
quando fui líder,no Governo passado, tinha o Deputado Jesuíno
Boabaid, Deputado Alex, que toda matéria ele queria que eu
fosse lá explicar. Já pensou se ele estivesse aqui agora?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu falava justamente isso,
Presidente. Se todos os deputados usassem o expediente de
pedir vista para poder incluir matéria sua dentro dos projetos,
estava lascado. Não ia sair nada, nesta Casa.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está com os
pareceres.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu preciso falar porque parece que o
que foi feito...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu preciso falar que a
matéria, Deputado Lazinho, Vossa Excelência estava em Brasília,
na Marcha das Margaridas, as duas matérias, inclusive, sem
preconceito nenhum, muito bem trajado, com lenço no pescoço,
muito bonito. Só para explicar para Vossa Excelência, que as
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matérias que tanto o Deputado Jair Montes quanto o Deputado
Jean Oliveira solicitaram a vista, são matérias que faltavam
informações nos projetos. Então, eles exerceram o direito
parlamentar. Chegando as informações, como eles mesmos
anunciaram, retiraram o pedido de vista.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu não estou questionando
isso.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para colocar para
Vossa Excelência.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu estava mesmo na Marcha
das Margaridas, fazendo a luta neste País, que não tem coragem
de fazer. Em respeito às mulheres do Estado de Rondônia, eu
estava acompanhando sim.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência tem
minha admiração.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O que eu estou dizendo aqui
é: o subterfúgio de usar do expediente de vista para negociar
pautas, não caberia a nenhum deputado se não fosse por todos.

Não é único isso. O projeto é para todos. Então, não se
pede vista porque tem que incluir uma pauta. Se pede vista
para saber se aquele projeto está contemplando a necessidade.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu só gostaria de primeiro
pedir para o Deputado ver no dicionário o que é subterfúgio.

Segundo, dizer a ele que isso não é subterfúgio nenhum.
Isso é um direito regimental de cada parlamentar que

se tiver alguma dúvida, está aí aberto a ele o direito de vistas.
Então, eu gostaria de dizer que eu fiz isso, Presidente,

em razão da região que eu represento, das pessoas que clamam
por mim aqui neste Parlamento, pedindo para que eu tomasse
providência. E o que eu fiz não foi imoral e não foi ilegal. E o
Deputado que aprenda a fazer, que ele vai ter sucesso nas
demandas dele.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Senhor Presidente, por favor,
eu gostaria de exigir o respeito que foi dado, exigir o respeito
que foi dado, porque não citei e nem o critiquei...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não, não vou dar
réplica, até porque Vossa Excelência... Não, só para Vossa
Excelência, eu vou explicar o que é subterfúgio.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Eu sei, eu sei.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Subterfúgio: manobra
ou pretexto para evitar dificuldades, pretexto, evasiva.

Como Vossa Excelência, na última discussão do debate
que Vossa Excelência teve, Vossa Excelência teve um problema
de coração, e eu como amigo de Vossa Excelência, eu não
quero, como amigo pessoal, que Vossa Excelência corra nenhum
risco, porque nós precisamos da sua sabedoria e da sua
inteligência aqui nesta Casa.

Encerrada a discussão, em votação o Projeto de Lei n°
126/19, aliás, a matéria está com o parecer ok. Não havendo

discussão, em votação o Projeto de Lei n° 126/19. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 128/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 95. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 1.699.939,70, em favor Unidade

Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Rondônia – FHEMERON.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem
parecer das Comissões. Solicito ao Deputado Anderson Pereira,
que é uma matéria ligada..., é pela CCJ, tem que ser matéria
ligada à Saúde para conceder o parecer.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Autor: Poder Executivo/
Mensagem 95, Projeto de Lei 128/19, que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 1.699.939,70, em favor Unidade
Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Rondônia – FHEMERON”.

A matéria se encontra com o que condiz este Regimento,
com toda a planilha, todo o custo dessa operação de
transferência, é um superávit financeiro e o nosso parecer é
favorável pela Comissão de Constituição e Justiça e pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão e
votação o parecer do nobre Deputado Anderson Pereira,
favorável pelas Comissões pertinentes à referida matéria. Não
havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Em primeira discussão e votação, o Projeto de Lei 128/

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

Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 152/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 111. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 177.912,43, em favor Unidade Orçamentária:
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento
Social – SEAS.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem
parecer CCJ e Comissões pertinentes. Solicito ao Deputado
Adelino Follador para conceder o parecer pela CCJ e demais
Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 152/19 do Poder
Executivo/Mensagem 111, que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até o valor
de R$ 177.912,43, em favor Unidade Orçamentária: Secretaria
de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS”.
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Sou de parecer favorável, senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do eminente Deputado Adelino Follador, relator da matéria.
Não havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 152/

19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 161/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 126. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit
financeiro, até o valor de R$ 16.861.159,56, em favor Unidade
Orçamentária: Fundo Penitenciário – FUPEN.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem
parecer. Solicito ao Deputado, do Fupen, tem que botar o
Deputado Anderson de novo, cadê? Que é da pasta, saiu?
Deputado Anderson.

Deputado Adelino vá lá, conceda o relatório lá.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Mensagem 126, Projeto de Lei
161/19, “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar por superávit financeiro, até o valor de R$
16.861.159,56, em favor Unidade Orçamentária: Fundo
Penitenciário – FUPEN.

Somos de parecer favorável, senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do eminente Deputado relator, Adelino Follador. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 161/

19. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, senhor Secretário Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 185/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 134. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro e por excesso de arrecadação, até o valor de R$
155.592,33, em favor Unidade Orçamentária: Secretaria de
Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem
parecer. Solicito o Deputado Jair Montes para conceder parecer
na matéria.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, antes de proferir meu voto
aqui neste Projeto, eu já deixo aqui, que nós vamos criar um

projeto, um bloco parlamentar, estou agora no Avante, sou do

Avante, está chegando a carta do Avante, do Deputado Fúria,

do PSD, não é? Do Deputado Luizinho Goebel, do PV. Está aberto

mais dois partidos. Nós vamos fechar em cinco partidos. Quem

quiser fazer parte do nosso Bloco, me procure.

De autoria do Poder Executivo/Mensagem 134, Projeto

de Lei 185/19, “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por superávit financeiro e por excesso de
arrecadação, até o valor de R$ 155.592,33, em favor Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social – SEAS”.

Presidente, aqui eu voto, sou de parecer favorável pela
legalidade do Projeto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –O Bloco nosso vai ser
PSDB, PSL, MDB e PT.

Em discussão o parecer do eminente Deputado Jair
Montes. Não havendo discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 185/

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

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Presidente...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deputado Lazinho da
Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Presidente, só faltou o senhor
completar aí nesse Bloco, o DEM. DEM, PSDB, PSL e o PT, aí
fica o Bloco completo.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 186/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 136. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro e por excesso de arrecadação, até o valor de R$
18.584.920,19, em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Essa matéria já tinha
sidodado o parecer e o Deputado Jair Montes tinha pedido vista.
Solicito ao Deputado Jean Oliveira, que foi o relator da matéria,
na semana passada, que proceda ao parecer do Projeto de Lei
186/19.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu quero aqui primeiro,
antes de dar o parecer, dizer que este Projeto e aquele que eu
pedi vista estão muito mais esclarecedores do que este que a
gente votou de R$ 121 milhões, e ainda assim surgiram dúvidas
nesse Projeto do Deputado Jair, e o outro meu, por isso o pedido
de vista.

Mas eu quero aqui dizer que este Projeto, o Deputado
Jair Montes traz novamente à pauta, um Projeto de muita
importância. Somos de parecer favorável.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do eminente Jean Oliveira. Para discutir, Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, é o da Sedam, aquele que
eu pedi vista?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Isso.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu quero aqui fazer um
relatório para que todos possam conhecer aquilo que nós
estamos votando.Porque, didaticamente, foi o que eu aprendi
e eu quero passar um pouco da minha experiência para os
companheiros.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pode fazer.

O SR. JAIR MONTES – O Fundo Amazônia capta doações para
investimentos não reembolsáveis em ações para a prevenção,
monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da
conservação do uso sustentável da Amazônia Legal.

Neste caso, temos o Projeto de Lei que busca autorização
para utilização de recursos originados do Fundo Amazônia, nos
termos do Contrato de Colaboração Financeira Não
Reembolsável, firmado em março de 2014 entre o BNDES, o
Estado de Rondônia, de mais de R$ 34 milhões. É importante
destacar que esses recursos não reembolsáveis são recursos
financeiros que não serão devolvidos ao BNDES, o popular ‘fundo
perdido’. O Estado de Rondônia executou aproximadamente R$
11 milhões em anos anteriores e busca agora a utilização da
segunda parcela, de aproximadamente R$ 17 milhões de
recursos do BNDES e R$ 629 mil de contrapartida do Estado.

Pelo exposto, os recursos serão destinados à
modernização da Sedam, regularização ambiental de mais 29
mil imóveis, instalação de viveiros em Porto Velho, Ariquemes,
Jaru, Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno, cursos de capacitação,
aquisição de barcos, materiais para campanhas educativas,
capacitação de profissionais dos municípios, entre ações
essenciais para o desenvolvimento ambiental do Estado de
Rondônia.

É importante lembrar que a aplicação do recurso vem
sendo prorrogada desde 2014 e, apesar disso, em junho de
2019 foi solicitada nova prorrogação para utilização do recurso,
sendo o novo prazo, até dezembro de 2020.

Apesar do Projeto de Lei, que busca autorização para
utilização de mais R$ 18 milhões, ter em anexo vários
documentos que demonstram a legalidade do pedido, é
indispensável que a Sedam preste contas a este parlamento e
à população do Estado de Rondônia, onde foram aplicados os
mais de R$ 11 milhões já executados e onde serão aplicados
os mais de R$ 18 milhões pleiteados nesta proposição.

Em tempos em que a postura do Governo Federal tem
esvaziado o Fundo Amazônia, levando à negociação direta entre
os Estados da região e os países Europeus financiadores do
Fundo, é inadmissível que o Estado de Rondônia ainda não
tenha aplicado os recursos contratados em 2014 e pior, ainda
planeje sua aplicação para 2020.

E para encerrar, por isso, considerando a urgência das
ações e o cenário nacional desfavorável ao Fundo é
extremamente necessária postura proativa da Sedam,

priorizando a aplicação dos recursos existentes e,

principalmente, buscando novos recursos para o combate ao

desmatamento e o uso sustentável da Amazônia.

Então, Presidente...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns pelo

pronunciamento Jair Montes. Vossa Excelência pediu vista e

estudou o projeto. Parabéns.

O SR. JAIR MONTES – É importante a gente saber o que está

acontecendo. Então, em 2014, recebemos o dinheiro a fundo

perdido, foram usadosR$ 11 milhões, mas foram usados aonde?

Nós temos R$ 18 milhões a serem usados e vai beneficiar

muitas regiões aqui de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e

outras regiões.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Com certeza. Com a

experiência e com o trabalho do Secretário Elias Rezende eu

tenho certeza que o recurso vai ser bem aplicado.

Para discutir, o Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu conheço bem esse

projeto, porque foi no tempo da Nanci que a gente trabalhou

esse projeto ali no Governo da Cooperação, onde a Emater

recebeu oito camionetas desse projeto para atender a zona

rural e atender a assistência técnica. Então, foi um projeto

muito importante, e ainda têm recursos que ficaram, ao longo

do tempo, sendo assinados convênios entre o Banco Mundial,

o banco é muito burocrático e terminou não gastando o

dinheiro. E, graças a Deus, agora esse recurso vai ser efetivado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerradas as

discussões.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu peço perdão à
Taquigrafia que foi tão rápido que eles se perderam. Então,
eu já mandei lá...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encaminha para a
Taquigrafia. Vossa Excelência explanou muito bem.

Encerrada a discussão, em votação. Em primeira
votação o Projeto de Lei 186/2019. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 188/
19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 144. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
até o valor de R$ 1.767.146,38, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo Especial de Proteção Ambiental -
FEPRAM.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem
parecer. Solicito ao Deputado Aélcio da TV que proceda ao
parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e demais
Comissões pertinentes.
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O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 188/19, do Poder

Executivo/Mensagem 144. “Autoriza o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$

1.767.146,38, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo

Especial de Proteção Ambiental – FEPRAM”.

O meu parecer, pela sua legalidade e constitucionalidade,

o meu parecer é favorável pela CCJ e pelas Comissões

pertinentes, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

favorável do eminente Deputado Aélcio da TV, relator da

matéria pela CCJ e Comissões pertinentes. Não havendo

discussão, em votação o parecer. Os deputados favoráveis

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

Aprovado.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 188/

19. Não havendo discussão, em votação. Os deputados

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se

manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 189/

19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 145. Autoriza o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,

até o valor de R$ 699.267,77, em favor da Unidade

Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância em Saúde de

Rondônia – AGEVISA.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria se encontra

sem parecer. Chegou também dia 07/08 na Casa, sem parecer.

Solicito ao Deputado Adelino Follador que conceda o parecer

pelas Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 189/19, do Poder

Executivo/Mensagem 145, que “Autoriza o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até o valor

de R$ 699.267,77, em favor da Unidade Orçamentária: Agência

Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – AGEVISA”.

Somos de parecer favorável pelas Comissões pertinentes,

senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

do eminente Deputado Adelino Follador, pela CCJ e Comissões

pertinentes.Não havendo discussão, em votação. Os deputados

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se

manifestem.

Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 189/

19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os deputados

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se

manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.

A Deputada Cássia está diferente hoje. Eu não sei qual

o brilho que ela está hoje, mas está diferente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 190/

19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 148. Autoriza o Poder

Executivo a transferir, mediante doação, ao município de Espigão

d’Oeste, o imóvel constituído por terreno e edificação,

pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria encontra-

se sem parecer. Solicito ao nobre Deputado Adelino, da CCJ,

que já está aqui próximo. Conceda o parecer lá, Deputado

Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 190/19, do Poder

Executivo/Mensagem 148, que “Autoriza o Poder Executivo a

transferir, mediante doação, ao município de Espigão do Oeste,

o imóvel constituído por terreno e edificação, pertencente ao

Estado de Rondônia”.

Somos de parecer favorável pelas Comissões pertinentes,

senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

favorável do eminente Deputado Adelino Follador. Não havendo

discussão, em votação o parecer favorável. Os deputados

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se

manifestem.

Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

190/19, de autoria do Poder Executivo. Não havendo discussão,

em primeira votação. Os deputados favoráveis permaneçam

como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, eminente Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 191/

19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 158. Autoriza o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de

arrecadação, até o valor de R$ 367.100,00, em favor da Unidade

Orçamentária: Fundo Especial de Modernização e

Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado – FUMRESPOM.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem

parecer. Solicito o Deputado Aélcio da TV, para proceder parecer

pela CCJ Comissão pertinentes.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 191/19 de autoria do

Poder Executivo/Mensagem 158, que “Autoriza o Poder Executivo

a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação, até o

valor de R$ 367.100,00, em favor da Unidade Orçamentária:

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia

Militar do Estado – FUMRESPOM”.
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O meu parecer, pela sua legalidade e constitucionalidade,

pelas Comissões pertinentes é favorável, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

do eminente Deputado Aélcio da TV. Não havendo discussão,

em votação o parecer favorável. Os deputados favoráveis

permaneçam com estão e os contrários se manifestem.

Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 191/

19, de autoria do Poder Executivo. Não havendo discussão, em

primeira votação. Os deputados favoráveis permaneçam como

estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 194/

19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 161. Autoriza o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,

até o valor de R$ 161.990,11, em favor da Unidade

Orçamentária: Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e

Cidadania – SESDEC.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem

parecer. Solicito ao Deputado Aélcio da TV, que já está na

questão de segurança, para proceder ao parecer.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 194/19, de autoria do

Poder Executivo/Mensagem 161, que “Autoriza o Poder Executivo

a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até o valor

de R$ 161.990,11, em favor da Unidade Orçamentária:

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania –

SESDEC”.

O meu parecer, pela sua legalidade e constitucionalidade,

pela CCJ é favorável, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

do eminente Deputado Aélcio da TV, relator da matéria. Não

havendo discussão, em votação o parecer favorável. Os

deputados favoráveis permaneçam com estão e os contrários

se manifestem.

Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 194/

19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os deputados

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se

manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, nobre secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE LEI 195/

19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 164. Autoriza o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,

até o valor de R$ 12.125.674,54, em favor da Unidade

Orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem

parecer. Solicito ao Deputado Luizinho Goebel, para proceder

parecer, Projeto de Lei 195/19.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Projeto de Lei 195/19 de autoria

do Poder Executivo/Mensagem 164. “Autoriza o poder Executivo

a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até o valor

de R$ 12.125.674,54, em favor da Unidade Orçamentária:

Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI”.

Portanto, somos de parecer favorável pela aprovação

da matéria pelas Comissões pertinentes, pela sua

regimentabilidade e legalidade.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o

parecer do Deputado Luizinho Goebel. Não havendo discussão,

em votação o parecer favorável ao Projeto de Lei 195/19. Os

deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários

se manifestem.

Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

195/19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os

deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários

se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

A matéria da FUPEN, da SEJUS foi votada, nobre

Deputado, que Vossa Excelência solicitou que fosse colocada

em pauta hoje.

O SR. ANDERSON PEREIRA – 126, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Ela já foi votada? Vossa

Excelência tinha colocado. Eu até quero colocar aqui que Vossa

Excelência me solicitou que a Mensagem 126 da FUPEN fosse

colocado em pauta. Eu solicitei o parecer de Vossa Excelência

pela CCJ, Vossa Excelência não estava no plenário, infelizmente,

mas, Vossa Excelência tinha ido ao banheiro, ao toalete.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Eu tinha ido ao banheiro, senhor

Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Foi ao toalete. Então,

mas está registrado aqui que foi um trabalho de Vossa

Excelência a inclusão desta matéria em pauta, Deputado

Anderson do Singeperon.

Próxima matéria.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO 071/19 DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Concede

Medalha do Mérito Legislativo ao General de Brigada José

Eduardo Leal de Oliveira, Comandante da 17ª Brigada de

Infantaria de Selva.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem

parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador, para conceder

o parecer.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Decreto Legislativo 071/19 de

autoria do Deputado Ismael Crispin, “Concede Medalha do

Mérito Legislativo ao General de Brigada José Eduardo Leal de

Oliveira, Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva”.

Meu parecer é favorável, pelas Comissões pertinentes,

senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

do eminente Deputado Adelino Follador, relator da matéria.

Não havendo discussão, em votação o parecer favorável ao

Projeto de Decreto Legislativo nº 071/19. Os deputados

favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se

manifestem.

Aprovado o parecer.

Em discussão única e votação, o Projeto de Decreto

Legislativo nº 071/19. Não havendo discussão, em 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 131/

19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 98. Autoriza o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,

até o valor de R$ 11.207.991,16, em favor da Unidade

Orçamentária: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria já está com

todos os pareceres, aliás, a matéria está sem o parecer da

Comissão de Educação, que foi onde o Deputado Jean Oliveira

solicitou o pedido de vista.

Então, pode deixar o Deputado Lazinho que é o

Presidente, Vossa Excelência abre mão da... Então, o Deputado

Adelino Follador, nosso parceiro aqui vai conceder o parecer.

Agradecer, Deputado Jean Oliveira, por Vossa Excelência

ter aberto mão do pedido de vista. Já foi convencido pelo

Secretário Estadual de Educação e pela sua equipe pedagógica

e técnica, da importância do referido projeto.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei nº 131/19,

Mensagem 9, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar por superávit financeiro, até o valor de R$

11.207.991,16, em favor da Unidade Orçamentária: Secretaria

de Estado da Educação – SEDUC”.

Somos de parecer favorável, pelas Comissões

pertinentes,senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer

do Deputado Adelino Follador. Não havendo discussão, em

votação o parecer do Deputado Adelino Follador pela Comissão

de Educação. Os deputados favoráveis permaneçam como se

encontram e os contrários se manifestem.

Aprovado.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

131/19. Não havendo discussão, em primeira votação. Os

Deputados favoráveis permaneçam com estão e os contrários

se manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, eminente Secretário, rei de Guajará-

Mirim, único Deputado da região da Pérola do Mamoré,

Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – REQUERIMENTO DO

DEPUTADO DR. NEIDSON. Senhor Presidente, requeiro à Mesa,

nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento

Interno, seja dispensado o interstício regimental para apreciar

em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 219/19,

Projeto de Lei 222/19, Projeto de Lei 221/19, Projeto de Lei

220/19, Projeto de Lei 161/19, Projeto de Lei 121/19, Projeto

de Lei 055/19, Projeto de Lei 113/19, Projeto de Lei 120/19,

Projeto de Lei 126/19, Projeto de Lei 128/19, Projeto de Lei

152/19, Projeto de Lei 185/19, Projeto de Lei 186/19, Projeto

de Lei 188/19, Projeto de Lei 189/19, Projeto de Lei 190/19,

Projeto de Lei 191/19, Projeto de Lei 194/19, Projeto de Lei

131/19, Projeto de Lei 016/19 e Projeto de Lei 195/19.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão e votação

Requerimento do nobre Deputado Dr. Neidson. Não havendo

discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam

como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - Não há mais matérias,

senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Encerrada a Ordem

do Dia, passamos às Comunicações Parlamentares. Não

havendo Oradores inscritos, encerradas as Comunicações

Parlamentares.

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: Projeto de Lei 219/19, Projeto de Lei 222/

19, Projeto de Lei 221/19, Projeto de Lei 220/19, Projeto de

Lei 016/19, Projeto de Lei 121/19, Projeto de Lei 055/19, Projeto

de Lei 113/19, Projeto de Lei 120/19, Projeto de Lei 126/19,

Projeto de Lei 128/19, Projeto de Lei 152/19, Projeto de Lei

161/19, Projeto de Lei 185/19, Projeto de Lei 186/19, Projeto

de Lei 188/19, Projeto de Lei 189/19, Projeto de Lei 190/19,

Projeto de Lei 191/19, Projeto de Lei 194/19, Projeto de Lei

195/19 e Projeto de Lei 131/19.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 33 minutos).
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ASSESSORIA DA MESA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

DA 30ª  SESSÃO ORDINÁRIA

DA 1º SESSÃO LEGISLATIVA

DA 10ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Reitero

ao Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento

de Estradas e Rodagens - DER/RO,estadualização da estrada

velha de Colorado, que liga a BR 364 ao Distrito de Nova

Conquista, município de Vilhena.

O Deputado que o presente subscreve, na forma

regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento

interno, reintera ao Governo de Rondônia, através do

Departamento de Estradas  e Rodagens – DER/RO,

estadualização da estrada velha de Colorado, que liga a BR

364 ao Distrito de Nova Conquista, município de Vilhena.

J U S T I F I C A T I V A

Reiteramos a solicitação supracitada, tendo em vista

que a respectiva estadualização trará grandes benefícios para

os produtores rurais e moradores da região, visando o

escoamento de produtos agrícolas, agropecuários e permitindo

assim, que o Departamento de Estadas e Rodagens – DER,

faça a manutenção de toda extensão da linha beneficiando os

municípios.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos

demais Pares e com o apoio  do Governo do Estado no sentido

de  vê-lo atendido e estendido este beneficio.

Plenário das deliberações, 01 de agosto de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, para que seja cedida 01 (uma)
ambulância para atender o Corpo de Bombeiro do Município
de Cerejeiras.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessário tendo em vista que a
cedência 01 (uma) ambulância  para atender o Corpo de
Bombeiro do Município de Cerejeiras, irá contribuir  com o
atendimento da população  local, agilizando o deslocamento
dentro  do município, bem como para outros municípios nos
casos  de atendimentos.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 29 de julho de 2019
Dep. Luizinho Goebel - PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estrada Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para  que seja  feita a recuperação da RO 257, que liga os
municípios de Machadinho do Oeste e Ariquemes.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia através do
Departamento de Estrada, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos – DER, para que seja feita a recuperação da RO 257,
que liga os municípios  de Machadinho do Oeste a Ariquemes.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
recuperação da malha asfáltica da referida Rodovia irá
beneficiar todas as famílias que residem naquela  região, além
do grande fluxo de veículos que escoam a produção local para
os municípios da região, atualmente a rodovia encontra-se
danificada, com inúmeros buracos, trazendo sérios riscos de
acidentes que ali transitam.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estrada Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para  que seja  feita a recuperação da RO 133, que liga os
municípios de Machadinho do Oeste e Jaru.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia através do
Departamento de Estrada, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos – DER, para que seja feita a recuperação da RO 133,
que liga os municípios  de Machadinho do Oeste a Jaru.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
recuperação da malha asfáltica da referida Rodovia irá
beneficiar todas as famílias que residem naquela  região, além
do grande fluxo de veículos que escoam a produção local para
os municípios da região. Atualmente a rodovia encontra-se
danificada, com inúmeros buracos, ficando difícil a
trafegabilidade  no local  e trazendo sérios riscos  de acidentes
aos que ali transitam.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
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Estrada Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
que seja feita uma ponte de concreto sobre o Rio da Anta

localizado na RO 257, que liga os municípios de Ariquemes e

Machadinho do Oeste.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma

regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento

Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia através do

Departamento de Estrada, Rodagens, Infraestrutura e Serviços

Públicos – DER, que seja feita uma ponte de concreto sobre o

Rio da Anta localizado na RO 257, que liga os municípios de

Ariquemes e Machadinho do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

A suscitação se faz necessária, pois é importante via de

acesso nos municípios ora citados,  e devido o rompimento da

barragem  do oriente, levou a ponte, interditando o local.

Atualmente foi feito uma ponte provisória de madeira,

todavia esta ponte está ficando perigosa e com risco de desabar

devido ao grande fluxo de veículos e caminhões pesados que

passam na referida ponte, e com a construção de uma ponte

de concreto irá voltar o tráfego normal de veiculo, melhorando

o trânsito, o escoamento da produção, entre outras melhorias

locais.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos

demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido

de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019

Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao

Governo do Estado através da EMATER, a necessidade de

reforma geral da estrutura física da EMATER no município de

Machadinho do Oeste.
O Deputado que a presente subscreve, na forma

regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado através da EMATER, a
necessidade de reforma geral da estrutura física da EMATER
no município de Machadinho do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
EMATER do município de Machadinho do Oeste está em situação
precária, com diversas rachaduras nas paredes, portas
quebradas, estacionamento de veículos em estado crítico, sem
cadeira na recepção para atendimento ao público, entre outras
dificuldades aparentes no local e a reforma de sua estrutura
física contribuirá com os trabalhos desenvolvidos pelos
servidores públicos na melhoria do atendimento ao contribuinte.

Ante  a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estafo no sentido
de vê-lo atendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a Secretária
de Estado da Educação – SEDUC, para que seja feita a
construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Maria Comandolli Lira,
Município de Rolim de Moura.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Secretária de estado da Educação – SEDUC, para que
seja  feita a construção da quadra poliesportiva coberta na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria
Comandolli Lira, Município de Rolim de Moura.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária, tendo em vista a
necessidade da construção de quadra poliesportiva coberta na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria
Comandolli Lira, Município de Rolim de Moura, pois os alunos
que ali se encontram matriculados não podem desfrutar das
atividades de educação física por não ter um lugar adequado
para a realização das mesmas. Tais atividades são
imprescindíveis para a saúde, o crescimento e melhor
desempenho dos alunos.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares  e com o apoio do Governo do Estado no sentindo
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através da SEDUC, para que
seja feita a reforma geral da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Maria Comandolli Lira, Município de Rolim
de Moura.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através da
SEDUC, para que seja feita a reforma geral da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Maria Comandolli Lira,
Município de Rolim de Moura.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária e com maior brevidade
possível, tendo em vista a reforma geral da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Maria Comandolli Lira, Município
de Rolim de Moura, pois sua infraestrutura física encontra-se
em estado crítico, dificultando o trabalho dos professores e o
aprendizado dos alunos e com a reforma em sua estrutura irá
contribuir para o melhor desenvolvimento das pessoas que ali
trabalham e estudam.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentindo
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV
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INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, que determine através  do
DER/RO, seja feita  a pavimentação asfáltica da RO 205 que
liga os  municípios de Cujubim a Machadinho do Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, que
determine através do DER/RO, seja feita a pavimentação
asfáltica da RO 205 que liga os municípios de Cujubim a
Machadinho do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária, tendo em vista ser uma
RO antiga no qual liga municípios importantes em nosso Estado
e com  a pavimentação asfáltica irá beneficiar todas as família
que residem naquela região, além de melhorar o fluxo de
veículos que escoam a produção local para os municípios da
região.

Ante a relevância  do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 03 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de
Estado da Agricultura – SEAGRI/RO, seja realizada melhorias
no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através da
Secretaria de Estado da agricultura – SEAGRI/RO, seja realizada
melhorias no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack,
conforme o que segue.

Pavimentação asfáltica ou pavimentação em bloquetes
nas vias:

Rede de distribuição de água
Internet de alta velocidade
Via exclusiva para mototáxi, táxi e aplicativos de

transportes de passageiros
Caixa bancário para realizar saques e depósitos
Construção de trevo de acesso à BR 364
Construção de sanitários
Horário de funcionamento até às 21 horas

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária, tendo em vista que o
local recebe um grande público durante o período de utilização
do Centro Tecnológico  de agronegócios Vandeci Rack, e com
essas melhorias solicitadas por este parlamentar o ambiente
poderá receber a todos com mais comodidade, facilitando o
acesso em diversos aspectos, tornando, assim um espaço
agradável às pessoas que ali freqüentam, considerando que os
expositores terão um ganho significativo.

Ante a relevância  do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 24  de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através da EMATER,  a
necessidade de construção de uma garagem coberta na
EMATER do município de Nova União.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através da
EMATER, a necessidade de construção de uma garagem
coberta na EMATER do município  de Nova União.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessário tendo em vista que a
EMATER do município  de Nova União não tem uma garagem
para guardar os veículos disponibilizados para o local, e com
o passar do tempo levando sol e chuva todos os dias os veículos
tendem a danificar, causando prejuízos ao Governo do Estado.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através da EMATER, a
necessidade de disponibilizar computadores, impressoras e
materiais de informática para EMATER no  município  de Nova
União.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através da
EMATER, a necessidade de disponibilizar computadores,
impressoras e materiais de informática para  EMATER no
município de Nova União.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a EMATER
do município de Nova União estácarente de computadores,
impressoras e materiais de informática para atender os
produtores, dificultando assim o trabalho dos servidores que
ali se encontram.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estrada Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para  que seja  feita a recuperação da RO 370, que liga os
municípios de Colorado do Oeste e Cabixi.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia através do
Departamento de Estrada, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
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Públicos – DER, para que seja feita a recuperação da RO 370,
que liga os municípios  de Colorado do Oeste Cabixi.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
recuperação da malha asfáltica  da referida Rodovia  irá
beneficiar todas as famílias que residem  naquela região, além
do grande fluxo de veículos que escoam a produção local para
os municípios da região. Atualmente a rodovia se encontra
danificada com inúmeros buracos, trazendo sérios riscos de
acidentes aos que ali transitam.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.
Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estrada Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para  que seja  feita a manutenção da Linha 11, no município
de Cabixi.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia através do
Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, para que seja feita a recuperação e
manutenção da Linha 11, no Município de  Cabixi.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista ser
importante via de escoamento de produção e a sua recuperação
trará benefícios para a região  e facilitará o deslocamento da
população  que  reside próximo ao Município, pois a mesma
encontra-se em estado precário.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas e Rodagens – DER, para  que seja  feito patrolamento
e encascalhamento da RO 387 que liga o município de Espigão
do Oeste  ao Distrito de boa Vista do Pacarana.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia , que
determine através do Departamento de Estrada e Rodagens –
DER para  que seja  feito patrolamento  e encascalhamento da
RO 387 que liga o município de Espigão do Oeste  ao Distrito
de boa Vista do Pacarana.

J U S T I F I C A T I V A
A solicitação se faz necessária tendo em vista que a RO

387 que liga o município de Espigão do Oeste ao Distrito de

Boa Vista do Pacarana é essencial, tendo em vista que o fluxo
de caminhões com cargas pesadas, principalmente  de
madeiras e gados na RO 387 é um dos  principais motivos do
desgastes das estradas, e na época das chuvas fica em situação
precária, sendo certo afirmar que o patrolamento e
encascalhamento irá melhorar p trânsito, o deslocamento das
pessoas que ali residem, o escoamento da produção rural,
entre outras melhorias locais.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 06 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas e Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para  que seja  feita a recuperação da Rodovia Lúcia Tereza
(RO387), que liga a BR 364 ao município de Espigão do Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através do
Departamento de Estradas,  Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos – DER para  que seja  feita a recuperação da Rodovia
Lúcia Tereza (RO 387), que liga a BR 364 ao município de
Espigão do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
recuperação da malha asfáltica da referida Rodovia irá
beneficiar todas as famílias que residem naquela região, além
do grande fluxo de veículos que escoam a produção local para
os municípios da região. Atualmente a rodovia se encontra
danificada, com buracos, trazendo sérios risco de acidentes
aos que ali trasitam.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 06 de junho de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estrada Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja  feita a manutenção da 3º Eixo, entre os municípios
de Cabixi e Pimenteiras do Oeste

O Deputado eu o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através do
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos – DER, para que seja feita a recuperação e manutenção
da 3º Eixo, entre os municípios de Cabixi e Pimenteiras do
Oeste.

J U S T I F I C A T I V A
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A solicitação se faz necessária tendo em vista ser
importante via de acesso aos municípios ora citados, e irá
melhorar o escoamento de produção, pois a sua recuperação
trará benefícios para a região e facilitará o deslocamento da
população que reside próximo aos municípios , considerando
que a mesma encontra-se em estado precário.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através da EMATER, a
necessidade de disponibilizar veículos automotores para EMATER
no município de Nova União.

O Deputado eu o presente subscreve, na forma regimental
do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Interno, indica
ao Governo do Estado de Rondônia, através da EMATER, a
necessidade de disponibilizar veículos automotores para EMATER
no município de Nova União.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
EMATER do município de Nova União está carente de veículos
para realizar trabalhos externos, fazendo visitas nas
propriedades dos agricultores, ficando inviável uma atividade
bem desenvolvida pelos servidores que ali se encontram.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, determine através da
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI/RO, a destinação
de 2 (duas) mil toneladas de calcário para atender os pequenos
agricultores do município  de Corumbiara, através da Secretaria
Municipal de Agricultura.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através da
Secretaria de Estado da agricultura – SEAGRI/RO, a destinação
de 2 (duas) mil toneladas de calcário para atender os pequenos
agricultores do município de Corumbiara, através da Secretária
Municipal de Agricultura.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista a
necessidade  apresentada pela Secretaria  Municipal de
Agricultura para atender os pequenos e médios produtores
rurais do Município  de Corumbiara.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para  que seja  feita a recuperação da RO 470, que liga a BR
364 aos municípios de Mirante da Serra e Nova União.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através do
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER para  que seja  feita a recuperação da
RO 470, que liga a BR 364 aos municípios de Mirante da Serra
e Nova União.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a
recuperação da malha asfáltica da referida Rodovia irá
beneficiar todas as famílias que residem naquela região, além
do grande fluxo de veículos que escoam a produção local para
os municípios da região. Atualmente a rodovia se encontra
danificada, com buracos, trazendo sérios riscos de acidentes
aos que ali transitam.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Cacaulândia – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para
sinalização vertical e horizontal no município de Cacaulândia –
RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Governador Jorge Texeira – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para
sinalização vertical e horizontal no município de Governador
Jorge Texeira – RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Buritis – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para sinalização
vertical e horizontal no município de Buritis – RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Rio Crespo – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para sinalização
vertical e horizontal no município de Rio Crespo – RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Cujubim – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para sinalização
vertical e horizontal no município de Cujubim – RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Campo Novo – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para sinalização
vertical e horizontal no município de Campo Novo – RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Machadinho do Oeste – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para sinalização
vertical e horizontal no município de Machadinho do Oeste –
RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN a necessidade
urgente da liberação de recursos para  sinalização vertical e
horizontal no município de Monte Negro – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DETRAN
a necessidade urgente da liberação de recursos para sinalização
vertical e horizontal no município de Monte Negro – RO.

J U S T I F I C A T I V A

A Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao crescimento

dos municípios, e estão sem sinalização ou não foram
ampliados, trazendo grande risco de acidentes aos munícipes.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM
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INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica

ao Governo do Estado, com cópia ao DER a necessidade urgente

da recuperação da ponte sobre o Rio Ubirajara na linha 623,

Km 18, e ponte São Sebastião na linha 621 Km 42, município

de Governador Jorge Texeira.

O Deputado que o presente subscreve, na forma

regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DER a

necessidade urgente de recuperação da ponte sobre o Rio

Ubirajara na linha 623, Km 18, e ponte São Sebastião na linha

621 Km 42, município de Governador Jorge Texeira.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,

As referidas pontes encontram-se em péssimo estado

de conservação, o número elevado de pessoas e veículos que

trafegam pelas pontes citadas traz grande preocupação com

relação a acidentes que podem acontecer a qualquer momento.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019

Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica

ao Governo do Estado, com cópia ao DER a necessidade urgente

da construção de quebra-molas na RO 133 em frente a curva

da Linha MA 15, próximo ao Rio abacaxi, município de

Machadinho D‘Oeste – RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma

regimental, indica ao Governo do Estado, com cópia ao DER a

necessidade urgente da construção de quebra-molas na RO

133 em frente a curva da Linha MA 15, próximo ao Rio abacaxi,

município de Machadinho D‘Oeste – RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A propositura se faz necessária devido ao fato de que já

aconteceram vários acidentes neste local, casos de morte até
o capotamento de uma viatura com Agentes Penitenciários
deixando vários feridos.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019
Dep. Adelino Angelo Follador – DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – MDB - Indica ao
Governo do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas,
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO, a
necessidade de que seja feita uma operação de tapa buracos e
recuperação da RO 370 e a recuperação da Estrada Vicinal da
linha 11, município de Cabixi/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, com amparo
regimental (Art. 188 – RI/ALE), indica ao Governo do Estado,
com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO, a necessidade de
que seja feita uma operação de tapa buracos e recuperação
da RO 370 e a recuperação da Estrada Vicinal da linha 11,
município de Cabixi/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
O objetivo da presente indicação, é indicar ao

Governador do Estado de Rondônia, através da Direção do
DER/RO, a necessidade que seja feita uma operação de tapa
buracos e recuperação da RO 370, que interliga o município
de Cabixi com a Br 365 e municípios vizinhos. Também

solicitamos que seja feita a recuperação da Estrada Vicinal da
linha 11, que dá acesso ao Distrito da Vila Neide, e nesse
Distrito possui 3 pousadas que movimenta o município de

Cabixi, pois é grande o fluxo de pessoas que vão para essa
região aproveitar as belezas que nosso Rio Guaporé fornece.

Assim sendo, e com todo o supramencionado,
solicitamos aos Nobres Pares especial atenção ao pleito,

pedindo desde já a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações,  07 de junho de 2019
Dep. Jean Oliveira – MDB

INDICAÇÃO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – MDB -  Indica ao

Governo do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas,

Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO, a

necessidade de que seja feita uma restauração na linha 45 de

São Felipe D‘Oeste sentindo Primavera de Rondônia e linha FA

-01 sentido Distrito de Querência.

O Parlamentar que a presente subscreve, com amparo

regimental (Art. 188 – RI/ALE), indica ao Governo do Estado,

com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,

Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO, a necessidade

de que seja feita uma restauração na linha 45, município de

São Filipe D‘Oeste, sentido Primavera de Rondônia e a linha

FA -01 sentido Distrito de Querência.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
O objetivo da presente indicação, é indicar ao

Governador do Estado de Rondônia, através da Direção do
DER/RO, a necessidade de que seja feita uma restauração na
linha 45, município de São Filipe D‘Oeste, sentido Primavera
de Rondônia e a linha FA - 01 sentido Distrito de Querência.
Devido os buracos da pista os moradores reclamam da
dificuldade em trafegar pelo local.

Assim sendo, e com todo o supramencionado,
solicitamos aos Nobres Pares especial atenção ao pleito,
pedindo desde já a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações,  07 de junho de 2019
Dep. Jean Oliveira – MDB

INDICAÇÃO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – MDB -  Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento
de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER/RO, a necessidade de que seja feita uma limpeza nos
Distritos de Palmeiras, Nova Dimensão e Jacinópolis, ao longo
da RO 421, do município de Nova Mamoré/RO.
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O Parlamentar que a presente subscreve, com amparo

regimental (Art. 188 – RI/ALE), indica ao Governo do Estado,

com cópia ao Departamento de Estradas, Rodagens,

Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO, a necessidade de

que seja feita uma limpeza nos Distritos de Palmeiras, Nova

Dimensão e Jacinópolis, ao longo da RO 421, do município de

Nova Mamoré/RO, todos pertencentes ao município de Nova

Mamoré.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,

O objetivo da presente indicação, é indicar ao Governador

do Estado de Rondônia, através da Direção do DER/RO, a

necessidade de que seja feita uma limpeza nos Distritos de

Palmeiras, Nova Dimensão e Jacinópolis, ao longo da RO 421,

do município de Nova Mamoré/RO. Devido ao período chuvoso,

aquelas localidades estão tomadas pelo  o mato, entulhos e

todo tipo de sujeira, fato que necessita urgentemente da

referida limpeza, visando dar uma melhor impressão aos nossos

Distritos e assim evitar, proliferação de insetos e animais

peçonhentos.

Assim sendo, e com todo o supramencionado, solicitamos

aos Nobres Pares especial atenção ao pleito, pedindo desde já

a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações,  07 de junho de 2019
Dep. Jean Oliveira – MDB

INDICAÇÃO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – MDB -  Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, a necessidade de que seja
enviado a esta Casa de Leis  nos moldes do Anteprojeto de Lei
em anexo.

O Parlamentar que a presente subscreve, com amparo
regimental (Art. 188 – RI/ALE), indica ao Governo do Estado
de Rondônia, criar o Centro de Capacitação de Profissionais da
Educação e de atendimento às pessoas com surdez – CAS,
nos moldes de Anteprojeto de Lei em anexo.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
O objetivo da presente indicação, é  solicitar ao Governo

do Estado de Rondônia, para criar  o Centro de Capacitação de
Profissionais da Educação e de atendimento às pessoas com
surdez – CAS, nos moldes de Anteprojeto de Lei em anexo.

Ante o exposto, peço aos nobres Parlamentares apoio
para a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações,  06 de junho de 2019
Dep. Jean Oliveira – MDB

INDICAÇÃO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – MDB -  Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, a regulamentar a profissão
de  tradutor e interprete  da língua Brasileira de sinais  - LIBRAS
e dispõe sobre o exercício profissional e condições de trabalho
do  profissional tradutor, guia intérprete e intérprete  de libras,
conforme Anteprojeto de Lei em anexo.

O Parlamentar que a presente subscreve, com amparo
regimental (Art. 188 – RI/ALE), indica ao Governo do Estado
de Rondônia, a regulamentar a profissão de  tradutor e
interprete  da língua Brasileira de sinais  - LIBRAS  e dispõe
sobre o exercício profissional e condições de trabalho do
profissional tradutor, guia intérprete e intérprete  de libras,
conforme Anteprojeto de Lei em anexo.

J U S T I F I C A T I V A

O objetivo da presente indicação é solicitar ao Governo
do Estado de Rondônia, a regulamentar a profissão de  tradutor
e interprete  da língua Brasileira de sinais  - LIBRAS  e dispõe
sobre o exercício profissional e condições de trabalho do
profissional tradutor, guia intérprete e intérprete  de libras,
conforme Anteprojeto de Lei em anexo.

Ante o exposto, peço aos nobres Parlamentares apoio
para a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações,  06 de junho de 2019
Dep. Jean Oliveira – MDB

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria  de
Estado da Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar a
extensão do Centro Técnico de Educação  Rural Abaitará, para
que haja o funcionamento do Centro Técnico, no Distrito do
Iata, no município  de Guajará-Mirim.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado da
Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar a extensão
do Centro Técnico de Educação  Rural Abaitará, para que haja
o funcionamento do Centro Técnico, no Distrito do Iata, no
município  de Guajará-Mirim.

J U S T I F I C A T I V A

A presente proposição tem por escopo atender o Distrito
do Iata, localizado no município de Guajará-Mirim, com
extensão do Centro técnico Abaitará, tendo em vista desenvolver
de forma mais incisiva e fomentar as atividades na área
agrícola. A produção do campo é uma das principais matrizes
da economia de Rondônia, mas o avanço do agronegócio
depende de ações  estratégicas como implantar tecnologias,
novas práticas e fixar os jovens na área rural e essa  é a
missão do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará.

Cabe informar como sugestão da extensão do Centro
Técnico acima em comento, o Hotem Escola da Unir que se
encontra localizado no Distrito do Iata. Pois o referido hotel
está abandonado, sem nenhuma finalidade até a presente data.

O Centro Técnico vive uma fase. “ O Abaitá depois que
ele  voltou a funcionar cresceu de forma muito rápida e as
novas estruturas vem para dar mais suporte a esses alunos”,
considera a zootecnista e professora de manejo animal, eis
que o Centro funciona de forma relevante no Município de
Pimenta Bueno, sendo palco de notável incentivo para os
demais Municípios. É sabido, que o Centro Abaitará, os
estudantes têm a oportunidade de apresentarem soluções para
os desafios dos produtores rurais.
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Com o investimento destinado foram realizados grandes
retornos na área social, bem como, abrangendo diversas outras
áreas. A escola será referência de um sistema de produção
adequado às nossas condições, trazendo tecnologias  adequadas
a região e isso será levado a produtores e comunidades rurais
e a escola será fonte de pesquisa que pode se expandir para  o
Estado e para a região norte.

É crucial, a presente proposição como forma de oferecer
a população Guajaramirense, em especial a comunidade
pertencente ao Distrito do Iata com mais oportunidades frente
aos desafios  decorrentes no que tange a produção agrícola do
Município.

Desta forma, cumpre salientar que com base nas
necessidades acima em referência, que ensejou este nobre
Deputado a requere a presente Indicação, por ser de
necessidade.

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com o
apoio de Vossas Excelências para a aprovação  desta Proposição.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica  ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria  de
Estado da Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar a
construção de um novo refeitório,  como forma de atender a
EEEFM Joaquim de Lima Avelino, no município de Ouro Preto
do Oeste/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado da
Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar a construção
de um novo refeitório,  como forma de atender a EEEFM Joaquim
de Lima Avelino, no município de Ouro Preto do Oeste/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente proposição visa atender os alunos da rede

de ensino escolar acima em referência. Pois, salienta-se que o
pedido de construção de um novo refeitório para a unidade
escolar acima, será de suma importância, tendo em vista que,
o refeitório da escola apresenta-se inadequado para aquela
Unidade Educacional.

Cumpre destacar, que o nobre Parlamentar em visita in
loco no Município de Ouro Preto D‘Oeste, verificou que o local
do refeitório, atende um quantitativo elevado de alunos o que
torna  inadequado para o local. Ao passo que, o referido
refeitório também como local de estudos e realização de
trabalhos elaborados pelos os alunos.

Há necessidade ainda de solicitar a requisição de mobílias
para o refeitório, como forma de oferecer mais comodidade e
dignidade para os alunos pertencentes à EEEEFM Joaquim de
Lima Avelino. A construção do novo refeitório trará grandes
benefícios tanto para os professores, quanto para os alunos
que pertencem àquela Unidade Educacional. Pois, as dificuldades
são notórias diante da falta de estrutura no local. O fornecimento
de refeições em refeitórios escolares visa assegurar uma
alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos alunos
e professores, e a presente solicitação oferecerá a todos mais

benefícios no que tange a permanência  dos docentes e a
comodidade e satisfação do melhoramento do refeitório  na
escola, ponto de alimentação para  os que necessitarem e
fizerem parte do estabelecimento.

Em consonância com o acima mencionado, verifica-se
o preceituado no artigo 205 da Carta Magna de 1988, in verbis.

Plenário das Deliberações, 27 de maio de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, com cópias ao
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER
/RO pedido de recuperação e  pavimentação da RO 010, do
Travessão B30, localizado  no município de Monte Negro – RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
Plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado
de Rondônia, com cópias ao Departamento de estradas de
Rodagens e Transportes (DER/RO), o pedido de Recuperação
e Pavimentação da RO 010, do Travessão B30, no município
de Monte Negro – RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente Indicação, visa atender as reivindicações

advindas por parte de toda comunidade localizada nas regiões
da RO 010, Travessão B30, no Município de Monte Negro –
RO. Consta que após uma visita in loco, naquela região, o
morador Francisco de Almeida Carvalho, representante de toda
comunidade residente no local, solicitou junto a este Nobre
Parlamentar pedido de providências do local acima em
comento, por se tratar de situação caótica.

Na oportunidade fora reivindicado com a máxima
urgência a Recuperação e Pavimentação da RO 010 que passa
no Travessão B30. A situação da passagem se dá pela presença
de muitos buracos e atoleiros na estrada, dificultando e
oferecendo muitos prejuízos para todos que necessitam do
deslocamento.

De outro modo, o ínclito Par, tomou conhecimento
também da falta de segurança no local, vez que moradores
relatam o perigo no local constantemente. Afinal a precariedade
da estrada favorece a criminalidade. Assim moradores e
transientes são alvos fácies dos criminosos que aproveitam
da situação para a prática de atos ilícitos.

Outro ponto crucial e que merece ser levantado é a
falta de patrulhamento no local que com as condições
inadequadas da estrada, acaba por inviabilizar a segurança
de forma eficaz.
Contudo, existem outros fatores que se encontram relacionados
com a presente proposição. Com as más condições
apresentadas na rodovia, destaca-se ainda, o ponto de vista
social, o acesso da população rural a serviços básicos como
educação, saúde e lazer se dá através das estradas vicinais, a
comunidade é obrigada a enfrentar péssimas condições de
trafegabilidade dessas estradas. Finalizando, vale ressaltar que
a pavimentação dessas Linhas acima elencadas, contribui para
a fixação das famílias no campo e a melhoria das condições
de vida.
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Ante o exposto, solicitamos providências com a máxima
urgência deste Departamento, no que tange o acima descrito,
pois o caso requer urgência.

Assim sendo e com todo o supramencionado, solicitamos
aos nobres Pares, especial atenção AP pleito, pedindo desde
já a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, com cópias ao Departamento
de Estradas de Rodagens e Transportes – DER /RO pedido de
recuperação e pavimentação da RO 133 e RO 474, que ligam o
município de Ouro Preto do Oeste  ao Distrito de Rondominas/
RO

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
Plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de estradas de
Rodagens e Transportes (DER/RO), o pedido de Recuperação
e Pavimentação da RO 133 e RO 474 que ligam o município de
Ouro Preto do Oeste  ao Distrito de Rondominas/RO.

J U S T I F I C A T I V A

A presente Indicação, visa atender  as reivindicações
advindas por parte de toda coletividade pertencente ao município
de Ouro Preto do Oeste e o Distrito advindas por parte de toda
coletividade pertencente ao município de Ouro Preto do Oeste
e o Distrito de Rondominas e região, pois cumpre destacar que
o magnânimo Parlamentar em vista in loco, tomou
conhecimento sobre a situação caótica que se encontram as
Rodovias, acima em comento.

Cumpre salientar que a recuperação e a pavimentação
necessária têm aproximadamente 36 quilômetros de estrada
que liga o município de Ouro Preto do Oeste ao Distrito de
Rondominas. O local está sendo palco de inúmeros crimes,
tais como, roubos, furtos e estelionato, devido à dificuldade
apresentada no local. A falta de recuperação e pavimentação
do local torna mais inviável para a passagem de carros,
caminhões, motos entre outros veículos que utilizam o local
como forma de ir e vir.

Desta forma, a proposição requerida na ocasião,
consubstancia-se com o artigo 15 da Constituição do Estado
de Rondônia e seu parágrafo único “In verbis”.

Art. 15º. Os serviços públicos em geral, no interesse da

coletividade e necessários à  melhoria das condições de

vida da população, serão disciplinados na forma da

Constituição e executados pelo Estado e pelos municípios.

(Grifamos)

Parágrafo único – Para os fins dispostos neste artigo

serão considerados serviços públicos sob a administração

estadual e com estruturas administrativas próprias: estradas,

serviços de navegação, documentação e arquivo, energia

elétrica, habitação popular, transporte  coletivo e

saneamento básico. (Nossos grifos).

Ante o exposto, solicitamos providências com a máxima
urgência deste Departamento, no que tange o acima  descrito,
pois o caso requer urgência.

Assim sendo e com todo o supramencionado, solicitamos
aos nobres Pares, especial atenção ao pleito, pedindo desde
já a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica  ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria  de
Estado da Educação – (SEDUC) para reiterar o pedido de
construção de uma quadra poliesportiva coberta para atender
a E.E.E.F. Salomão Justino de Melgar, localizada no distrito de
surpresa no município de Guajará-Mirim/RO, por meio da
proposição nº 248/15.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópias a Secretária de Rstado da Educação –
(SEDUC), para  reiterar o pedido de construção de uma quadra
Poliesportiva coberta para atender a E.E.E.F. Salomão Justiano
de Melgar, localizada no Distrito de Surpresa no município de
Guajará-Mirim/RO, consoante a proposição nº 248/15.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente proposição visa atender as reivindicações

advindas por parte de toda comunidade pertencente ao Distrito
de Surpresa e que se encontram até a presente data sem a
devida construção da Quadra Poliesportiva Coberta junto a
escola acima em referência. Cumpre destacar que o pedido foi
protocolado no ano de 2015, porém até o momento não houve
o inicio da construção.

Consigna-se que a Indicação nº 248/15, foi proposta
por intermédio desta Casa Legislativa e através do ínclito
Parlamentar Dr. Neidson, pois é sabido que as condições da
Quadra Poliesportiva daquele distrito se encontra em situação
precária e sem condições suficientes para o uso. Ademais,
outro ponto que merece ser elencado se dá pelo o fato da
quadra não ser coberta, dificultando por demais a realização
de eventos desportivos culturais naquela localidade. Pois alunos
escritos na escola não dispõem de um ambiente adequado para
executar as práticas de Educação Física entre outras atividades
esportivas, para que haja um desenvolvimento físico e
psicológico de todos os alunos e comunidade.

Consta-se também, que a necessidade da construção
de uma quadra coberta conforme solicitada por esta indicação
nº 248/15, torna-se um avanço para a melhoria de um ensino
com mais qualidade e bem-estar, bem como incentivo no esporte
para os alunos que merecem em ensino educacional mais digno
e saudável, que é um direito estatuído em lei.

Assim sendo e com todo o supramencionado aos nobres
Pares, especial atenção ao pleito, pedindo desde já a sua
aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria de
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Estado da Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar
uma reforma urgente no prédio da E.E.E.F.M. Casimiro de Abreu,
localizada no município de Nova Mamoré/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópias a Secretária de Estado da Educação –
(SEDUC), a possibilidade de realizar uma reforma urgente no
prédio da E.E.E.F.M. Casimiro de Abreu, localizada no município
de Nova Mamoré/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente Proposição tem por escopo atender aos alunos

e professores da Escola E.E.E.F.M. Casimiro de Abreu com a
máxima urgência, haja a necessidade de um espaço mais
adequado e propício para atender todos que utilizam da Escola
acima em referência. Cumpre destacar que o nobre Parlamentar
tomou conhecimento por meio de uma visita in loco sobre toda
a situação precária apresentada no Ensino Escolar.

Esta proposição visa solicitar a melhoria e a infraestrutura
escolar, por meio da construção, ampliação, reforma e
manutenção, bem como dotá-las de equipamentos e mobília
escolar, tendo em vista manter um ambiente de ensino
adequado, diminuindo a exposição e os riscos de acidentes
provocados pelo o elevado grau de deteriorização da estrutura
física da escola supra.

Outro ponto crucial, se dá pela precariedade  do local
em relação a sala de leitura, sala dos professores, sala de
informática, ar condicionados, banheiros, bibliotecas, quadra
poliesportivo, entre outros departamentos.  E a falta de
manutenção periódica mínima para a garantia da conservação
do espaço escolar e o bom funcionamento de suas instalações,
inclusive no tocante a preservação de riscos, deixa a desejar,
frente as necessidades constadas o que enseja urgência no
pedido.

Em consonância com o acima mencionado, verifica-se o
preceituado no artigo 205 da Carta Magna de 1988, in verbis.

Art. 205º. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Desta forma salienta que com base nas necessidades
acima em referência, que ensejou esse nobre Deputado a
requerer a presente Indicação, por ser de suma necessidade.

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com o
apoio de Vossas Excelência para a aprovação desta Proposição.

Plenário das Deliberações, 31 de julho de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria de
Estado da Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar a
reforma, construção e ampliação no Prédio da E.E.E.F.M.
Bandeirantes, localizada no Distrito de Nova California no
município de Porto Velho/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado
de Rondônia, com cópias a Secretária de Estado da Educação
– (SEDUC), a possibilidade de realizar uma reforma, construção
e ampliação no prédio da E.E.E.F.M. Bandeirantes, localizada
no Distrito de Nova California no município de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente Proposição tem por escopo atender aos

alunos e professores da Escola E.E.E.F.M. Bandeirantes com a
máxima urgência, haja a necessidade de um espaço mais
adequado e propício para atender todos que utilizam da Escola
acima em referência. Cumpre destacar que o nobre
Parlamentar tomou conhecimento por meio de uma visita in
loco  de sua equipe, de sua assessoria  sobre todas as
necessidades apresentadas no Ensino Educacional acima em
referência.

Outro ponto crucial, se dá pela precariedade ou a falta
de local em relação, construção de salas de aulas,  sala dos
professores, ar condicionados, construção de mais banheiros,
biblioteca, refeitório, causando que seus alunos façam suas
refeições no pátio da escola, entre outras departamentos. E a
falta de manutenção periódica mínima para a garantia da
conservação do espaço escolar e o bom funcionamento de
suas instalações, inclusive no tocante a preservação de riscos,
deixa a desejar, frente as necessidades constatadas.

É salutar mencionar que a necessidade, acima citada ,
construção, reforma, ampliação do Prédio será de grande
finalidade  para comunidade escolar, pois a escola tem
aproximadamente 758 (setecentos e cinqüenta e oito) alunos
que são atendidos na modalidade ensino fundamental e médio,
nos turnos manhã e noturno, sendo assim todas as solicitações
se justificam pelo fim que se aplicam.

Em consonância com o acima citado, verifica-se o
preceituado no artigo 205 da Carta magna de 1988, in verbis:

Art. 205º.  A educação, direito de todos e dever do

Estado e da família, será promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Desta forma, cumpre salientar que com base nas
necessidades acima em referência, que ensejou este nobre
Deputado a requere a presente Indicação, por ser de urgência.

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com
o apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta
Proposição.

Plenário das Deliberações, 31 de julho de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria de
Estado da Educação – (SEDUC), a possibilidade de realizar a
reforma, construção de uma passarela coberta no Prédio da
Escola E.E.E.F.M. Ricardo Cantanhede, localizada no município
de Ariquemes/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado
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de Rondônia, com cópias a Secretária de Estado da Educação
– (SEDUC), a necessidade de realizar uma construção de uma
passarela coberta  no Prédio da Escola E.E.E.F.M. Ricardo
Cantanhedo, localizada no município  de Ariquemes/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente Proposição tem por escopo atender aos

alunos e professores da Escola E.E.E.F.M. Ricardo Cantanhedo
com a máxima urgência. Salienta-se a importância  de garantir
que os espaços físicos sejam pedagógicos, acolhedores e
atraentes, além de estimular movimentos de convivência mútua,
respeito às diferenças, resgate da autoestima e o
desenvolvimento tecnológico necessário à construção do
conhecimento, como foco fundamental no desenvolvimento das
habilidades e competências de nossos alunos como forma de
todos utilizarem a E.E.E.F.M. no município de Ariquemes/RO.
Cumpre destacar que o nobre Parlamentar tomou conhecimento
por meio de uma visita in loco por meio de sua assessoria da
situação precária. É sabido que, a infraestrutura física da rede
escolar deve merecer destaque com a realização de políticas
públicas destinadas a assegurar o acesso e a permanência
dos alunos na escola, com dignidade, justificando, que o pedido
de construção da passarela que dá acesso ao laboratório da
escola, possa ser utilizado adequadamente no inverno e em
dias chuvosos. Afinal, devido ao grande número de alunos,
permanentes a escola há necessidade de implementar esta
passarela coberta para ser utilizada por todos que ali
pertencem. Pois é indispensável otimizar a circulação dos alunos
e professores no dia a dia diminuindo tempo de deslocamento
nas trocas de períodos e mantendo o conforto dos estudantes.

É salutar mencionar que, a necessidade acima citada
será de grande finalidade para a comunidade escolar, pois a
escola tem aproximadamente 600 (seiscentos) alunos inseridos
e que são atendidos na modalidade ensino fundamental e
médio, nos turnos manhã e tarde, sendo assim todas as
solicitações se justificam pelo fim que se aplicam.

Em consonância com o acima citado, verifica-se o
preceituado no artigo 205 da Carta magna de 1988, in verbis:

Art. 205º.  A educação, direito de todos e dever do

Estado e da família, será promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Desta forma, cumpre salientar que com base nas
necessidades acima em referência, que ensejou este nobre
Deputado a requere a presente Indicação, por ser de urgência.

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com
o apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta
Proposição.

Plenário das Deliberações, 31 de julho de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria de
Estado da Educação – (SEDUC),  a possibilidade de realizar

uma reforma urgente no prédio da Escola Estadual Professor
Salomão Silva, localizada no município de Nova Mamoré/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Douto
plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópias a Secretária de Estado da Educação –
(SEDUC), a possibilidade de realizar uma reforma urgente no
prédio da Escola Estadual Professor Salomão Silva, localizada
no município de Nova Mamoré/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente Proposição tem por escopo atender aos

alunos e professores da Escola acima em referência e com a
máxima urgência  com  a necessidade de um espaço mais
adequado e propício para atender todos que utilizam da Escola
no município de Nova Mamoré/RO. Cumpre destacar que o
nobre Parlamentar tomou conhecimento por meio de uma visita
in loco no município de Nova Mamoré/RO, sobre a situação
precária em que se encontra a escola Estadual  Professor
Salomão Silva. São diversas as necessidades, constatadas no
local, tais como a reforma das passarelas eu ligam os pavilhões,
a estrutura está se deteriorando por cupins, goteiras e telhas
quebradas.

É sabido que infraestrutura física da rede escolar deve
merecer destaque com  a realização de políticas públicas
destinadas a assegurar o acesso e a permanência do educando
na escola, com dignidade, justificando, os elevados
investimentos financeiros em obras de construção, ampliação,
recuperação, manutenção e aquisição de materiais e
equipamentos escolares.

Esta proposição visa solicitar a melhoria da infraestrutura
escolar, por meio de construção, ampliação e reforma, bem
como dotá-las com equipamentos e mobílias escolares, com
vistas a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposição
aos riscos de acidentes provocados pelo elevado grau de
deteriorização da estrutura física da escola.

Outro ponto crucial se dá pela precariedade do local em
relação aos forros, janelas, salas dos professores, ar
condicionados, banheiros, bibliotecas, quadra de poliesportivo,
entre outros departamentos. E a falta de manutenção periódica
mínima para a garantia da conservação  do espaço escolar e o
bom funcionamento de suas instalações, inclusive no tocante a
preservação de riscos, deixa a desejar, frente as necessidades.

Em consonância com o acima citado, verifica-se o
preceituado no artigo 205 da Carta magna de 1988, in verbis:

Art. 205º.  A educação, direito de todos e dever do

Estado e da família, será promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Desta forma, cumpre salientar que com base nas
necessidades acima em referência, que ensejou este nobre
Deputado a requere a presente Indicação, por ser de urgência.

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com
o apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta
Proposição.

Plenário das Deliberações, 31 de julho de 2019
Dep. Neidson – PMN
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INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias à Secretaria de
Estado da Saúde –SESAU, a necessidade de denominar o nome
de Júlio Pérez Antelo, ao Centro Cirúrgico do Hospital Regional
de Guajará-Mirim/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvindo o Douto
Plenáriio, na forma regimental, indica ao Poder Executivo do
Estado de Rondônia, com cópias a Secretária de Estado da
Saúde a necessidade de denominar o nome de Júlio Pérez
Antelo, ao Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Guajará-
Mirim/RO, como forma de reconhecimento e agradecimento
pelos relevantes serviços prestados ao Município retro
mencionado.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A presente indicação visa denominar o nome de Júlio

Pérez Antelo, ao Centro Cirúrgico do Hospital  Regional de
Guajará-Mirim. Cristaliza-se neste diapasão que a homenagem
ao ilustre Dr. Pérez, que era conhecido pelo árduo e brilhante
trabalho será de grande importância para o município, que foi
agraciado pelos trabalhos do médico  cirurgião  por longos
anos ininterruptos.

Júlio Pérez Antelo, mais conhecido como Dr. Perez, nasceu
na cidade de  San Joaquin-Beni-Bolivia, no dia 17/03/1942 e
morreu no dia 04/08/2019, deixando muitas  saudades para
toda sociedade Rondoniense em especial os residentes nos
municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré/RO. Foi médico
plantonista no Hospital Regional do Município de Guajará-Mirim
e médico Estadual no Município  de Nova Mamoré/RO.

Dr. Perez foi diretor do Hospital Regional e chefe do setor
de cirurgia do referido hospital Regional de Guajará-Mirim/RO.
A história do Dr. Julio  Perez Antelo, esteve sempre ligado ao
desenvolvimento e a melhoria na saúde de Guajará-Mirim e
com toda certeza deixará  eternas saudades para toda sociedade
que ali pertecem.

Desta forma, verifica-se várias formas de colaboração
realizadas pelo Dr. Julio Pérez, todos concluídos pelo médico,
vez que, participou ainda de vários congressos e encontros
ministrados no Brasil e realizados pela Associação Médica de
Rondônia, deixando um  curriculum vitae invejável.

Com rodo o exposto acima relatados, é que faz necessário
o reconhecimento pelo elevado trabalho oferecido pelo Dr. Julio
Pérez Antelo, que passará a ser denominado ao Centro
Cirúrgico  do Hospital Regional de Guajará-Mirim/RO, como
forma de agradecimento de toda sociedade Guajaramirense.

Assim sendo e com todo o supramencionado, solicitamos
aos Nobres Pares, especial atenção ao pleito, pedindo desde já
a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações, 05 de agosto de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias a Secretaria de
Estado da Agricultura SEAGRI, a possibilidade em disponibilizar
mudas de “Café Clonal” e “Cacau Clonal” para atender os
municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvindo o Douto
Plenário, na forma regimental, indica ao Poder Executivo do
Estado de Rondônia, com cópias a Secretária de Estado da
Agricultura-SEAGRI, a possibilidade de disponibilizar mudas
de Café Clonal e Cacau Clonal para os municípios de Grajará-
Mirim e Nova Mamoré/RO.

J U S T I F I C A T I V A

A presente proposição tem por escopo atender toda
coletividade residente nos municípios de Gujará-Mirim e nova
Mamoré, com a possibilidade em disponibilizar mudas de Café
Clonal e Cacau Clonal para aquelas regiões.

Desta forma, cabe mencionar nesta oportunidade
também, que a agricultura familiar de Rondônia contempla
apenas um quarto da parte do território agricultável do Estado.

Contudo, em comparação a outros Estados da região
norte, o Estado de Rondônia se encontra como campeão no
ramo da agricultura familiar, de acordo com o Censo
Agropecuário.

Por outro lado, a cafeicultura está em segundo lugar,
com 22 mil agricultores e as  melhorias genéticas dos grãos,
surgiram variedades mais produtivas, como os clonais, que
de certa forma dão possibilidade dos produtores colherem até
150 sacas por hectare. Assim, outro ponto relevante e que
merece destaque se dá pela disponibilidade do Cacau Clonal
por esta Secretaria  que incentivará de todo modo  com a
agricultura familiar, sendo Rondônia o 3º maior produtor de
cacau no Brasil.

Em consonância com o art. 166, Parágrafo único da
Constituição do Estado de Rondônia. vejamos a seguir:

Art. 166. O Estado apoiará o incremento da produção e

da produtividade pela evolução tecnológica e o

desenvolvimento de mercado com ampla oportunidade

de participação que proporcione aos seus integrantes

igualdade de tratamento e as mesmas  condições de

competitividade.

Parágrafo único. Serão compatibilizadas na ação do Poder

Executivo Estadual e Municipal as ações de política industrial,

agrícola, agrária e de meio ambiente.

Destarte a produção de “Café Clonal” e ainda a pecuária

são favorecidas pelo solo, pelo clima e vegetação da região

que chove muito e que garante uma postagem de pelo

menos oito meses por ano.

Ante o exposto, requer junto a esta Secretária a
possibilidade em atender o presente pedido como forma de
oferecer a toda população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré,
mais apoio no que tange a agricultura familiar como forma de
incentivo de trabalho,

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com
o apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta
Proposição.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON –PMN - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópias a Secretária do
Estado de Segurança Defesa e Cidadania – (SESDEC), a
possibilidade em disponibilizar efetivo Policiamento Ostensivo
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Militar com intuito de fornecer mais segurança nos Distritos do
Iata e de Surpresa, ambos localizados no Município de Guajará-
Mirim/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvindo o Douto
Plenário, na forma  regimental, Indica ao Governo do Estado
de Rondônia, cópias à Secretaria do Estado de Segurança
Desfesa e Cidadania – (SESDEC), a necessidades em
disponibilizar efetivo policiamento ostensivo Militar  no intuito
de fornecer mais Segurança nos Distritos do Iata e de Surpresa,
ambos localizados no município de Guajará-Mirim/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação, visa atender as reivindicações

de toda comunidade residente nos Distritos do Iata e Surpresa,
que vivem a mercê dos descasos que  passam diariamente,
devido a ausência de policiamento ostensivo da Policia Militar,
no que tange as demandas de segurança pública.

É sabido que a falta de segurança nos lugares mais
distantes como os Distritos de Iata e de Surpresa, contribuem
por demais com o crescimento diário da violência, que só vem
aumentando em relação aos crimes contra as pessoas e contra
o patrimônio. Um policiamento mais ostensivo de forma
preventiva e repressiva, certamente ajudará a coibir tais
praticas ilícitas praticadas naquelas localidades e que na maioria
dos casos não são solucionados devido a inexistência de
policiamento.

No mesmo prisma, podemos indicar o art. 144 da nossa
Carta Magna que nos preceitua, in verbis.

A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:

I – policia federal;
II – policia Rodoviária federal;
III – policia ferroviária federal;
IV – policiais civis;
V – policiais militares e corpo de bombeiros militares.

(Grifos nossos)
Vivencia-se ainda que um policiamento mais ostensivo

e incisivo naquelas regiões, oferecerá, além de mais segurança,
proporcionará também mais tranqüilidade para todas as famílias
que necessitam viver e trabalhar de forma mais digna, sem
passar por perigos diários e corriqueiros.

Assim sendo e com todo o supramencionado aos Nobres
Pares, especial atenção ao pleito, pedindo desde já a sua
aprovação em plenário, que o caso requer.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019
Dep. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - Indica ao
Presidente da República, que seja suspensa o fechamento da
Superintendência do Banco do Brasil S/A Rondônia e da
restauração das Agências nos diversos municípios do Estado.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
artigo 188 do Regimento Interno, indica ao Presidente da
República, que seja suspenso o fechamento da

Superintendência do Banco do Brasil S/A Rondônia e da
reestruturação das Agências nos diversos municípios do Estado.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Atendendo à reivindicação do Sindicato dos Bancários

do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro
do Estado de Rondônia – Filiado à FETEC/CN e CUT, por meio

de Ofício Circular Pres./Sec. Geral nº 170/2019, de 2 de agosto
de 2019, indica ao Presidente da República, que seja suspenso
o fechamento da Superintendência do Banco do Brasil S/A
Rondônia e da reestruturação das Agências nos diversos

municípios do Estado, vez que o ato trará uma perda importante,
pois questões estratégicas sobre financiamentos para o Estado
terão que ser tratadas com outra Superintendência com Sede

divergente do Estado.
O Superintendente do Banco do Brasil em Rondônia e

Acre, se reuniu com dirigentes do Sindicato dos Bancários e
Trabalhadores do Ramo financeiro (SEEB-RO), na última

segunda feira, 29/7, na Sede do Super BB, em Porto Velho,
para esclarecer as questões do novo plano de reestruturação
do Banco, momento em que informou que “todos os
funcionários da Super BB vão ficar sem cargos, e vão ser

obrigados a ser realocados para outras Agências em outros
municípios ou outros Estados, Um prejuízo enorme para os
trabalhadores, já que além de promover um impacto – sema
viso prévio – na vida desses trabalhadores – e de famílias –

aqueles que não puderem se mudar para outros estados ficarão
sem função, já que em Rondônia não encontrarão lotação”.

O Banco do Brasil em Rondônia já sofre com a falta de
empregados, pois existem mais de 100 claros, ou seja, as vagas

de trabalhadores que saírem e que não foram preenchidas.
Isso afeta diretamente no atendimento e produz uma

sobrecarga desumana de trabalho para os funcionários que
permanecem. Com essa reestruturação o Banco só promove
mais redução no quadro de empregados e, alem de precarizar
ainda mais o atendimento ao público, aumenta o índice de
adoecimento dos trabalhadores.

Agências que tinham 10 funcionários hoje trabalham com
5, como exemplo. Ou seja, mesmo batendo recordes sucessivas
de lucro, o Banco reduz o Número de empregados preconiza o
atendimento, sobrecarrega e adoecem os poucos funcionários
restantes.

O prejuízo ao Estado será imenso, já que, além do
fechamento da Superintendência de Rondônia, inúmeras
Agências estão sendo sumariamente “redimensionadas” para
baixo, reduzindo o nível para simples Postos de Atendimentos
(PA).

Desta forma, diante da peculiar situação, é solicito o
especial apoio de Vossa Excelência para a urgente resolução
do problema.

Plenário das Liberações, 13 de agosto de 2019
Dep. Laertes Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - Indica
ao Ministério da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes, que
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seja suspenso o fechamento da superintendência do Banco do
Brasil S/A Rondônia e da reestruturação das Agências nos
diversos municípios do Estado.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
artigo 188 do Regimento Interno, indica ao Ministério da
Economia Paulo Roberto Nunes Guedes, que seja suspenso o
fechamento da Superintendência do Banco do Brasil S/A
Rondônia, e da reestruturação das Agências nos diversos
municípios do Estado.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Atendendo à reivindicação do Sindicato dos Bancários e

Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Rondônia –
Filiado à FETEC/CN e CUT, por meio do Ofício Circular Pres./
Sec. Geral nº 170/2019, de 2 de agosto de 2019, indica ao
Ministro da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes, que seja
suspenso o fechamento da Superintendência do Banco do Brasil
S/A Rondônia e da reestruturação das Agências nos diversos
municípios do Estado, vez que o ato trará uma perda importante,
pois questões estratégicas sobre financiamentos para o Estado
terão que ser tratadas com outra Superintendência com Sede
divergente do Estado.

O Superintendente do Banco do Brasil em Rondônia e
Acre, se reuniu com dirigentes do Sindicato dos bancários e
Trabalhadores do Reino Financeiro (SEEB – RO), na última
segunda feira, 29/7, na Sede da Super BB, em Porto Velho,
para esclarecer as questões do novo plano de reestruturação
do Banco, momento em que informou que “Todas os
funcionários da Super BB em Rondônia vão ficar sem cargos, e
vão ser obrigados a ser realocados para outras Agências em
outros municípios ou outros Estados. – na vida desses
trabalhadores, já que além de promover um impacto – sem
aviso desses trabalhadores – e de suas famílias – aqueles que
não puderem se mudar para outros estados ficarão sem função,
já que em Rondônia não encontrarão lotação.”

O Banco do Brasil em Rondônia já sofre com a falta de
empregados, pois existem mais de 100 claros ou seja, as vagas
de trabalhadores que saírem e que foram preenchidas, Isso
afeta diretamente no atendimento e produz uma sobrecarga
desumana de trabalho para os funcionários que permanecem.

Com essa reestruturação o Banco só promove a mais
redução no quadro de empregados e, além de precarizar ainda
mais o atendimento ao público, aumenta o índice de
adoecimento dos trabalhadores.

Agências que tinham 10 funcionários hoje trabalham com
5, como exemplo. Ou seja, mesmo batendo recordes sucessivos
de lucro, o Banco reduz o número de empregados, precarizar
o atendimento, sobrecarrega e adoece aos poucos funcionários
restantes.

O prejuízo ao Estado será imenso, já que além do
fechamento da superintendência de Rondônia, inúmeras
Agências estão sendo sumariamente “redimensionadas” para
baixo, reduzindo o nível para simples Postos de Atendimentos
(PA).

Desta forma, diante da peculiar situação, é que solicito o
especial apoio de Vossa Excelência para urgente resolução do
problema.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES - PSDB - Indica
a necessidade de patrolamento e encascalhamento de 70km,
da malha viária rural nos Assentamentos, Paulo Freire, Bela
Vista e Oziel dos Carajás, no município de Nova Brasilândia.”

O Deputado que o presente subscreve, com base os
preceitos regimentares, indica ao Poder Executivo através do
Departamento de Estradas e Rodagens a necessidade de
patrolamento e encascalhamento de 70 km da malha viária
rural nos Assentamentos Paulo Freire, Bela Vista e Oziel dos
Carajás, no município de Nova Brasilândia.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados.
A estrada é considerada importante acesso de

escoamento de pequenas produções agrícolas de diversas
pequenas propriedades de famílias rurais tradicionais dos
referidos assentamento. A recuperação das linhas e estradas
é de fundamental importância para o escoamento da produção
agrícola e para o desenvolvimento como um todo.

Tradicionalmente, as principais culturas da agricultura
familiar de Rondônia são leite, café e peixe. Entretanto, o Estado
tem se destacada em muitas outras culturas e o referido
município esta enquadrado ou faz parte desde desenvolvimento.
Rondônia possui mais de 90 mil propriedades de agricultura
familiar sendo necessário a incrementação para a efetivação
da produção agrícola.

O Parlamentar tem como mera essencial ser um
representante da população no trabalho de acompanhamento
das ações propostas pelo Poder Executivo, que como o próprio
nome diz, é quem executa as ações, programas e projetos
em benefícios da coletividade.

Plenário das Deliberações, 04 de agosto de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica
construção de pontes de concreto nos distritos de Novo Plano
e Nova Andradina”.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia através
do Departamento de Estrada de Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, a construção de pontes de concreto,
conforme a seguir especificado.

I – Sobre o Rio Pimenta, Rodovia 496, Distrito de Novo
Plano, Município da Chupinguaia, coordenadas – 12.457771 e
– 61.061.042185.

II – Sobre o Rio Pimenta, Linha 85, Distrito de Nova
Andradina, coordenadas – 12.268118 e 61.07474.

J U S T I F I C A T I V A

A propositura apresentada é em atendimento ao Ofício
nº 084/2019 – SEMPLA, da Prefeitura Municipal de
Chupimguaia, assinado pela Prefeita Sheila Flávia Anselmo
Mosso e pelo vice-prefeito Daniel Rosa do Paraíso, e,
referendado pelos eminentes vereadores Rubens dos S.
Pereira, Vanderci de Paula Campos, Lindaura Ferreira da Silva,
Walmir Passito, Antonio F. Bertozzi L. Fassicolo.
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Trata-se de uma reivindicação, que requer urgência por
parte do poder Público, no sentido de garantir segurança nestas
estradas, com a construção de pontes de concreto, pois estas
são utilizadas principalmente para escoamento da produção
agrícola e transporte de escolares.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019
Dep. Laerte – PSDB
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB
Dep. Luizinho Goebel – PV
Dep.  Rosangela Donadon  - PDT
Dep. Ezequiel Neiva – PTB
Adelino Follador - DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
criação de unidade do Colégio Militar no Município de Vale do
Paraíso.”

O Deputado que à presente subscreve, na forma
Regimental, indica ao Governador do Estado de Rondônia, para
que proceda junto a Secretaria de Estado de Educação, as
medidas administrativas, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio Militar pertencente à rede pública estadual de ensino,
no Município de Vale do Paraíso.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o poder
público proporcione um novo modelo educacional, resgatado
principalmente as antigas tradições da educação moral e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
criação de unidade do Colégio Militar no Município de Alvorada
do Oeste.”

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, para
que proceda junto a secretaria de Estado da Educação, as
medidas administrativa, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio Militar pertencente à rede pública estaduais de ensino.
No município de Alvorada do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o Poder
público proporcione um novo modelo educacional. Resgatando
principalmente as antigas tradições da educação moral e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
criação de unidade do Colégio Militar no Município de Presidente
Médice.”

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondôna, para
que proceda junto a Secretaria de Estado da Educação, as
medidas administrativa, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
colégio Militar pertencente á rede pública estadual de ensino,
no Município de Presidente Médici.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o poder
público proporcione um novo modelo educacional, resgatando
principalmente as antigas tradições da educação moral e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente,
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes -PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES - PSDB - “Indica a
criação da unidade do Colégio Militar no Município de Nova
Brasilândia do Oeste.”

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, para
que proceda junto a Secretaria de Estado da Educação, as
medidas administrativas, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio Militar pertencente à rede pública estadual de ensino,
no Município  de Nova Brasilândia do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o poder
público proporcione um novo modelo educacional, resgatado
que o poder público proporcione um novo modelo educacional,
resgatando principalmente as antigas tradições da educação
moral e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADOLAERTE GOMES – PSDB -”Indica
a implantação do Sistema de Vídeo Monitoramento, instalação
da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher e ao Idoso,
e a Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica,
no Município de Ouro Preto do Oeste.”

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, que
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determina a Secretaria de Estado de Segurança. Defesa e
Cidadania – SESDEC, a agilização dos procedimentos
administrativos e operacionais necessárias, visando atender o
Município de Ouro Preto do Oeste, as seguintes demandas.

I – Implantação do Sistema de Vídeo Monitoramento;
II – Implantação da Delegacia Especializada de

atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
III – Implantação da Casa de Apoio às Mulheres Vítimas

de Violência Doméstica.

J U S T I F I C A T I V A

A presente demanda é em atendimento a reivindicação
formulada pelo Conselho Comunitário de Segurança do Município
de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício – 0011/2019 e em
23/05/2019.

De acordo com o Conselho supracitado, às ocorrências
delituosas, que vem ocorrendo na Instância, torna-se cada vez
mais preocupante, necessitando desta forma, buscar apoio e
adoção de medidas por parte do poder público.

Também é relatado os altos índices de ocorrência de
violência doméstica, o que de fato, justifica um posicionamento
por parte das autoridades de segurança pública.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES  - PSDB - “Indica a
construção de ponte sobre o Rio Riachuelo.”

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia através
do Departamento de Estrada, Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos, para que agilize as medidas administrativas
e operacionais necessárias, com o objetivo de efetivar a
construção de uma ponte sobre o Rio Riachuelo, entre as Linhas
74 e 78, ligando a Aldeia Indígena Arara, no Município de Ji-
Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

De acordo com informe, a ponte localizada sobre o Rio
Riachuelo foi totalmente destruída, não oferecendo condições
de tráfego naquele local. Esta situação prejudica sensivelmente
a comunidade indígena, que necessita diariamente se deslocar
até a sede do Município de Ji-Paraná.

A presente reivindicação é solicitada pelo eminente
Vereador Jessé Mendonça Bitencourt, da Câmara Municipal de
Jí-Paraná.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
pavimentação asfáltica da Rua Mogno (T-19) entre a Av.
Governador Jorge Teixeira de Oliveira (K-05) e a Av. Curitiba,
no Bairro Nova Brasília em Ji-Paraná.”

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia através
do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e

Serviços Públicos , para que seja editado Termo de Cooperação
Técnica com a Prefeitura do Município de Ji-Paraná, visando o
desenvolvimento das obras de pavimentação asfáltica da Rua
Mogno (T-19), entre a Av. Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(k-05) e Av. Curitiba, no bairro Nova Brasília, Município de Ji-
Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

A reivindicação foi encaminhada pelo eminente Vereador
Isaias Alves Ferreira da Câmara Municipal de Ji-Paraná.

Diante do comprometimento operacional do Orçamento
Estadual, opta-se pela presente propositura, no sentido de
atender a comunidade do bairro Nova Brasília de Ji-Paraná,
que espera a devida e necessária, atenção do poder público.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Laertes Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
recuperação do travessão 133, ligando o Município de Vale do
Paraíso ao Distrito de Bom Jesus.”

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, que
determine ao Departamento de Estradas ,  Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a agilização das
medidas operacionais e administrativas necessárias, visando
a urgente recuperação do Travesseiro 133, que faz a ligação
entre a sede do Município de vale do Paraíso e o Distrito de
Bom Jesus.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma reivindicação dos moradores,
residenciais ao Longo do Travessão 133, que esperam uma
resposta imediata do poder público, diante da situação em
que se encontra citada estrada.

Desta forma, recorre-se ao DER, solicitando uma ação
em caráter de urgência, antes da chegada do período chuvoso,
quando obras desta magnitude passam a ter outros
complicadores.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Laertes Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
necessidade de recuperação da linha 200, que faz ligação entre
o Município do Vale do Paraíso com Rio Jaru.”

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, que
determine ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a agilização das
medidas operacionais administrativas necessárias, visando a
urgente recuperação da linha 200, correspondente ao trecho
partindo do Município de Vale do Paraíso, ultrapassando a
localização de Santa Rosa até o Rio Jaru.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma reivindicação dos moradores,
residentes ao longo da linha 200, que esperam uma resposta



3 DE SETEMBRO DE 2019Nº 146 3161Pág.

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 O10ª LEGISLATURA

imediata do poder público, diante da situação em que se
encontra citada estrada.

Desta forma, recorre-se ao DER, solicitando uma ação
em caráter de urgência, antes da chegada do período chuvoso,

quando obras desta magnitude passam a ter outros
complicadores.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.

Dep. Laertes Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “ Indica a

necessidade de construção de uma ponte na linha 138 setor
Riachuelo; para dá acesso à linha 74, no município de Ji-Paraná.”

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual,

através do Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura
e serviços Públicos – DER a necessidade de construção de uma
ponte na linha 128, setor Riachuelo, para dá acesso à linha 74,
no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,

Tal solicitação visa atender os moradores da referida
comunidade, minimizando assim, suas dificuldades de
locomoção em virtude de ter uma ponte no setor Riachuelo
para se ter acesso a linha 74. As referidas linhas são

consideradas são essenciais para escoamento de pequenas
produções agrícolas de diversas e pequenas propriedades de
famílias rurais tradicionais da referida região, sendo sua
recuperação ação fundamental e importante para o escoamento

da produção agrícola e para o desenvolvimento como um todo.
A construção da referida ponte também beneficia os

alunos que precisam transitar por ali sendo o Estado
responsável pelo atendimento educacional com qualidade, capaz
de garantir além do acesso, permanência e sucesso na
aprendizagem. Neste ínterim entra uma necessidade urgente
de construção da ponte que dará uma maior segurança aos
alunos no seu trânsito diários. Diversos fatores corroboram
para que os indicadores educacionais em todo pais apresentem
dados desfavoráveis, nesse contexto. Rondônia também possui
déficits educacionais que precisam ser devidamente enfrentados
em todas as frentes, sendo uma delas o acesso com segurança
a escola.

Plenário das Deliberações, 25 de maio de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES -PSDB - “ Indica a
criação da unidade do Colégio Militar no Município de Mirante
da Serra”.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, para
que proceda junto a Secretaria de Estado da Educação, as
medidas administrativas, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio Militar pertencente à rede pública estadual de ensino,
no Município de Mirante.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o poder
público proporcione um novo modelo educacional, resgatando
principalmente as antigas tradições da educação moral e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laertes Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB -”Indica a
criação de unidade do Colégio Militar no Município de Nova
União”.

O Deputado que o presente subscreve, ma forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia para
que proceda junto a Secretaria de Estado da Educação, as
medidas administrativas, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio Militar pertencente à rede Pública estadual de ensino,
no Município de Nova União.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o poder
público proporcione um novo modelo educacional, resgatando
principalmente as antigas tradições da educação moral e cívica.

Por se trata de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que esse sistema seja ampliado
para o interior do Estado

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES - “Indica a criação
de unidade de Colégio Militar no Município de Urupá.”

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, para
que proceda junto a secretaria de Estado da Educação, as
medidas administrativa, operacionais e pedagógicos
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio militar pertencente à rede pública estadual de ensino,
no município de Urupá.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Esta populações almejam que o poder
público proporcione uma novo modelo educacional resgatando
principalmente as antigas tradições da educação moral e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
criação de unidade do Colégio Militar no Município de Ouro
Preto do Oeste.”

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, para
que proceda junto a secretaria de Estado da Educação, as
medicas administrativas, operacionais e pedagógicas
necessárias, visando a criação e instalação de uma unidade do
Colégio Militar pertencente à rede pública estadual de ensino,
no Município de Ouro Preto do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma propositura recorrente na grande
maioria dos municípios. Estas populações almejam que o poder
público proporcione um novo modelo educacional, visando
resgatar principalmente as antigas tradições da educação moral
e cívica.

Por se tratar de um modelo diferenciado, principalmente
no aspecto de disciplina e das práticas de civismo, pais e mães,
cada vez mais, reivindicam que este sistema seja ampliado
para o interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
necessidade de pavimentação asfáltica da linha 48 que liga a
BR-429 no município de Casamentos, com cerca de 37 km de
extensão”.

O Deputado o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao poder Executivo através do
Departamento de Estradas e Rodagem – DER a necessidade de
pavimentação asfáltica da linha 48 que liga a BR-429 ao
município de Castanheira, com cerca de 37 km de extensão.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
As estradas são consideradas importantes acesso de

encascalhamento de pequenas Produções agrícolas de diversas
e pequenas propriedades de famílias rurais tradicionais das
referida linha. A recuperação das linhas e estradas é de
fundamental importância para o encascalhamento da produção
agrícola e para o desenvolvimento como um todo.
Tradicionalmente, nas principais culturas da agricultura familiar
de Rondônia são leite, café e o peixe. Entretanto, o Estado tem
se destacada em muitas outras culturas e o referido município
está enquadrado ou faz parte deste desenvolvimento Rondônia
possui cerca 95 mil  propriedades rurais agricultura sendo
necessária este benefício para o transporte da produção
agrícola.

O foto desta indicação é visando atender aos munícipes,
para que os mesmos possam minimizar suas dificuldades de
locomoção em virtude do péssimo estado de conservação da
referida linha 48. A recuperação é algo urgente para este
município, em virtude disso estamos solicitando a iniciativa e
apoio do Poder executivo Estadual. Tratas-se de uma ação
fundamental para o desenvolvimento e considerando que

estando as referidas vias estando em boas condições facilita o
tráfego, inclusive dando uma melhor condições de vida  a
produção.

Diante dos reclames desta comunidade o parlamentar
tem como meta essencial ser um representante da população
no trabalho,  de acompanhamento das ações propostas pelo
Poder Executivo, que como o próprio nome diz, é quem executa
as ações, programas e projetos em benefício da coletividade.

Plenário das Deliberações, 27 de maio de 2019.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
liberação do uso de colete balístico.”

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado de Rondônia, através
da Secretaria de Estado  de Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC e da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, o uso
mediante autorização especial de cautela permanente, de
colete balístico, propriedade das militares, bombeiros militares
e agentes penitenciários.

J U S T I F I C A T I V A

O profissional responsável pela segurança da população,
quando de folga, fica em tese vulnerável, sendo via de regras,
alvo fácil de agentes criminosos. O número de assassinatos
de agentes da segurança pública, durante o período de folga
é estarrecedor.

Nesta vertente, foi publicado recentemente o Decreto
Federal º 9.785, de 7 de maio de 2019, tratando do uso de
equipamentos e munições de uso exclusivo de corporação
policial.

A medida agora proposta, visa ampliar a segurança
individual do policial militar bombeiro militar, policial civil e
agentes penitenciários.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019.
Dep. Laerte Gomes – PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - “Indica a
necessidade de recuperação integral da linha P70, no município
de alto Alegre dos Parecis”.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual
através do Departamento de Estradas de Rodagens – DER, a
necessidade de recuperação integral e urgente da rodovia linha
P70, no sentido distrito de Marcão, sendo do distrito flor da
Serra e sentido Vila Bosco, no município de Alto Alegre dos
Parecis.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
Este Deputado vem com a presente indicação requerer

uma solução definitiva no que concerne a recuperação rodovia
Linha P70, no sentido distrito de Marcão, sentido do distrito
Flor da Serra e sentido Vila Bosco, no município de Alto Alegre
dos Parecis, estrada esta de suma importância para o
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encascalhamento de toda a população da região da Zona da
Mata e em especial a do município de Alto Alegre dos Parecis.

O intuito deste clamor dos moradores daquela região é
visando reduzir os riscos de acidentes e danos materiais aos
que trafegam pela rodovia, sendo necessária a intervenção do
Poder Público corrigindo o estado precário e intransitável como
buracos que ocupam, em determinados trechos, toda a pista.

O Governo Estadual até trabalhou lá em um pequeno
trecho da rodovia, onde recebeu os serviços de cobertura
emergencial dos buracos por parte do Departamento de
Estradas e Rodagens – DER e o restante permaneceu sem
qualquer obra de recuperação, inclusive neste ano ainda não
houve nenhum tipo de processo de recuperação da rodovia.

A rodovia linha P70 é uma estrada considerada a porta
de entrada e saída do referido município tornando-se um
importante acesso de escoamento de pequenas produções
agrícolas de diversas e pequenas propriedades de famílias
rurais tradicionais da referida região, sendo sua recuperação
ação fundamental e importante para o escoamento da produção
agrícola e para o desenvolvimento como um todo.

A referida indicação de como agente proporcione junto
a este Parlamentar, o vereador Cido Mota, atuando sempre
em defesa daqueles munícipes nos encaminhamentos de suas
demanda e necessidades. O parlamentar tem como meta
essencial, ser um representante da população, no trabalho de
acompanhamento das ações propostas pelo Poder Executivo,
que como o Próprio nome diz, é quem executam as ações,
programas projetos em benefícios da coletividade.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2019.
Dep. Laerte Gomes – PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PRO -
Indica ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, a necessidade
de encaminhar a esta Casa de Leis, projeto nos termos da
minuta anexo, no que concerne a adoção de sistema de
segurança no interior dos estabelecimentos de ensino, na forma
especifica, no âmbito do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
146, inciso VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, a necessidade de
encaminhar a esta Casa de Leis, projeto nos termos da minuta
anexo, no que concerne a adoção de sistema de segurança no
interior dos estabelecimentos de ensino, na forma que
especifica, no âmbito do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Esta indicação visa apresentar ao Poder Executivo do

Estado de Rondônia, a necessidade de encaminhar a esta Casa
de Leis, projeto nos termos da minuta anexo, no que concerne
adoção de sistema de segurança no interior dos
estabelecimentos de ensino, na forma que especifica, no âmbito
do Estado de Rondônia.

Nos meios de comunicação, escrito e falado, vêm se
tornando freqüentes relatos de agressões, disfarçadas de
brincadeiras, que colocam em risco a integridade física ou
psicológica de nossas crianças e jovens.

Pesquisa realizada pela Organização Não-Governamental
Plan Brasil Identificou no ano de 2010, que o aumento de
freqüência dos maus tratos contra um aluno faz com que essa
violência dure mais tempo, o que pode levar a reações
extremamente violentas por parte desses alunos que são o
alvo dessas ações e atitudes reprováveis.

Em reforço a essa pesquisa, tem-se que as investigações
feitas após o massacre na escola municipal Tasso da Silveira,
em Realengo, zona oeste do Rio, identificaram elementos que
indicam que o bullyng foi um dos fatores contribuintes para o
crime. Colegas de classe afirmaram que o assassino. Wellington
Menezes de Oliveira, ex-aluno da escola, fora vítima de bullyng
e que um colega chegou a fazer a chamada previsão de que
um dia ele mataria muita gente.

Aduza-se que esse episódio não é um exemplo isolado
dos problemas causados pelo bullyng. No Brasil, em 2003, já
ocorrera um caso semelhante, na cidade de Taiúva/SP. Nesse
evento, um ex-aluno de 18 anos atirou em sete pessoas e
posteriormente, tirou a própria vida na escola onde estudava.

Na ocasião dos crimes,  a polícia considerou bullyng como
um dos principais motivadores dos assassinatos.

Nesse sentido, em julho de 2018, uma adolescente
agrediu uma criança em uma escola da zona rural de Itapipoca,
no Estado do Ceará. Foi uma cena chocante, com tapas e socos
registrados em vídeo, que circulou nas redes sociais.

Diante dessas evidências, o legislador não pode quedar-
se inerte, é seu dever, por fidelidade ao mandato recebido da
população brasileira, propor soluções normativas que reduzam
os casos e minimizam as possibilidades de ocorrência de ações
de intimidação de alunos ou de práticas de atos violento no
interior das escolas.

Deste modo, por se tratar de matéria de iniciativa do
Executivo, razão pela qual encaminhamos a minuta em anexo,
solicitamos por parte de Poder Executivo, as devidas
providências acerca do encaminhamento do Projeto em
conformidade a minuta em anexo, devido a significância da
matéria apresentada.

Do Exposto, diante da relevância ao que se refere esta
propositura,  solicito o apoio dos pares, quanto ao
encaminhamento da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de agosto de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica a Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, a oferta de Cursos de Língua Espanhola na Escola
do Legislativo.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termo do Art.
146, inciso VII, do Regimento Interno, indica a Mesa Diretora
desta Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a oferta
de Cursos de Língua Espanhola na escola do Legislativo, dada
a importância do idioma à população do Estado de Rondônia,
justificados pela posição geográfica, bloco comercial MERCUSUL
e por ser uma opção no ENEM – Exame Nacional do Ensino
Médio.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
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A presente indicação, visa a oferta, através da Escola do
Legislativo do Estado de Rondônia, de cursos de língua
espanhola, dada a importância do idioma para a população do

Estado, justificados pela posição geográfica, bloco comercial
MERCOSUL e por ser uma opção no ENEM – Exame Nacional do
Ensino Médio.

Aprender a língua espanhola propicia a criação de novas
formas de engajamento e participação do indivíduo em um
mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as
fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais,

nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e
contraditórias. Assim, o estudo da língua espanhola possibilita
ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultura,
cientifico e, nesse sentido, abre novos percursos de acesso,

construção de conhecimentos e participação social. É esse
caráter formativo que inscreve a aprendizagem de espanhol
em uma perspectiva de educação lingüística, consciente e critica,
na qual as dimensões pedagógicas e pol íticas são

intrinsecamente ligadas.
Aprender espanhol com essa finalidade tem, para o

currículo, implicações importantes, como a obrigação a rever
as relações entre língua, território e cultura, na medida em

que os falantes da espanhol já não se encontram apenas nos
países em que ela tem o caráter de língua oficial. Trata-se,
portanto, de definir a opção pelo ensino da língua espanhola
como língua franca, uma língua de comunicação internacional

utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro com
diferentes repertórios lingüísticos e culturais. Essa perspectiva
permite questionar a visão de que o único espanhol correto – e
a ser aprendido – é aquele falado por espanhóis, por exemplo.

Desse modo, o tratamento do espanhol como língua
franca o desvincula da noção de pertencimento a um
determinado território e, conseqüentemente, a culturas típicas
de comunidades especificas. Esse entendimento favorece uma
educação lingüística voltada para a interculturalidade, isto é,
para o reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para
a compreensão de como elas são produzidas.

Diante disso, entende-se que o ensino da língua
espanhola é extrema importância para a população do Estado
de Rondônia, visto que na América do Sul  tem-se nove países
falando espanhol, um falante francês, um falando Inglês e o
Brasil falando português,. O bloco comercial a que fazemos
parte é o MERCOSUL, com o acordo de livre comércio “Deve-se
considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce
em função do aumento das trocas econômicas entre as nações
que integram o mercado das Nações do Cone Sul (MERCUSUL).

Esse é Fenômeno Típico da História Recente do Brasil,
que, apesar da proximidade geográfica com países de fala
espanhola, se mantinha impermeável à penetração do espanhol.
(PCN língua estrangeira P.23).

Assim, é notória a relevância do espanhol no contexto
educacional rondoniense, portanto defendemos e buscamos o
apoio dos nobres Parlamentares para que seja ofertado Curso
de Língua espanhola, através da Escola do Legislativo do Estado
de Rondônia, disponibilizado a população rondoniense
(conforme vagas acessíveis), com o fim de obterem a
oportunidade de aprender essa língua, tão importante ao
Estado.

Desta forma, peço apoio aos Pares ao encaminhamento
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de agosto de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON  PEREIRA – PROS
- Indica ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, a
necessidade de encaminhar a esta Casa Projeto de Lei nos
termos da minuta anexo.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
Art. 146, VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, a necessidade de
encaminhar a esta Casa, projeto de lei nos termos da minuta
anexo, que Acrescenta o inciso XI ao artigo 6°, da Lei n° 950,
de 22 de dezembro de 2000, visando reduzir o custo de
aquisição de veículo para estimular a preservação do meio
ambiente. Carros elétricos ou híbridos são considerados menos
poluentes e com baixo custo de manutenção.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Esta indicação visa apresentar ao Poder Executivo do

Estado de Rondônia, a necessidade de encaminhar a esta Casa
de Leis, projeto nos termos da minuta anexo, que acrescenta
o inciso XI ao artigo 6°, da Lei n 950, de 22 de dezembro de
2000, com o objetivo de incentivar a disseminação e o uso de
veículos elétricos e movidos a hidrogênio no Estado de Rondônia.

A medida beneficiará in cidadão rondoniense, que sofre
por conta da poluição da Capital, um problema ambiental que
está se estendendo cada vez mais às grandes cidades do
interior do Estado.

Em todo o mundo há incentivos para a produção e para
a aquisição desta modalidade de veículos, movidos a energia
limpa e renovável, datados de tecnologia avançada.

No Brasil, ainda é inviável a aquisição de tais veículos
por conta de seus altos custos, piorados com a carga de
impostos a eles acrescidos.

Entretanto, com a medida ora apresentada, é evidente
que haverá uma considerável redução ao preço final, facilitando
a aquisição e uso desses modelos.

Enquanto o Governo Federal não conclui o
enquadramento do veículo elétrico em uma categoria especial,
o que reduziria, a carga tributária e incentivaria seu uso, o
Estado de Rondônia pode tornar a presente iniciativa, com a
inclusão dos veículos impulsionados por energia elétrica e/ou
hidrogênio no rol dos isentos à incidência do imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores –m IPVA, conforme dispõe
o Art. 6° da Lei 950/00.

Deste modo, por se tratar de matéria do Executivo, razão
pela qual encaminhamos a minuta em anexo, solicitamos por
parte do Executivo, as devidas providências acerca do
encaminhamento do Projeto em conformidade a minuta em
anexo, devido à significância da matéria apresentada.

Plenário das Deliberações, 05 de agosto de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.
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INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, a necessidade
de encaminhar a esta Casa, Projeto de Lei nos termos da minuta
anexo.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
146, inciso VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, a necessidade de
encaminhar a esta Casa, projeto de lei nos termos da minuta
anexo, que Institui o Programa Estadual de contratação de
adolescente aprendiz pela administração direta e indireta do
Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Esta indicação visa apresentar ao Poder Executivo do

Estado de Rondônia, a necessidade de encaminhar a esta Casa
de Leis, projeto nos termos da minuta anexo, que Institui o
Programa Estadual de contratação de adolescente aprendiz
pela administração direta e indireta do Estado de Rondônia.

A Constituição Federal considera menor trabalhador
aquele na faixa de 16 a 18 anos (artigo 7°, inciso XXXIII),
entretanto, a Lei Federal n° 10.097/2000, que altera dispositivos
da consolidação das Leis do Trabalho – CLT, institui a idade
mínima de 14 a18 anos, desde que o menor seja contratado
na condição de aprendiz – que exige diversos requisitos a
serrem observados pelo empregador, como o contrato de
aprendizagem, a jornada de trabalho, as atividades que podem
ser exercidas e a inscrição do empregador e do menor em
programa de aprendizagem e formação técnica-profissional.

O trabalho do menor aprendiz não pode ser realizado
em locais prejudiciais a sua formação, desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam
a freqüência à escola. Como o jovem se encontra em fase de
formação, a necessidade de trabalhar não pode prejudicar seu
crescimento, o convívio familiar e a educação, que lhe
possibilitará as condições necessárias para se integrar
futuramente à sociedade ativa.

Nesse sentido, com o objetivo de possibilitar o
desenvolvimento das habilidades e competências profissionais
desses jovens, possibilitando assim sua inserção no mercado
de trabalho, e por se tratar de matéria do Executivo,
encaminhamos a minuta em anexo, para as devidas
providências acerca do Projeto.

Do exposto, diante da relevância ao que se refere esta
propositura, solicito o encaminhamento da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 01 de julho de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica ao Poder Executivo equiparação salarial a Técnicos de
Informática e Analistas de Sistema da SESAU, que menciona.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do artigo 146, inciso VII c/c o artigo 188, do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, a necessidade
de promover a equiparação salarial de servidores os quais
exercem os cargos de Técnicos de Informática e Analistas de

Sistema, lotados em diferente órgãos que compõem a
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, cujos cargos foram
criado por meio da lei n° 3.503, de 30 de janeiro de 2015 e
integram as áreas administrativas e de apoio operacional da
SESAU.

Considerando também, que as Leis complementares
868/2016 e 931/2017, mantiveram os patamares
remuneratórios para os mencionados cargos, e ainda que os
referidos servidores desempenham,  com mínimas diferenças,
as mesmas atividades dos servidores enquadrados como
Analistas em Tecnologia da Informação e técnico em Tecnologia
de Informação, cargos de ensino superior  e ensino médio,
respectivamente, lotados atualmente na SEAE e na SEPOG.

Os servidores aos quais sugerimos a equiparação salarial
são os seguintes:

Afonso Maia de Castro, Carlos Eduardo Torres Amaral,
Clemilson de Souza Galvão, Delvanir Leonardelli, Diego Charles
Correia de Andrade, Emerson Regis da Costa, Fábio Ferreira
Lopes, Humberto Vilar Arouca, Jean Franco Ronconi de Lima,
Júlio César da Silva Bandeira, Patrik Herbert da Silva e Paulo
José dos Sanos.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Tomamos a iniciativa em apresentar esta indicação, em

razão de termos sido procurado por representantes legais
desses servidores do Estado, os quais muito embora tenham
sido enquadrados em outros cargos, atualmente desempenham
as atribuições relativas aos cargos de técnicos de informática
ou analistas, no entanto não percebem salários de forma
isonômica aos demais servidores que prestam idêntico trabalho.

Considerando que o princípio da igualdade de trabalho
tem por pressuposto a identidade funcional, a produtividade e
qualidade das atividades desenvolvidas dentro do mesmo tempo
de trabalho e a execução do serviço. Dentro dessa perspectiva
conclui-se que ao trabalho igual, deve corresponder
contraprestações idênticas, não apenas no tocante ao
vencimento, mas a todas as circunstâncias.

Acrescenta-se ainda de que em que pese a alteração na
nomenclatura dos cargos, não houve qualquer mudança no
tocante à natureza e conteúdo das funções as quais esse rol
de servidores desempenha nos respectivos órgãos em que são
lotados.

Ademais, promover essa justa e reconhecida isonomia
e paridade de vencimentos dos servidores nominados nesta
Indicação, os quais exercem os cargos Técnicos de Informática
e Analista de Sistemas, cargos de ensino médio e ensino
superior, respectivamente, os quais perfazem atribuições
idênticas aos servidores exercentes dos cargos de técnico de
informática e analista de sistemas lotados no SEAE e SEPOG.

Diante disso, está caracterizado a identidade de
atribuição, razão pela qual os servidores nominados nesta
Indicação fazem jus a terem a devida correção dos valores
remuneratórios idênticos aos técnicos de informática e analista
de sistemas lotados, a partir de setembro do corrente ano,
respeitados os graus de antiguidade e progressão funcional.

Razão pela qual solicitamos o apoio para a o
encaminhamento desta propositura.
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Plenário das Deliberações, 01 de julho de 2019-08-27
Dep. Anderson Pereira – PROS.

IONDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS
- Indica ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de
Rondônia, a necessidade da maior efetivo do Patrulhamento
Escolar dentro na E.E.E.F.M. Presidente Tancredo de Almeida
Neves, localizada a rua Tancredo Neves, 4718 – Caladinho,
Porto Velho – RO, como também a reativação do Posto Policial
situado próximo a referida Instituição.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
146, VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica ao
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, a
necessidade de maior efetivo do Patrulhamento Escolar dentro
na E.E.E.F.M. Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada
a rua Tancredo Neves, 4718 – Caladinho, Porto Velho – RO,
como também a reativação do Posto policial situado próximo a
referida Instituição.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem por objetivo atender à

reivindicação do Corpo Docente e Discente da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida
Neves, localizada a rua Tancredo Neves, 4718 – Caladinho,
Porto Velho – RO, como também a reativação do Posto Policial
situado próximo à referida Instituição.

Considerando o que nos foi relatado, há na escola a
necessidade de aumento de visitação do Patrulhamento Escolar,
pois a situação atual de ameaça está crescente e o Índice de
furtos e assaltos a mão armada realizados dentro e fora da
escola está em um nível bastante elevado.

Segundo notícias veiculadas, no mês de abril do corrente
ano, dois homens armados entraram na escola e roubaram 50
(cinqüenta) celulares de alunos e professores, que foram
surpreendidos com ameaças durante o período de aprendizado.

A Patrulha Escolar tem como objetivos a prevenção e,
supletivamente, a repressão aos crimes e atos infracionais, e
não somente a preservação do patrimônio público,garantindo
segurança à comunidade escolar, como também o combate aos
Índices de violência, às drogas e inibição de crimes dentro e
fora das escolas.

Contudo, próximo a escola havia um Posto Policial, que
realizava o Policiamento ostensivo nas redondezas, trazendo
com isso, segurança aos que transitam na escola diariamente,
como também a toda sociedade residente no local, tendo o
mesmo sido desativado, após ocorrência de incêndio no imóvel
em que o mesmo funcionava.

Policiamento Ostensivo caracteriza-se pela evidência do
trabalho da polícia à população consistindo resumidamente em
fiscalizar comportamentos e atividades, regular ou manter a
ordem pública, reprimindo crimes, contravenções, infrações de
trânsito e zelando pelo respeito dos indivíduos à legislação. Em
nível estadual, cabe à polícia militar desempenhar a função de
policial ostensiva, juntamente com a de preservação da ordem
pública. Tal competência define caráter hibrido de policiamento
preventivo-repressivo.

O policiamento ostensivo realizado atualmente no local,
não comporta a demanda da região, pois, o local abrange

uma ampla vizinhança, e a escola possui um alto fluxo de
entrada e saída da estudantes e servidores, que em alguns
momentos, principalmente, no período noturno, não podem
contar com o policiamento hoje prestado, devido não ser o

suficiente para a segurança atual.
Por fim, é que solicitamos a Patrulha Escolar dentro da

escola E.E.E.F.M. Presidente Tancredo de Almeida Neves, pelo
o exposto acima, como também a reativação do Posto Policial

em epígrafe.
Do exposto, por ser um dever do Estado a segurança

pública, é que peço apoio aos nobres Parlamentares ao
encaminhamento da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2019
Dep. Anderson Pereira– PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica à Secretaria do Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC, a necessidade de aumento do efetivo da
Polícia Militar, a realizar policiamento ostensivo no Residencial

Cristal da Calama, localizada no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
Art. 146, VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica à

Secretaria do Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
SESDEC, a necessidade aumento do efetivo da Polícia Militar,
a realizar policiamento ostensivo no Residencial Cristal da
Calama, localizada no município de Porto Velho – Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem por objetivo atender à

reivindicação dos moradores do Residencial Cristal da Calama,
que informaram a necessidade de aumento do efetivo de
policiais militares e viaturas no policiamento ostensivo e
preservação da ordem pública no Residencial.

Com o crescimento da população local, e ainda a
conseqüente expansão comercial, os moradores sofrem
diariamente com o aumento da violência, desprotegidos dentro
de suas próprias residências, estabelecimentos comerciais e
ao saírem para trabalhar, deixam suas residências expostas a
furtos que ocorrem com freqüência em horário comercial. Já
no período noturno, em razão da quase ausência de
policiamento ostensivo, aumenta a insegurança.

Diante do exposto, é extrema importância se buscar a
garantia do mínimo de segurança no local, através do aumento
do efetivo naquele setor, bem como uma ação ostensiva da
polícia na região para inibir a violência.

Do exposto, por ser um dever do Estado e pela
importância do tema é que peço apoio dos nobres
parlamentares ao encaminhamento da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 20 de maio de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.
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INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, a
necessidade de ministração de curso de Técnica de abordagem
em casos de Tentativa de Suicídio e/ou Automutilação, ao corpo
docente da E.EE.F.M. Prof. João Bento da Costa, localizada na
Rua das Camélias, 5301 – Eldorado, no município de Porto
Velho – RO, devido ao alto Índice de tentativas de suicídio entre
os alunos da referida instituição de ensino.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
146, VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica ao Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, a necessidade de
ministração de curso de Técnica de Abordagem e casos de
Tentativa de Suicídio e/ou Automutilação, ao corpo docente da
E.E.E.f.M, Prof. João Bento da Costa, localizada na Rua  das
Camélias, 5301 – Eldorado, no município  de Porto Velho – RO,
devido ao alto Índice de tentativas de suicídio entre os alunos
da referida instituição de ensino.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem por objetivo atender à

reivindicação do Corpo Docente da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio João Bento da Costa, localizada a Rua
das Camélias, 5301 – Eldorado, no município de Porto Velho/
RO.

Conforme relatos, há entre os funcionários da escola a
necessidade de envolverem-se em curso de Técnicas de
Abordagem em casos de Tentativa de Suicídio e/ou
Automutilação, composto de atitudes e procedimentos de
emergência a serem tomados nos momentos em que os alunos
carecerem de auxílio com relação a sintomas depressivos que
os levem a agirem de forma a se automutilarem ou mesmo,
tentarem o temido suicídio.

Além de aulas teóricas, os servidores necessitam de
capacitação prática, que aborde técnicas operacionais utilizadas
pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros voltadas para
situação de risco de suicídio.

Essas inovações irão apoiar os funcionários em uma
abordagem de aproximação centrada nas questões existências
da pessoa em crise, que buscam utilizar de forma empática e
humana recursos que possam levar a pessoa a encontrar
significados e enxergar outras formas de solução para os seus
problemas.

Ademais, a escola visa prestar sempre o melhor
atendimento a seus alunos, e padece ao se deparar com
situações que fujam do seu ofício.

Por fim, é que indicamos agendamento para a realização
do curso de Técnica de Abordagem em casos de Tentativa de
Suicídio e/ou Automutilação a fim de capacitar esses servidores
que estão sempre dispostos a contribuir na educação e na vida
dos alunos.

Diante do exposto, por ser um dever do Estado, é que
peço apoio aos nobres Parlamentares ao encaminhamento da
presente indicação.

Plenário das Deliberações, 20 de maio de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREFIRA – PROS
- Indica à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/RO o
estabelecimento de normas internas das unidades prisionais,
conforme a realidade de cada estabelecimento.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do Art. 146, VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica à
Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/RO o estabelecimento
de normas internas das unidades prisionais, conforme a
realidade de cada estabelecimento.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Esta indicação tem como objetivo indicar o

estabelecimento de normas internas às unidades prisionais do
Estado de Rondônia, tendo em vista que cada estabelecimento
tem suas peculiaridades e a estipulação de norma geral não
atende às necessidades individuais das unidades.

Neste contexto, vale destacar que existe diversas
unidades prisionais, sendo que há unidade para cumprimento
de pena,exclusivamente, em regime fechado, outras para semi-
aberto, outras de apoio aos apenados que cumprem pena em
regime aberto. Assim, não é viável que as normas internas
das unidades prisionais sejam idênticas, vez que o
funcionamento é diverso uma das outras.

Segundo informações, atualmente, há uma padronização
de normas das unidades prisionais do Estado de Rondônia,
todavia, esta uniformização acaba prejudicando o bom
regulamento dos estabelecimentos, razão pela qual aponta-se
o estabelecimento de normas internas para cada unidade
prisional, atendendo especificamente às singularidades dos
distintos estabelecimentos.

Diante do exposto, indico o estabelecimento de normas
internas especificas a cada unidade prisional.

Razão pela qual, solicito o encaminhamento da presente
indicação

Plenário das Deliberações,28 de maio de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica ao Secretário de Estado da Segurança,Defesa e Cidadania
a realização de mutirão no distrito de Nova Esperança, com o
intuito de promover a realização de emissão de Carteiras de
Identidades (RG), atendendo assim a população de todo o
Distrito.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do Art. 146, inciso VII c/c Art. 188, do Regimento Interno, indica
ao Secretário de Segurança Defesa e Cidadania a realização
de mutirão no distrito de Nova Esperança, com o intuito de
promover a realização de emissão de Carteiras de
Identidades(RG), atendendo assim a população de todo o
Distrito.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
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Esta indicação tem como objetivo indicar ao Secretário
de Estado da Secretaria de Segurança, defesa e Cidadania a
realização de mutirão no distrito de Nova Esperança, com o
intuito de promover a realização de emissão de Carteiras de
Identidades (RG), atendendo assim a população de todo o
Distrito.

Segundo informações recebidas, a população de Nova
Esperança carece de disponibilização de serviços públicos tais
como os acima elencados. Vale ressaltar, que a comunidade de
Nova Esperança encontra-se afastada dos centros urbanos,
acarretando em necessidade de deslocamento dos moradores
aos municípios vizinhos, ocasionando grande insatisfação e
desgaste físico à população.

Além disso, a população é obrigada a esperar cerca de
6 (seis) meses entre o pedido e entrega para receber tal
documento, situação esta que dificulta a vida da população,
tendo em vista que a apresentação da Carteira de Identidade
(RG) é imprescindível para todas as atividades da vida civil,
bem como: emissão de Carteira de Trabalho, título de Eleitor,
Carteira Nacional de Habilitação, Cartão Nacional de Saúde do
Sistema Único de Saúde, acesso a programas do Governo
Federal, acesso ao Cadastro Único e programas sociais, abertura
de contas bancárias, realização de matriculas escolares,
inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e entre
outras atividades, explanando assim a importância de tal
documento, pois em razão do extenso período que precisam
esperar para receberem seus documentos solicitados,
encontram-se impossibilitados de realizarem tais cadastros.

Diante do exposto, indico a realização de mutirão no
distrito de Nova Esperança, com o intuito de promover a
realização de emissão de Carteiras de Identidades (RG),
atendendo assim a população de todo o Distrito.

Razão pela qual, peço apoio aos Nobres Deputados para
o encaminhamento da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2019
Dep. Anderson Pereira - PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – PROS -
Indica ao Departamento Estadual de Estada de Rodagens,
Infraestrura e Serviços Públicos – DER, a realização de limpeza
e roçagem do terreno ao redor da Penitenciária Estadual Milton
Soares de Carvalho – 470, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
146, inciso VII c/c 188, do Regimento Interno indica ao
Departamento Estadual de Estradas de rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de limpeza e roçagem
do terreno ao redor da Penitenciária Estadual Milton Soares de
Carvalho – 470, no município de Porto Velho – Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem por objetivo informar ao

Departamento de Estradas de Rodagens, Intraestrutura e
Serviços Públicos – DER, a necessidade de realização do serviço
de limpeza e roçagem do terreno ao redor da Penitenciária

estadual Milton Soares de Carvalho 470, no município de Porto
Velho – Rondônia.

De acordo com informações de servidores, no referido
terreno há um grande acúmulo de  mato, que possibilita a
visibilidade e prejudica a segurança, tendo em vista que o
mato alto somado à falta de limpeza, pode vir a servir de

esconderijo de objetos de diversas naturezas, inclusive
cortantes e, ainda, de criminosos.

Diante do exposto, o serviço citado é de suma
importância, para melhoria tanto da segurança como da saúde

dos servidores que desempenham suas atividades naquele
lugar, bem como, à toda sociedade, visto que o mato em
excesso é um fator determinante no aumento de insetos e
doenças.

Desta forma, por ser um dever do Estado e pela
importância do tema é que peço o encaminhamento da
presente indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2019
Dep. Anderson Pereira – PROS.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –

Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo. Secretário
da Educação (SEDUC), da necessidade de ser providenciado
com a máxima urgência de reforma dos banheiros, rede
elétrica e telhado na Escola Estadual de Ensino Fundamental

Médio Aluizio Ferreira, localizada no município de Ji-Paraná.
O Deputado in fine subscrito, cumprida a forma

regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo.

Secretário da Educação (SEDUC), da necessidade de ser
providenciado com a máxima urgência de reforma dos
banheiros, rede elétrica e telhado na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Médio Aluizio Ferreira, localizada no município
de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação vem principalmente para atender a
necessidade daquela escola estadual que precisa que sejam
realizadas essas benfeitorias que são essenciais ao seu bom
funcionamento. A escola é mais uma unidade escolar do nosso
Estado que precisa passar por reformas para poder auxiliar
seus alunos sendo que um ambiente propício é sem dúvida
alguma, uma das soluções que contribuem para esse fim.

Importante destacar que as reformas necessárias
referem-se a elementos indispensáveis à segurança, sendo
os banheiros, a rede elétrica e o telhado. Sendo estas as nossas
justificativas, contamos com o atendimento desta demanda.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, da necessidade de ser realizada,
operação tapa buracos na RO 257, que liga o município de
Ariquemes a Machadinho do Oeste.
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O Deputado in fine subscrito, cumprida a forma

regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Diretor

Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura

e Serviços Públicos – DER, da necessidade de ser realizada,

operação tapa buracos na RO 257, que liga o município de

Ariquemes a Machadinho do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação vem na busca de solucionar um problema

que tem trazido problemas constantes a quem circula pela RO

257, onde, segundo os moradores representa risco constante

de acidentes. É de vital importância que condições de tráfego

para os veículos no escoamento das produções sejam

garantidas bem como o direito de ir e vir do cidadão em suas

ações básicas do dia a dia. É necessário que o DER compareça

“in loco” e verifique as condições apontadas buscando a solução

adequada que efetivamente permita o livre e, sobretudo, seguro

trafego. Sendo estas as nossas justificativas, contamos com o

atendimento desta demanda.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.

Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –

Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia

ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade

urgente da visita de um Engenheiro da SEDUC na EEEM – Escola

Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela, localizada

no município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma

regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado

de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –

SEDUC, da necessidade urgente da visita de um Engenheiro da

SEDUC na EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio Jovem

Gonçalves Vilela, localizada no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
A escola estadual Jovem Gonçalves Vilela precisa da

intervenção do poder público, para que aquele espaço seja
reformado e assim continue adequado às atividades diárias,
até porque precisa de uma reforma geral para solução de
problemas encontrados em várias áreas daquela unidade
escolar. A visita de um engenheiro da SEDUC terá a finalidade
de apontar essa realidade, adequando cada espaço tanto para
estudantes como para os gestores escolares, haja vista que o
estabelecimento precisa dessa reforma para continuar levando
os benefícios e as melhorias na qualidade do ensino que
sabemos os espaços adequados contribuem efetivamente.

Sendo estas as nossas justificativas, contamos com o
apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT-
Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves, localizada
no município de Ji-Paraná.

O Parlamentar in fine subscrito, na forma regimental,
indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves, localizada
no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Certo é que o espaço escolar é ambiente de aprendizado,

mas que não se resume ao aprendizado livro e atividades
escritas. É também espaço de vários outros aprendizados e,
de certa forma, a estrutura escolar diz muito sobre o ambiente
que ali existe. Localizada em Ji-Paraná, a Escola Tancredo de
Almeida Neves apresenta a necessidade de ser atendida em
algumas demandas dentre elas temos construção de uma
quadra poliesportiva: a escola precisa proporcionar um espaço
adequado para prática de esportes e atividades físicas, para
vir contribuir também na construção de uma relação mais
companheira entre todos os integrantes da escola. Diz-se, que
não se tem como construir educação com resultados sem os
investimentos necessários, e esta indicação se trata de um
investimento indispensável. Sendo estas as nossas justificativas,
contamos com o apoio deste Gabinete.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de construção do Laboratório de Informática para atender o
alunado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Tupa, localizada no Distrito de Nova Londrina, Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –
SEDUC, da necessidade de construção do Laboratório de
Informática para atender o alunado na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Tupa, localizada no Distrito de Nova
Londrina, Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
É conhecido que, cada vez mais escolas da rede

particular, mas, sobretudo na rede pública, tem se preocupado
e avançado nessa inserção de laboratórios de informática em
seus espaços. Nem sempre foi assim. Mas essa tem sido uma
iniciativa de acesso às novas tecnologias como ferramenta na
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estratégia educacional. E tem dado certo porque cada vez
verificamos a expansão da tecnologia dentro dos espaços que
antes apenas professores tinham acesso. Com isso tanto
professores como alunos tem percebido a importância de ter
esse espaço que é dinâmico por natureza e que permitem
principalmente ao aluno, interagir através  dos computadores
para benefício próprio de sua educação, dentro da escola. E
assim recebemos essa demanda: a necessidade de um
laboratório de informática para que aquela unidade escolar
também possa utilizar de ambientes virtuais a favor do próprio
aprendizado, contribuindo com as exigências que os próprios
espaços educacionais tem apresentado. Sendo estas as nossas
justificativas contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo. Secretário
da Educação – SEDUC, da necessidade de ser providenciada a
reforma dos banheiros, do piso e das salas de aula, na Escola
Estadual de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves,
localizada no município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, cumprida a forma
regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo.
Secretário da Educação – SEDUC, da necessidade de ser
providenciada a reforma dos banheiros, do piso e das salas de
aula, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tancredo de
Almeida Neves, localizada no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Vimos apresentar mais uma demanda voltada para

educação, desta feita voltada para a escola Tancredo de Almeida
Neves relacionada à reforma especialmente dos banheiros, do
piso e das salas de aula, sendo importantíssimo que essas
providências voltadas para estrutura sejam asseguradas para
garantia da eficiência em seu funcionamento e ainda maximizar
a convivência escolar. Sendo estas as nossas justificativas,
contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo. Secretário
da Educação – SEDUC, da necessidade de ser providenciada
com a máxima urgência reforma nos banheiros, sala dos
professores, e quadra poliesportiva na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Lauro Benno Prediger, localizada no
município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito. Cumprida a forma
regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo.
Secretário da Educação – SEDUC, da necessidade de ser
providenciada com a máxima urgência reforma nos banheiros,
sala dos professores, e quadra poliesportiva na Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Lauro Benno Prediger, localizada
no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,

Excelsior Parlamento,

Vimos apresentar mais uma demanda voltada para

educação, desta feita voltada para a escola Lauro Benno

Prediger, relacionada à reforma especialmente dos banheiros,

na sala dos professores e na quadra poliesportiva, esta última

precisa construir arquibancada, bebedouro e vestiário, sendo

importantíssimo que essas providências voltadas para estrutura

sejam asseguradas para que se garanta a eficiência do

funcionamento da própria escola maximizando  a convivência

escolar. Sendo estas as nossas justificativas, contamos com o

apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.

Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –

Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo. Secretário

da Educação – SEDUC, da necessidade de ser providenciada,

com a máxima urgência, construção de cinco salas de aula na

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Janete Clair

localizada no município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, cumprida a forma

regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo.

Secretário da Educação – SEDUC, da necessidade de ser

providenciada, com a máxima urgência, construção de cinco
salas de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Janete Clair localizada no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Com o objetivo de proporcionar melhor ambiente de

aprendizado aos estudantes e atender a demanda na Escola
Estadual Janete Clair, é necessário que melhorias sema
implantadas, no caso, o que se requer proveniente de uma
necessidade real daquela instituição, é a construção de 5 salas
de aula. Trata-se de uma escola que tem grande procura,
especialmente pelo crescimento de moradores naquela região,
sendo de extrema importância adequar os espaços para
comunidade, oferecendo dessa forma melhores condições tanto
para os alunos quanto para os professores, até porque a
construção dessas salas certamente resultará em mais
qualidade de ensino. Sendo estas as nossas justificativas
contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário
de Estado de Educação de Rondônia – SEDUC, da necessidade
de ser viabilizada reforma urgente do prédio do Centro Estadual
de Educação de Jovens e Adultos, Evaldo Lucas de Oliveira
(CEEJA), localizado no município de Urupá.
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O Parlamentar in fine subscrito, na forma regimental,
indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário

de Estado de Educação de Rondônia – SEDUC, da necessidade

de ser viabilizada reforma urgente do prédio do Centro Estadual

de Educação de Jovens e Adultos, Evaldo Lucas de Oliveira

(CEEJA), localizado no município de Urupá.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,

Excelsior Parlamento,

Aquela unidade de ensino precisa de reforma, pois

funciona em vários ambientes improvisados. Ocorre que lá

funciona uma creche e o espaço não é adequado precisando

de salas maiores, quadra de esporte, ambientes adequados

para receber todos os alunos. Com a reforma além de vir

viabilizar os espaços adequados para os alunos, tanto da creche

quanto do próprio CEEJA, é de extrema importância que seja

providenciada a eliminação do mau cheiro que permanece em

toda a escola por conta da fossa instalada. Sendo estas as

nossas justificativas contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019

Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo. Secretário
da Educação – SEDUC, da necessidade de ser providenciada a
reforma geral na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio 31 de março, localizada no município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, cumprida a forma
regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo.
Secretário da Educação – SEDUC, da necessidade de ser
providenciada a reforma geral na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio 31 de março, localizada no município de
Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

A escola 31 de março foi construída em 1978 e por ser
uma escola antiga precisa de várias adequações, dentre elas,
a construção de novos banheiros, reforma no quadro de
eletricidade, vestiários, almoxarifado, rede hidráulica, enfim,
são várias as necessidades daquela escola sendo importante
que as medidas sejam adotadas para garantia de espaços
importantes que certamente melhorarão a qualidade da
permanência do aluno aquele ambiente escolar. Sendo estas
as nossas justificativas contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. .Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo. Secretário
da Educação – SEDUC, da necessidade de ser providenciada,
com a máxima urgência, reforma na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Janete Clair localizada no município de
Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, cumprida a forma
regimental, indica ao Exmo. Governador do Estado c/c ao Exmo.
Secretário da Educação – SEDUC, da necessidade de ser
providenciada, com a máxima urgência, reforma na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Janete Clair localizada
no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

A Escola Janete Clair precisa passar por reforma
especialmente na parte que funciona o pátio para que assim
possam ser realizadas as devidas melhorias valorizando um
espaço que também é importante. É necessário que as
atividades daquela escola não fiquem comprometidas, até
porque os riscos de acidentes são reais. Certo que sendo

realizada a reforma que se estende ao piso do pátio, forro e

beiral, tem-se como melhorada a qualidade de ensino. Se

perguntarmos para um aluno o local que ele mais se relaciona

é seguramente no pátio. Ao contrário do que muitos imaginam

as áreas externas das escolas não servem somente para

atividades esportivas, ao contrário, o pátio pode ser uma

poderosa ferramenta de aprendizagem eis que as atividades

ao ar livre estimulam convívio, boa relação, disciplina,

competitividade, dentre outras. Sendo estas as nossas

justificativas contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.

Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –

Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia

ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade

de reforma geral com pintura, telhado, banheiros e construção

de passarela, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio Joaquim Xavier de Oliveira, localizada no município de

Alvorada D’Oeste.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma

regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –
SEDUC, da necessidade de reforma geral com pintura, telhado,
banheiros e construção de passarela, para a Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Joaquim Xavier de Oliveira,
localizada no município de Alvorada D’Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
A escola é um espaço que constrói no aluno o sentimento

de busca do conhecimento e até do próprio pertencer dentro
da sociedade. Mas, em vista de várias facilidades fora do
ambiente escolar, precisam ser criados meios que despertem
no aluno a vontade de querer estar na escola. Mas como
estimular esse querer se esses espaços estão em condições
que por si só afastam o aluno? Um exemplo são os banheiros
que precisam de reforma urgente. Na verdade a Escoa Joaquim
Xavier precisa passar por reformas para garantir a convivência
escolar eliminando as condições que interferem diretamente
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no permanecer do aluno. Sendo estas as nossas justificativas
contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade urgente de
recuperação da RO 490, que liga o município de Alto Alegre a
Porto Rolim de Moura do Guaporé.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade urgente de recuperação da RO 490, que liga o
município de Alto Alegre a Porto Rolim de Moura do Guaporé.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Apresentamos esta indicação demonstrando a

necessidade, em caráter de urgência, para que seja realizada
a recuperação da RO 490 (no trecho que liga os municípios de
Alto Alegre e porto Rolim de Moura) que atualmente se encontra
em péssimas condições sendo apontada na iminência constante
de acidentes, onde os buracos são tão grandes que os veículos
não conseguem desviar. É de vital importância que condições
de tráfego tanto para veículos quanto para o próprio cidadão
sejam garantidas, assegurando o escoamento da produção na
região; além do mais o cidadão precisa ter condições de
executar suas ações no seu dia a dia, que vão desde o transporte
do alimento até o levar o aluno para a escola, levar o enfermo,
enfim, poder seguir o fluxo de suas vidas. Sendo essas nossas
justificativas, contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 17 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado c/c ao
Excelentíssimo Secretário de Defesa e Cidadania – SESDEC, da
necessidade da construção do quartel da Polícia Militar no
município de Rio Crespo/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo Governador do Estado c/c
ao Excelentíssimo Secretário de Defesa e Cidadania – SESDEC,
da necessidade da construção do quartel da Polícia Militar no
município de Rio Crespo/RO.

J U S T I F I C A T I V A

A unidade da Polícia Militar que funciona no município de
Rio Crespo se encontra em condições precárias, funcionando
em local aquém de suas necessidades. Iniciando que funcionam
numa casa alugada sem qualquer estrutura para receber os
cidadãos no registro das ocorrências o mesmo se diz do espaço

destinado para descanso dos servidores entre os plantões.
Toda estrutura interna e todos os materiais foram adquiridos
pelos próprios servidores, como é o caso de fogão, bebedouro,
geladeira, cama, etc.; não possuem computador apto para a
execução do trabalho. Sabemos que é um grande desafio lidar
com as grandes demandas voltadas para segurança, mas o
processo de construção do quartel já teve inicio e precisa ser
concluído com uma resposta positiva o mais rápido possível.

Sendo estas as nossas justificativas, contamos com o
apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de ser viabilizada visita do Engenheiro para providências acerca
do mofo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Altamir Billy Soares localizada no município de Urupá.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –
SEDUC, da necessidade de ser viabilizada visita do Engenheiro
para providências acerca do mofo na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Altamir Billy Soares localizada no
município de Urupá.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
A escola encontra-se com vários problemas de infiltração

especialmente no prédio que funcionava o laboratório de
informática, inclusive gerando a interdição de parte do prédio
por não deter condições de ser ocupado. Alunos e servidores
sofrem com a infiltração, com o mofo e mau cheiro, tem sido
inclusive solicitada a vistoria de um Engenheiro da SEDUC. Tal
medida é importante já que aparenta estar bem comprometida.

Destarte, a visita de um profissional da SEDUC para
verificar sobre o risco real à saúde das crianças é imprescindível
e reveste-se de urgência já que o mofo é um perigo para a
saúde. Os esporos produzidos pelo mofo podem agravar a
asma e transmitem bactérias que podem causar até infecções
sendo esse risco mais em crianças. Sendo estas as nossas
justificativas, contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade em caráter de
urgência de recuperação da ponte localizada sobre o Rio
Ubirajara, Linha 623, Km 18, município de Governador Jorge
Teixeira.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
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com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade em caráter de urgência de recuperação da ponte
localizada sobre o Rio Ubirajara, Linha 623, Km 18, município
de Governador Jorge Teixeira.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem em atendimento aos moradores de

toda aquela região que informam que aquela ponte está em
condições precárias, sendo que esse problema já se apresenta
a algum tempo e requer uma ação imediata eis que o acesso a
ponte tem representado um risco constante para os moradores
da região, sendo propício a ocorrência de um acidente
incontornável. A referida ponte possui em torno de 40 a 50
metros de extensão e não tem como ser contornada ou qualquer
outro meio que facilite o acesso na região. O ônibus escolar já
faz tempo que não passa sobre a ponte e as famílias tentam
manter o acesso da forma que podem, mas que não deixam
de representar todos os dias um risco às crianças. Os moradores
afirmam que o volume de tráfego de veículos é intenso e por
ser uma demanda antiga, reveste-se de urgência já que o trecho
está intransponível, e sua recuperação é para garantia,
sobretudo, da segurança da população. Sendo estas as nossas
justificativas, contamos com o apoio do nosso parlamento.

Plenário das Deliberações, 18 de julho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade em caráter de
urgência de recuperação da ponte localizada sobre o Rio São
Sebastião, Linha 621, km 42, município de Governador Jorge
Teixeira.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade em caráter de urgência de recuperação da ponte
localizada sobre o Rio São Sebastião, Linha 621, km 42,
município de Governador Jorge Teixeira.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem em atendimento aos moradores de

toda aquela região que informam que aquela ponte está em
condições precárias, sendo que esse problema já se apresenta
a algum tempo e requer uma ação imediata eis que o acesso a
ponte tem representado um risco constante para os moradores
da região, sendo propício a ocorrência de um acidente
incontornável. A referida ponte não tem como ser contornada
ou qualquer outro meio que facilite o acesso na região. O
ônibus escolar já faz tempo que não passa sobre a ponte e as

famílias tentam manter o acesso da forma que podem, mas
que não deixam de representar todos os dias um risco às
crianças. Os moradores afirmam que o volume de tráfego de
veículos é intenso e por ser uma demanda antiga, reveste-se
de urgência já que o trecho está intransponível, e sua
recuperação é para garantia, sobretudo, da segurança da
população. Sendo estas as nossas justificativas, contamos com
o apoio do nosso parlamento.

Plenário das Deliberações, 18 de julho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO  DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de ser viabilizada a reforma do telhado, rede elétrica e rede
hidráulica à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Rio Urupá localizada no município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –
SEDUC, da necessidade de ser viabilizada a reforma do telhado,
rede elétrica e rede hidráulica à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Rio Urupá localizada no município de Ji-
Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
A escola Rio Urupá apresenta diversos problemas

especialmente quando se fala em rede elétrica e rede hidráulica.
Todos os problemas são sérios e requer ação urgente,

isso porque as instalações da escola são antigas e sabemos
que estas tendem a causar transtornos muitas vezes,
incontornáveis. Reparos emergenciais não resolvem o problema
daquela unidade, devendo ser a reforma uma prioridade para
continuar garantindo um espaço que atende toda a região sem
deixar, contudo de garantir a segurança de alunos e
professores, bem como não vir a prejudicar alunos que esperam
e tem o direito de receber um ensino de qualidade e poder
completar o ano letivo. Insta destacar que recentemente (junho/
2019) uma escola estadual no município de Porto Velho foi
destruída pelo fogo, tendo restado apenas à tristeza por toda
história que se foi além do problema de terem que realocar
todos os estudantes em escolas próximas. Na maioria das vezes
prevenirmos é a melhor solução. A reforma é importante, eis
que os riscos tem deixado nos alunos e profissionais um
sentimento no mínimo, de desconforto e insegurança. Sendo
essas as nossas justificativas contamos com o apoio deste
Parlamento.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO  DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade urgente de
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recuperação do asfalto da RO 435 que liga o município de Ji-
Paraná a Alvorada do Oeste.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade urgente de recuperação do asfalto da RO 435 que
liga o município de Ji-Paraná a Alvorada do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
É necessário realizar uma operação com urgência na RO

435, especialmente no trecho que liga o município de Ji-Paraná
ao município de Alvorada do Oeste. As deficiências das nossas
rodovias têm apresentado um entrave para os produtores, até
porque não há qualquer dúvida de que um dos problemas que
interferem diretamente na Economia do Estado justamente por
prejudicar o escoamento das produções, e as más condições
das rodovias. As chuvas, o crescimento das nossas produções,
e a falta de manutenção tem prejudicado o tráfego naquela
rodovia chegando a ser adjetivada como intransitável, e não se
trata apenas do escoamento das produções já que uma rodovia
em condições precárias atrapalha o ônibus escolar, a
ambulância e representa um risco diário a vida das pessoas,
sendo essencial que medidas sejam adotadas para garantia de
um tráfego livre e seguro. Sendo estas as nossas justificativas
contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 14 de maio de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia –
SESDEC, da necessidade de ser viabilizado, sistema de vídeo-
monitoramento para o município de Ministro Andreazza com o
intuito de aperfeiçoar a repressão ao crime.

O Parlamentar in fine subscrito, na forma regimental,
indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia –
SESDEC, da necessidade de ser viabilizado, sistema de vídeo-
monitoramento para o município de Ministro Andreazza com o
intuito de aperfeiçoar a repressão ao crime.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Considerando o alto índice de criminalidade, inclusive com

homicídios, o teor dessa indicação busca a implantação de vídeo
monitoramento no município e Ministro Andreazza, tecnologia
esta que auxilia o trabalho da polícia bem como contribui para
a segurança da população, especialmente por inibir a atuação
da marginalidade. O que se busca é dar garantia à população
para que possam sair nas ruas, não tendo que apressar o passo
pelo medo. É uma ação que precisa somar todos os esforços
para ser implantada nos municípios na busca de prevenir,
combater, e até mesmo contribuir na elucidação de crimes.

Sabemos que os recursos humanos não conseguem

acompanhar a necessidade e a demanda, daí a importância
de investimentos em tecnologias para auxiliar e ampliar a
eficiência no combate à criminalidade. Apenas assim poderemos
enfrentar o crime com certa margem de distância, porque, se
não dessa forma, sempre estaremos um passo atrás. O vídeo
monitoramento representa a redução da criminalidade e
representa, sobretudo, a segurança da comunidade.

Sendo estas as nossas justificativas contamos com o
apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 14 de maio de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da urgente necessidade de
recuperação e construção das pontes localizadas na RO 420,
que liga o município de Nova Mamoré ao município de Buritis.

O Deputado in fine subscrito, na forma regimental, indica
ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, da urgente necessidade de
recuperação e construção das pontes localizadas na RO 420,
que liga o município de Nova Mamoré ao município de Buritis.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Sabemos que um dos maiores problemas do produtor

é a dificuldade no escoamento de suas produções, mas a
situação dos moradores do município e região está
preocupante e por esse motivo buscam uma solução. Ocorre
que o acesso na RO 420, que liga o município de Nova Mamoré
ao município de Buritis, também conhecida como linha
eletrônica, possui três pontes próximas e as três são
consideradas perigosíssimas. Ocorre que a dificuldade de
acesso especificamente pelas condições que as pontes se
encontram vem ocasionando sério transtorno aos agricultores,
já que faz com que os frigoríficos da região de Ji-Paraná e dos
arredores da região não se arrisquem a ir comprar gado
naquela região (ainda que tenham uma grande produção),
justamente pela distância, porque ir pelas pontes é inviável, e
indo por outra rota se tem o aumento de mais de 500 km (ida
e volta), o que inviabiliza o acesso dos frigoríficos e
conseqüentemente, prejudica os agricultores que praticamente
são obrigados a venderem seus rebanhos para o município de
Porto Velho, onde ali, os frigoríficos que são conhecedores
das dificuldades de acesso e sabem ser esta a única opção
para aquela região, só compram a prazo e sempre abaixo do
preço do mercado, levando ao bolso do produtor um  prejuízo,
por exemplo, em três carretas, em torno de 5 mil reais, 60 mil
reais por mês. Importa dizer que as pontes são próximas e
com a atenção do DER, se estará dando condições aos
produtores para, especialmente, negociar suas produções e
não permitir que continuem tendo prejuízo, sendo que
dependem exclusivamente do acesso.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT
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INDICAÇÃO  DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da urgente necessidade de
patrolamento da estrada que dá acesso à Agroindústria JR
polpas, município de Ministro Andreazza.

O Deputado in fine subscrito, na forma regimental, indica
ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER, da urgente necessidade de
patrolamento da estrada que dá acesso à Agroindústria JR
polpas, município de Ministro Andreazza.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Sabemos que um dos maiores problemas do produtor é

a dificuldade no escoamento de suas produções. Temos muitas
rodovias que requerem a atenção do Poder Executivo e sabemos
que cobrir todo o perímetro é tarefa árdua e muitas vezes
frustrante. A estrada que dá acesso a agroindústria JBS (Ministro
Andreazza) está com o acesso praticamente inviável, ainda
mais sendo constante o tráfego de veículos, quer para transporte
de produções, quer como acesso as residências de quem mora
na região. Especificamente o acesso aquela Agroindústria,
localizada na Linha 5, município de Ministro Andreazza, sentido
Rondolândia, precisa dessa ação do DER para garantia do
escoamento das produções. Temos ainda que estradas que
dão acesso a agroindústrias e que estejam cadastradas no
PROVE, tem o compromisso de serem asfaltadas para garantia
do próprio desenvolvimento na região. Por isso temos como
crucial e decisiva a ação do DER nas estradas do nosso Estado,
pois serão essas ações que permitirá o ir e vir, o escoamento
das produções, inclusive com a recuperação de prováveis
perdas. Assim, é importante que o DER maximize o alcance de
suas ações para que assim possam alcançar sobretudo os
pontos mais críticos. Sendo estas as nossas justificativas
contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia –
SESDEC, da necessidade de ser viabilizado sistema de vídeo
monitoramento para o município de Nova Mamoré com o intuito
de aperfeiçoar a repressão ao crime.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Secretário de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania de Rondônia – SESDEC, da necessidade de ser
viabilizado sistema de vídeo monitoramento para o município
de Nova Mamoré com o intuito de aperfeiçoar a repressão ao
crime.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,

O vídeo monitoramento urbano é uma ferramenta que
vem sendo utilizada com resultados positivos no combate à
violência resultando numa maior repressão ao crime e
conseqüente prevenção da vida. Tal medida certamente trará
maior segurança às famílias dentro daquele município e esta
indicação, vem em atendimento específico à população que vê
como um importante meio de combater o alto índice de violência
naquela região, sobretudo por ser área de fronteira. Muito se
ouve que veículos furtados em todos os municípios passam
naquela região e o monitoramento através de câmeras será
uma forma de repressão a essa prática. Em alguns locais esse
sistema de monitoramento já existe, e efetivamente tem
contribuído no combate a ações ilícitas e todo tipo de atividade
criminosa. Certos de contar com o apoio deste Parlamento
estas são as nossas justificativas.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –

Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor

Presidente da EMATER/RO a necessidade de reforma geral com

ampliação no escritório da EMATER localizado no município de

Primavera de Rondônia/RO.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma

regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado

com cópia ao Diretor Presidente da EMATER/RO a necessidade

de reforma geral com ampliação no escritório da EMATER

localizado no município de Primavera de Rondônia/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,

O escritório da EMATER localizado no município de

Primavera encontra-se em péssimas condições, longe de ser

chamado de ambiente de trabalho. Sabemos que a EMATER

exerce papel importante frente ao desenvolvimento das

produções até porque suas ações de assistência técnica estão

voltadas diretamente aos produtores rurais na implantação de

tecnologias essenciais ao desenvolvimento rural sustentável.

Para esse fim o escritório precisa oferecer mais que
apenas um espaço; precisa propiciar os meios que garantam
as condições de trabalho, já que aquele escritório está bem
aquém do que se espera, sendo constatada a necessidade de
extensa reforma, especialmente nos banheiros, mas que se
estende para instalação elétrica e ampliação dos espaços.

Enfim, é importante que os profissionais recebam a
valorização no serviço que diariamente cumprem. Sendo estas
as nossas justificativas contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade de retomada da
obra de pavimentação asfáltica na RO 370, Corumbiara/RO.
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O Deputado in fine subscreve, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade de retomada da obra de pavimentação asfáltica
na RO 370, Corumbiara/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,

É necessário que a retomada da pavimentação asfáltica
da referida Rodovia em vista de contrato de pavimentação
decorrente de recurso do FITHA, e se encontra em condições
de difícil acesso pelos agricultores da região. Região com grande
concentração de produtores da agricultura familiar onde se não
propiciadas às condições necessárias para assegurar o livre
tráfego e, sobretudo, o escoamento das produções, estaremos
diante de um quadro de instabilidade para toda a região que
utiliza daquela rodovia diariamente e que aguardam a conclusão
da obra que, segundo as informações é decorrente de um
contrato firmado ainda em 2018. Com a recuperação da rodovia
teremos uma produção impulsionada, trazendo junto qualidade
de vida, promoção do desenvolvimento socioeconômico, o
direito de ir e vir das pessoas, tirando-as desse isolamento
forçado, gerando assim, mais oportunidade e, sobretudo,
segurança. Sendo estas as nossas justificativas contamos com
o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Presidente
da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de

Rondônia, da necessidade de reforma geral na unidade fiscal

da IDARON localizada no município de Alto Alegre.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma

regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado

com cópia ao Presidente da Agência de Defesa Sanitária

Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia, da necessidade de

reforma geral na unidade fiscal da IDARON localizada no

município de Alto Alegre.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem em atendimento aos servidores e

moradores da região que verificam a necessidade de reforma
geral naquela unidade da IDARON que atualmente não comporta
a demanda na região e por isso precisa ser reformada.

Servidores e população precisam de uma ambiente que
possua uma estrutura física, limpa e salubre, para que assim o
serviço seja prestado com qualidade. Como bem sabemos, a
IDARON tem a missão de exercer a defesa sanitária animal e
vegetal, assegurando a oferta de produtos de qualidade e
contribuindo para a preservação da saúde pública e do meio
ambiente.

Contudo para que essa missão seja cumprida, faz-se
necessário garantir-lhes espaços compatíveis e dignos. Sendo

estas as nossas justificativas, contamos com o apoio a esta
reivindicação.

Plenário das Deliberações, 17 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Presidente da EMATER/RO a necessidade de reforma geral no
escritório da EMATER localizado no município de Rio Crespo/
RO.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário a forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Presidente da EMATER/RO a necessidade
de reforma geral no escritório da EMATER localizado no
município de Rio Crespo/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
O escritório da EMATER localizado no município de Rio

Crespo busca o desenvolvimento rural e agropecuário daquela
região, prestando aos produtores e famílias, informações sobre
novas tecnologias essenciais ao desenvolvimento rural
sustentável em contato direto e contínuo com os agricultores
e suas famílias na busca de lhes proporcionar aperfeiçoamento
sobre produção com a garantia de renda, produção de
alimentos e preservação do meio ambiente. Para esse fim o
escritório precisa oferecer mais que apenas um espaço; precisa
propiciar os meios que garantam as condições de trabalho, já
que aquele escritório está bem aquém do que se espera, sendo
constatada a necessidade de dedetização, já que o forro está
infestado de bicho; a instalação elétrica precisa ser refeita já
que a existente está deficitária; precisa de muro, garagem,
precisa de ar condicionado. Enfim, é importante que os
profissionais recebam a valorização no serviço que prestam.
Sendo estas as nossas justificativas contamos com o apoio
deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

INDICAÇÃO  DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade urgente de
recuperação do asfalto da RO 133, que liga o município de Ji-
Paraná ao Distrito de Nova Colina.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade urgente de recuperação do asfalto da RO 133,
que liga o município de Ji-Paraná ao Distrito de Nova Colina.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Apontar a necessidade de recuperação da RO 133,

especialmente no trecho que liga o município de Ji-Paraná ao
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Distrito de Nova Colina não é novidade nesta Casa de Leis.
Esta é uma rodovia onde sempre são apontadas suas condições
nesta Casa de Leis, inclusive em indicações de minha autoria.

As deficiências das nossas rodovias têm representado
um entrave par os produtores, até porque não há qualquer
dúvida de que um dos problemas que interferem diretamente
na Economia do Estado justamente por prejudicar o
escoamento das produções, é as más condições das rodovias.

As chuvas, o crescimento das nossas produções, e a
falta de manutenção tem prejudicado o tráfego naquela rodovia
chegando a ser adjetivada como intransitável, e não se trata
apenas do escoamento das produções já que uma rodovia em
condições precárias atrapalha o ônibus escolar, a ambulância
e representa um risco diário a vida das pessoas, sendo essencial
que medidas sejam adotadas para garantia de um tráfego livre
e seguro. Sendo estas as nossas justificativas contamos com o
apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 14 de maio de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO  DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de ser viabilizada sala com recursos para atendimento de
crianças com necessidades especiais na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Tupa, localizada no Distrito de
Nova Londrina, Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –
SEDUC, da necessidade de ser viabilizada sala com recursos
para atendimento de crianças com necessidades especiais na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tupa, localizada
no Distrito de Nova Londrina, Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
O direito a educação é um direito constitucional. A

garantia de uma educação de qualidade para todos implica,
entre outros fatores, na valorização das diferenças. E essa
valorização se efetua pelo resgate de valores que tem por
objetivo, fortalecer a identidade do aluno, quer individual, quer
coletiva. É fortalecer o respeito ao ato de aprender e de
construir sua identidade. As políticas voltadas para a educação
precisam efetivamente oferecer uma educação inclusiva com
espaços inclusivos, sem abrir mão da qualidade para todos os
seus alunos. Até porque cada aluno é único, com suas próprias
características e são estas que fazem com que sejam especiais.
É o que vemos e identificamos como diversidade, sendo de
extrema importância que nossas escolas busquem trabalhar
com essas diversidades na busca de integrar aos espaços a
construção de um ensino que inclui e aproxima. É um trabalho
que precisa ter como objetivo não apenas garantir a
permanência de todos seus alunos nas salas de aula, mas
buscar contribuir no desenvolvimento máximo do potencial
“individual” de seus alunos, respeitando e ensinando sobre as

diferenças; valorizando a diversidade dentro de seus espaços,
fazendo com que cada aluno também faça parte desse processo.

São estas as nossas justificativas Excelências, e
contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO  DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, da necessidade de construção de
uma ponte sobre o rio Riachuelo, trecho da RO 133, Linha 128,
no km 8,70, município de Ji-Paraná.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, da
necessidade de construção de uma ponte sobre o rio Riachuelo,
trecho da RO 133, Linha 128, no km 8,70, município de Ji-
Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Este acesso é de extrema importância. Desde 2012, ou

antes, se verificou a necessidade de reforma naquela ponte
que ainda era de madeira, localizada sobre o Rio Riachuelo.

Mas durante algum tempo aquela ponte começou a
apresentar sinais de que não agüentaria muito tempo. E, apesar
das condições precárias que se encontrava, resistiu bravamente,
tendo sucumbido à força das águas no ano de 2015. Desde
então as comunidade da região, especialmente a comunidade
indígena da aldeia Iterap, vem solicitando de todos os poderes
que seja viabilizado a recuperação daquela ponte, e, depois
quatro anos nada foi feito. Infelizmente, não houve nenhuma
tentativa de minimizar as dificuldades. Hoje, as comunidades
continuam passando por vários transtornos quanto ao acesso
já que precisam de deslocar, mas para tanto são obrigados a
usar outra rota que por sua vez amplia o percurso em 17
quilômetros, significando prejuízos quanto ao tempo como dos
próprios recursos. Assim é de extrema importância e urgente
necessidade que se garanta o direito de ir e vir das comunidades
da região e para tanto a construção de uma ponte é importante
e necessária, senão dizer, essencial para sobrevivência das
demandas na região. Sendo estas as nossas justificativas
contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado c/c ao
Excelentíssimo Presidente da Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, da
necessidade de construção de um prédio para funcionamento
da agência da IDARON de Cacoal.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo Governador do Estado c/
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c ao Excelentíssimo Presidente da Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, da
necessidade de construção de um prédio para funcionamento
da agência da IDARON de Cacoal.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem em atendimento aos servidores e

moradores da região que trabalham todos os dias em condições
não favoráveis. A construção de um novo prédio para
funcionamento da unidade fiscal da IDARON naquele município
é pedido importante e urgente. A situação se desdobra da
seguinte forma:

Atualmente a agência da IDARON de Cacoal funciona no
primeiro andar de um prédio de três andares; no segundo andar
funciona o Conselho Regional de Educação daquela região, e o
terceiro andar ainda que particular, está abandonado. Dessa
feita quando chove, tanto o CRE como a IDARON alagam
justamente pelas condições do terceiro andar, proveniente das
infiltrações e condições desfavoráveis. Na lateral desse mesmo
prédio tem um espaço, que também pertence ao Governo
Estadual e que anteriormente era usado como garagem, ante
o risco de desabamento não está sendo utilizado, tendo sido
condenado inclusive por engenheiros; fazendo com que todos
os veículos pernoitem nas ruas ao redor da agência.

Diante dessa situação vimos indicar ao Governo Estadual
que viabilize a construção de uma nova agência, e vinculado os
princípios da economicidade e eficiência da Administração
Pública sugerimos como área propícia para esse fim o local
onde funcionava a garagem reafirmando que a área ora
sugerida está sem uso algum e pertence ao Estado. A construção
de ma agência naquele espaço vai melhorar o acesso das
pessoas, tanto de servidores do Estado quanto da população
local, podendo ser facilmente acessado, sobretudo pelos
produtores, ofertando atendimento às inúmeras demandas da
região. Como bem sabemos, a IDARON tem a missão de exercer
a defesa sanitária animal e vegetal, assegurando a oferta de
produtos de qualidade e contribuindo para a preservação da
saúde pública e do meio ambiente, mas para que essa missão
seja cumprida, faz-se necessário garantir-lhes espaços
adequados e dignos. Sendo estas as nossas justificativas,
contamos com o apoio a esta reivindicação.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia, com cópia
ao Secretário Estadual de Educação – SEDUC, da necessidade
de serem tomadas providências para minimizar a falta de
segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Carlos Drummond de Andrade, localizada no município de
Cacoal.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
de Rondônia, com cópia ao Secretário Estadual de Educação –
SEDUC, da necessidade de serem tomadas providências para

minimizar a falta de segurança na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Carlos Drummond de Andrade, localizada
no município de Cacoal.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,
Excelsior Parlamento,
A escola Carlos Drummond de Andrade já foi roubada

mais de 28 vezes apenas no primeiro semestre de 2018.
Quando um pai vai procurar uma escola particular para

seu filho se prende, sobretudo, na questão da segurança e
um ambiente seguro se tornou um dos critérios para definir a
escolha do local mais adequado para o filho. Todavia, no ensino
público ainda que este também seja um elemento importante,
pais e alunos estão numa situação de fragilidade, já que tem
que se submeter ao que for ofertado. A escola Carlos
Drummond de Andrade é um exemplo da fragilidade da
segurança das escolas. Sempre se fala da diferença entre
escola pública e privada, mas sabemos que não se pode
generalizar: nem toda particular é boa; nem toda pública é
ruim. Mas havemos de concordar que há uma grande diferença
entre Escola Pública e a Escola privada, e em algumas
instituições essas diferenças começam pelas partes mais
comuns como infraestrutura, organização e segurança (ou falta
de segurança). Qualquer instituição de ensino quer privada,
quer particular, precisa identificar os fatores de risco e assim
planejar a segurança. Não se trata apenas de uma única ação
e sim um planejamento adequado e a avaliação minuciosa de
cada elemento que facilita a quebra da segurança de uma
escola. Como exemplo, podemos apontar o muro da escola
Carlos Drummond de Andrade que está caído e que facilita a
invasão. Importante que a velocidade na adoção de medidas
se sobreponha a velocidade da atuação dos bandidos. São
vários pontos que devem ser analisados, como localização,
probabilidade ou mesmo o histórico dos casos ocorridos. Qual
a incidência? Qual o elo? O vídeo monitoramento pode blindar
essa falta de segurança? Reforçar a segurança deve ser uma
preocupação constante. O envolvimento dos poderes pode,
inclusive, contribuir para essa segurança. Sabemos que não
existe uma solução padrão para ser adotada, mas é importante
dialogar e investir em todos os recursos que RNA área tecnologia
que no campo humano porque sem segurança não há como
permanecer. Sendo essas as nossas justificativas contamos
com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário
Estadual de Saúde da necessidade de ser adotada a jornada
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais aos enfermeiros,
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que
exerçam as funções no poder público e rede privada no Estado
de Rondônia conforme minuta em anexo.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Secretário Estadual de Saúde da necessidade
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de ser adotada a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas
semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem que exerçam as funções no poder público e

rede privada no Estado de Rondônia conforme minuta em anexo.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Presidente,

Excelsior Parlamento,

A jornada de trabalho de 30 horas semanais tem sido

uma luta longa e histórica para categoria da enfermagem.

Alguns estados conseguiram a jornada de 30 horas para

esses profissionais, tendo sido demonstrado também que se

trata de uma conquista que leva a uma melhora na saúde

emocional, física e profissional. Pesquisas revelam que a

sobrecarga traz como resultado muitas doenças, levando

inclusive a casos de depressão, com suicídio. Transcrevo a

fala da Procuradora do Trabalho Ana Cristina que afirmou: “O

profissional com carga de trabalho exaustiva adoece e coloca

em risco também os pacientes. Quando o profissional erra,

ninguém que saber o que aconteceu. Mas por trás desses erros

sempre tem profissionais submetidos a jornadas longas e

estressantes”.

A verdade é que a enfermagem agrega todos os riscos

que para outras categorias se dá de forma fracionada.

Importante pensarmos também na sobrecarga emocional, que

esses profissionais passam, já que são eles que acompanham

todos os dias o paciente, desde sua chegada no hospital até o

momento da saída. O enfermeiro não se mantém distante:

chora junto, ouve desabafos, lida com as lamentações e com a

raiva, além da própria doença. Muitas vezes sofre junto quando

o paciente não resiste. A enfermagem sempre está na linha de

frente dos serviços de saúde.

Excelências, a enfermagem pede socorro, em regime

de urgência, há 19 anos. Pede socorro pela jornada

desgastante, com uma remuneração baixa, fazendo com que

o profissional de desdobre com outros empregos para suprir

as necessidades; é a única categoria profissional que cuida do

paciente 24 horas de forma ininterrupta, estamos
constantemente expostos a vários riscos durante a execução
das atividades. A própria Organização Mundial de Saúde
recomenda a jornada de 30h semanais para a área da saúde.

Longas jornadas estão associadas ao aumento de
ocorrências adversas na Saúde e ao adoecimento dos
profissionais. É importante que o nosso Poder Executivo abrace
essa causa a exemplo de muitos estados que já o fizeram por
considerar uma causa nobre e justa.

No Congresso Nacional a PL encontra-se pronta para
votação no Plenário da Câmara dos Deputados, tendo recebido
todos os pareceres favoráveis possíveis. Em audiência pública
realizada pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara,
foi demonstrado que segundo o Dieese, mais de cem municípios
e dez estados já instituíram essa carga horária diante da demora
da aprovação do projeto de lei que tramita há 19 anos no
Congresso Nacional. A enfermagem é uma profissão que precisa
de condições especiais para uma prática segura não apenas

aos pacientes, mas aos profissionais também. Sendo estas as
nossas justificativas contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 26 de junho de 2019.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

NDICAÇÃO  DO DEPUTADO EYDER BRASIL – PSL – Indica
nos termos regimentais ao Poder Executivo do Estado com
cópias ao Departamento de Estrada e Rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos de Rondônia – DER a necessidade de
construção de uma ponte de concreto, localizada no km 50,
sobre o Rio São João, na RO 464, no município de Theobroma/
RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao
Departamento de Estrada e Rodagens, Infraestrutura e Serviços
Públicos de Rondônia – DER a necessidade de construção de
uma ponte de concreto, localizada no km 50, sobre o Rio São
João, na RO 464, no município de Theobroma/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimos Parlamentares,
Tal pedido se faz necessário devido à ponte ser de

madeira e encontrar-se em péssimo estado, a ponto de
qualquer momento acontecer uma tragédia, pois é grande o
fluxo de veículos que precisam passar pelo local.

Registra-se ainda que a alta trafegabilidade de veículos
pesado sobre a ponte de madeira coloca em risco o escoamento
de toda produção gerada no município de Theobroma e região.

Diante da relevância ao que se refere esta propositura,
conta-se com o apoio dos nobres deputados para sua destinação
de acordo com o ARt. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 08 de agosto de 2019.
Dep. Eyder Brasil – PSL

INDICAÇÃO  DO DEPUTADO EYDER BRASIL – PSL – Indica
ao Poder Executivo do Estado com cópias à Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia – SEDUC, a necessidade de
implantação e militarização da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Paulo de Assis Ribeiro no município de
Colorado do Oeste/RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Governo do Estado de Rondônia, com cópias à
Secretária de Educação do Estado de Rondônia – SEDUC, a
necessidade de implantação e militarização da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Paulo de Assis Ribeiro no
município de Colorado do Oeste/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimos Parlamentares,
Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de

indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder Executivo
Estadual a necessidade implantar uma unidade da Escola Militar
no município de Colorado do Oeste/RO.
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O desenvolvimento intelectual moral e social do ser

humano são formados a partir da educação. Por essa razão,

precisamos investir nessa importante ferramenta que contribui

para a sua formação.

A Escola Militar que tem por filosofia a disciplina e

hierarquia militar tem colaborado de forma concreta com os

futuros cidadãos, por proporcionar a estes, uma visão consciente

da democracia para o exercício prévio da cidadania.

Outrossim, como podemos verificar no site eletrônico da

Polícia Militar de Rondônia, qual seja (http://

www.ctpm.pm.ro.gov.br/index.php/reg-ocorrencia-teste/

banda-de-musica.html), “os questionamentos análogos dos

conceitos de dever, de dignidade, de respeito, de verdade e de

justiça” é que levam os “educandos a adoção de posturas éticas

mais coerentes com os padrões e valores eminentemente

sociais.

Diante da metodologia de ensino implantada nas Escolas

Militares, é que se tem alcançado excelentes resultados no que

se refere ao desempenho escolar dos alunos e na sua conduta

no ambiente familiar e social. Razão pela qual, a população de

Colorado do Oeste clama e merece uma unidade da Escola

Militar em seu município.

Plenário das Deliberações, 05 de agosto de 2019.

Dep. Eyder Brasil – PSL

INDICAÇÃO  DO DEPUTADO EYDER BRASIL – PSL – Indica

ao Poder Executivo do Estado com cópias à Secretaria de Estado

de Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia –

SEAS, a necessidade de implantação da Central de Atendimento

ao Cidadão – Tudo Aqui e das suas unidades, no município de
Ariquemes.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Governo do Estado de Rondônia, com cópias à
Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social
de Rondônia – SEAS, a necessidade de implantação da Central
de Atendimento ao Cidadão – Tudo Aqui e das suas unidades,
no município de Ariquemes.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimos Parlamentares,
Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de

Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder Executivo
Estadual a necessidade implantar uma Central de Atendimento
ao Cidadão – TUDO AQUI e das suas unidades, na cidade de
Ariquemes/RO.

Atendendo a aspiração da população de Ariquemes e
região, verificamos a necessidade de estabelecer parâmetros
democráticos para que todos os Órgãos Públicos possam se
pautar no relacionamento entre o Estado e o Cidadão.

Essa indicação se faz necessário, tendo em vista a política
de atendimento ao cidadão, proporcionando à universalização
do acesso as informações e aos serviços públicos, através de
emissão de CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e demais
atividades que facilitam a vida da população de Ariquemes.

Diante da relevância ao que se refere esta propositura,
conta-se com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 08 de agosto de 2019.
Dep. Eyder Brasil – PSL

INDICAÇÃO  DO DEPUTADO EYDER BRASIL – PSL – Indica
ao Poder Executivo do Estado com cópias à Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia – SEDUC, a necessidade de
implantação e militarização da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Castro Alves no município de Cerejeiras/
RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Governo do Estado de Rondônia, com cópias à
Secretária de Educação do Estado de Rondônia – SEDUC, a
necessidade de implantação e militarização da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Castro Alves no município de
Cerejeiras/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimos Parlamentares,
Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de

indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder Executivo
Estadual a necessidade implantar uma unidade da Escola Militar
no município de Cerejeiras/RO.

O desenvolvimento intelectual moral e social do ser
humano são formados a partir da educação. Por essa razão,
precisamos investir nessa importante ferramenta que contribui
para a sua formação.

A Escola Militar que tem por filosofia a disciplina e
hierarquia militar tem colaborado de forma concreta com os
futuros cidadãos, por proporcionar a estes, uma visão
consciente da democracia para o exercício prévio da cidadania.

Outrossim, como podemos verificar no site eletrônico
da Polícia Mil itar de Rondônia, qual seja (http://
www.ctpm.pm.ro.gov.br/index.php/reg-ocorrencia-teste/
banda-de-musica.html), “os questionamentos análogos dos
conceitos de dever, de dignidade, de respeito, de verdade e
de justiça” é que levam os “educandos a adoção de posturas
éticas mais coerentes com os padrões e valores eminentemente
sociais.

Diante da metodologia de ensino implantada nas Escolas
Militares, é que se tem alcançado excelentes resultados no
que se refere ao desempenho escolar dos alunos e na sua
conduta no ambiente familiar e social. Razão pela qual, a
população de Colorado do Oeste clama e merece uma unidade
da Escola Militar em seu município.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. Eyder Brasil – PSL

INDICAÇÃO DO DEPUTADO EYDER BRASIL – PSL – Indica
ao Poder Executivo, com cópias à Secretaria de Estado da
Saúde de Rondônia- SESAU, a necessidade de implementação
do Programa Nacional de Gestão de Custos no Estado de
Rondônia.
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O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo, com cópias à Secretaria de Estado
da Saúde de Rondônia- SESAU, a necessidade de

implementação do Programa Nacional de Gestão de Custos no

Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimos Parlamentares,

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de

requerimento, que tem por fundamento apontar ao Poder

Executivo Estadual a necessidade de executar o Programa

Nacional de Gestão de Custos em Rondônia.

Nesse sentido, a instalação do sistema de custos em

uma unidade de saúde, independentemente do seu nível de

complexidade, permite estimar os custos envolvidos em

determinada ação, gerando resultados representados, em

última análise, pela qualificação da atenção, adequado uso de

recursos ou ampliação do acesso.

Ademias, considera-se que a gestão de custos aplicada

ás organizações públicas de saúde é de fundamental

importância para a maior eficiência e orientação na alocação

de recursos e, dessa forma, constitui uma importante

ferramenta para tomada de decisão.

O PNGC gera ferramentas para auxiliar os gestores

durante o planejamento e tomada de decisão, na adoção de

medidas racionalizadoras que propiciem a redução de custos

sem impactar negativamente a qualidade do serviço prestado

ao usuário do SUS, ou seja, aumentar a eficiência sem

prejudicar a eficácia e a efetividade.

Assim, ao fazer mais com menos recursos, colabora-se

com os princípios da universalidade e integridade do SUS,

maximizando os benefícios para a sociedade, bem como atende

ao princípio da eficiência, norteador da Administração Pública.

Deste modo, é indispensável à realização de audiência

pública com o objetivo de fomentar a discussão inerente
implementação do PNGC no Estado de Rondônia.

Ante o exposto, conto com o apoio e aprovação dos
Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2019.
Dep. Eyder Brasil – PSL

INDICAÇÃO DO DEPUTADO EYDER BRASIL – PSL – Indica
ao Poder Executivo com cópias as DETRAN/RO e à SEDUC/RO
a necessidade de instituir o Programa Estadual de Educação
no Trânsito nas escolas, a ser implantado nas unidades de
Ensino Médio da Rede Pública no âmbito do Estado de Rondônia
e dá outras providências.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termos
do artigo 188 c/c o artigo 146,  inciso VII, do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo, a necessidade de elaborar Projeto
de Lei objetivando instituir o Programa Estadual de Educação
no Trânsito nas escolas, a ser implantado nas unidades de
Ensino Médio da Rede Pública no âmbito do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimos Senhores Parlamentares;
Prefacialmente cumpre salientar que, as estatísticas de

mortes e acidentes de trânsito no País assolam a sociedade
todos os dias. Nesse prisma, acreditamos que a educação pode
amenizar os altos índices, considerando que o comportamento
de uma considerável parcela dos condutores não preza pela
cortesia, civilidade e respeito às normas de tráfego.

Eis que, a legislação do ensino valoriza, no
desenvolvimento curricular, temas como ética, cidadania e
respeito às leis. Portanto, o direcionamento desses valores
voltados para a condução de veículos automotores constitui
grande avanço na formação de cidadãos conscientes para
conhecimento e respeito da legislação, objetivando a
consolidação da paz no trânsito e a redução de acidentes.

Diante disso, esta iniciativa, indica a criação de um
Programa de Educação no Trânsito nas escolas a ser
desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação – SEDUC e
pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, inclusive
com formação de um fundo de suporte específico para este
fim e criado a partir dos rendimentos provenientes das multas
de trânsito aplicadas em razão de infrações cometidas pelos
nossos motoristas.

Asseveramos que, conforme se extrai do quadro de
detalhamento de dotações referente ao Exercício de 2019 para
o DETRAN, consta especificamente no tocante ao Elemento de
Despesa: 15.020.06.191.2236.2271 – Realizar campanhas
educacionais para prevenção de acidentes de trânsito nos
municípios, destinado a “Educar usuários do sistema viário para
a importância de comportamento adequado no trânsito
tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número
de acidentes e vítimas. Essa ação guarda relação com o
Componente 07 do Programa Rondônia Segura”.

Ademais, o conhecimento das regras do trânsito é
necessário não apenas aos condutores, mas também aos
demais atores do trânsito, como aos pedestres, passageiros,
ciclistas, motociclistas.

Nessa senda, o conhecimento do trânsito pelos
estudantes, pode colocá-lo, como pedestre, a salvo de diversos
perigos, bem como torná-lo capaz de dialogar com seus pais
acerca da conduta adequada ao volante, devido ao
conhecimento dos princípios elementares da direção defensiva,
relatando aos pais eventuais atitudes indevidas de condutores
que os transportam na rotina diária, como o motorista do
transporte escolar, por exemplo.

Portanto, convictos de que a educação no trânsito deve
constituir mais um tema transversal a ser desenvolvido nas
escolas de nosso Estado, como forma de criar uma nova cultura
consciente no trânsito.

Face o exposto, requer o apoio parlamentar para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de junho de 2019.
Dep. Eyder Brasil – PSL

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – PSB
– Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, com cópia ao Presidente da Agência de Defesa
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Sanitária Agrossilvopastoril – IDARON, a viabilização de projeto
que autorize meios alternativos de cobrança de seus créditos
fiscais de divida ativa não tributária e os Títulos Executivos
Judiciais de quantia certa, conforme sugestão na Minuta em
anexo.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha, a criação de Projeto
através da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril –
IDARON, meios alternativos de cobrança de seus créditos fiscais
de divida ativa não tributária e os Títulos Executivos Judiciais
de quantia certa, observados os critérios de eficiência
administrativa e de custos de administração e cobrança, com
observância o disposto na Lei 9.492, de 10 de setembro de
1997, devendo encaminhar para protesto as certidões, bem
como inscrever o nome dos sujeitos passivos inadimplentes
com o erário em cadastros públicos ou privados de proteção
ao crédito conforme sugestão em anexo.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
A presente sugestão visa medidas práticas e

desjudicializantes para a cobrança de créditos fiscais de divida
ativa não Tributária e os Títulos Executivos Judiciais de quantia
certa. Ressalte – se que com o estabelecimento de um limite
para o ajuizamento de Execução Fiscal, a Administração Pública
pauta-se pelo princípio Jurídico-Constitucional da Eficiência e
Economicidade, principalmente, na busca de recursos públicos,
de modo que o esforço para a consecução de divisas para os
cofres públicos não ultrapasse o valor do crédito a ser auferido.

Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica
aplicada – IPEA, no qual apresenta que aproximadamente 30%
das ações judiciais no Brasil são na modalidade Execuções
Fiscais, e a cada ano são ajuizadas mais de 20 milhões de
execuções fiscais (Municípios, Estados e União). Cada Execução
Fiscal custa em média R$ 4.000,00 (quatro mil reais) logo, não
faz sentido executar débitos abaixo desse valor.

Com efeito, o índice de sucesso das execuções fiscais é
menor de 20%. Já o devedor tem que pagar no mínimo R$
1.000,00 (um mil reais) de custas, além dos honorários dos
advogados – o que é feito duas vezes, pois ele paga os
honorários de sucumbência aos Advogados da Fazenda Pública
e os honorários contratuais aos Advogados contratados para a
defesa.

Destaca-se que o protesto fiscal não tem custo algum
para o Estado, pois quem assume as despesas é o titular do
cartório de protestos. Em geral, o custo dos emolumentos para
o devedor será de R$ 100,00 (cem reais), e ele não será
obrigado a contratar Advogado. Portanto, busca-se com esta
sugestão facilitar tanto para cidadão quitar seu débito quanto
para o Estado arrecadar com economicidade.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – PSB
– Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
a implantação na Rede Pública de Educação Básica e Política

Estadual de Prevenção e Assistência à Saúde do Estudante –
PSE.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha, a criação do
Programa de Política Estadual de Assistência à Saúde do
Estudante na Rede Pública de Educação Básica – PSE, que
tem como objetivo a melhor formação integral do educando
por meio de ações de promoção, prevenção e atenção a saúde
conforme segue:

a )Promover a saúde física, mental e social do estudante,
de acordo com o que preconiza a Organização Mundial de
Saúde;
b)  Prevenir riscos e agravos à saúde dos estudantes;
c)  Contribuir no processo de ensino e aprendizagem, para
a formação integral do educando e para a redução da evasão
escolar, por meio de ações de promoção da saúde e
garantias de direitos;
d)  Articular as ações do Sistema Único de Saúde – SUS,
às ações das redes de Educação Básica Pública;
e)  Promover a comunicação permanente entre as escolas
e unidades básicas de saúde, assegurando troca de
informações sobre a oferta de serviços e as condições de
saúde do estudante;
f)  Identificar e investigar as condições de saúde dos
estudantes;
g)  Valorização e a promoção de práticas corporais e
atividades físicas e do lazer nas escolas;
h) Verificação, atualização e orientação sobre o calendário
de vacinação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Diante de inúmeras manifestações de profissionais da

Educação, apresentamos esta Indicação para que o Executivo
Estadual encaminhe junto a Secretaria de Estado da Educação
– SEDUC, a implantação do Programa de Política Estadual de
Prevenção e Assistência à Saúde Pública do Estudante da Rede
de Educação Básica, para acompanhamento Técnico,
monitoramento e avaliações permanentes das ações, projetos
e programas desenvolvidos.

É sobremodo importante assinalar que o Programa ora
apresentado contribuirá signif icativamente para o
desenvolvimento das nossas crianças, vez que, oportunizará
o acompanhamento da Saúde Física, mental e social, que em
muitos casos os pais não conseguem detectar, seja por
desconhecimento ou até mesmo pela carga de ocupação diária
na busca do sustento familiar.

Por tais razões, defendemos a implantação de tal
programa que muito contribuirá na formação de cidadãos com
boa saúde e qualificação para o mercado de trabalho. Para
isto, conto com o apoio dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019.
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – PSB
– Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
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Rondônia Coronel Marcos Rocha, com cópia ao Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO, a criação
do Programa CNH Rural.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha, com cópia ao Diretor
do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO, a criação
do Programa CNH Rural. Este programa possibilitará que às
pessoas acima de 18 anos de idade, que possuam pelo menos
o ensino fundamental completo e que residam na zona rural
do Estado de Rondônia, para a obtenção da Permissão para
Dirigir – PD na categoria A da Carteira Nacional de Habilitação
- CNH de modo gratuito.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Atendendo solicitações de trabalhadores rurais e

entidades de apoio aos agricultores do nosso Estado,
apresentamos a sugestão de implantação do Programa CNH
Rural para custear carteiras de habilitação na categoria A (moto),
para os trabalhadores rurais de baixa renda.

Busca-se com a implantação do Programa CNH Rural a
diminuição de pessoas conduzindo veículo (moto) sem o devido
preparo no que diz respeito à Legislação de Trânsito e
conseqüentemente minimizando as infrações de trânsito, que
em muitas vezes terminam com vítimas fatais. Vale lembrar
que as dificuldades financeiras daqueles que sobrevivem
especificamente da agricultura, principalmente a familiar, não
conseguem arcar com as despesas para fazer a CNH.

Quanto aos benefícios que poderão ser concedidos pelo
Programa podemos destacar os seguintes:

a) Isenção do pagamento de taxas e dos custos relativos
aos exames de aptidão física, mental e psicológica;
b) Isenção do pagamento dos custos para obtenção da
Permissão para dirigir na Categoria A e da CNH;
c) Isenção do pagamento dos valores relativos à realização
dos cursos teórico-técnico e de prática de direção veicular;
d) Isenção do pagamento dos custos inerentes à realização
de provas teóricas e práticas;
e) Isenção do pagamento dos custos inerentes à consulta
de Junta Médica e exame prático de direção veicular por
comissão especial, quando se tratar de pessoa com
deficiência;
f) Isenção do pagamento dos custos da Emissão da
Permissão para dirigir e Emissão da CNH.

Diante das necessidades aqui expostas, solicitamos
especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado no sentido de determinar estudos de viabilidade para a
implantação do programa em comento. Para isso contamos
com o apoio dos Nobres Pares.

Desta forma, peço o apoio dos Nobres Pares para a
aprovação da indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019.
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – PSB
– Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de

Rondônia Coronel Marcos Rocha, com cópia à Secretaria de
Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, a
reabertura do Restaurante Popular “Prato Cheio”, na Zona Leste
de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Governo do Estado de Rondônia a
reabertura do Restaurante Popular localizado na Zona Leste
da cidade de Porto Velho, o qual encontra-se sem atendimento
a mais de 6 (seis meses).

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Devido aos inúmeros questionamentos de moradores e

trabalhadores do comércio, especialmente na Zona Leste de
Porto Velho, sobre os motivos do fechamento do restaurante
popular que servia o almoço a preço módico àquelas pessoas
de baixa renda. Ressalte-se, que o restaurante popular servia
em média 1.500 (mil e quinhentas) refeições diariamente
“almoço”, que a pessoa pagava 1,00 (um real) e o restante
subsidiado pelo Executivo Estadual. Segundo informações esse
trabalho encontra-se paralisado a pelo menos 6 (seis) meses.

Somos sabedores das dificuldades financeiras ora vivido
pelos brasileiros, em especial aqueles que recebem 1 (um)
salário mínimo mensal e que com isso, lutam para manter a
família, isso, sem falar no desemprego que assola toda a Nação.

Portanto, necessário se faz a imediata reabertura do
referido restaurante, pois o mesmo trará benefícios
consideráveis a toda aquela população. Posto isso, peço o apoio
dos Nobres Pares para a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019.
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – PSB
– Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação
com encascalhamento do RO 06 no trecho comprometido entre
a BR 319 até a Linha 3 do Assentamento Joana D’Arc no
município de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Poder Executivo quanto à necessidade
de recuperação da Rodovia 06 no trecho entre a BR 319 e a
linha 3 do Assentamento Joana d”Arc, no município de Porto
Velho, benfeitoria esta reivindicada pelos moradores
agricultores daquela localidade.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Em atendimento às solicitações dos cidadãos daquela

comunidade apresentamos esta proposição no sentido de
sensibilizar o Chefe do Poder Executivo Estadual para que
determine ao Órgão competente o deslocamento de equipe
para a recuperação da RO 06 no trecho compreendido entre a
BR 319 e a linha 3 no Assentamento Joana D’Arc num total d
e55 (cinqüenta e cinco) quilômetros.

Ressalte-se quanto à importância da estrada em
comento, pois a mesma é a principal via de acesso de centenas
de moradores agricultores da referida região, que a utilizam
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diariamente para o transporte de insumos agrícolas, bem como
de toda a produção agrícola para comercialização na cidade de
Porto Velho, além do transporte dos estudantes tanto da Rede
Municipal quanto Estadual de ensino.

Por esta razão, solicitamos especial atenção do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado no sentido de
atender ao clamor dos moradores daquela localidade, para isso
contamos com o apoio dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 04 de junho de 2019.
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – PSB
– Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia Coronel Marcos Rocha, com cópia ao Diretor Erasmo
Meireles e Sá do Departamento de Estradas e Rodagens – DER,
a pavimentação asfáltica da Rodovia Expresso Porto ligando a
BR 364 ao Porto Bertolini.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha, com cópia ao Diretor
Erasmo Meireles e Sá do Departamento de Estradas e Rodagens
– DER, a pavimentação asfáltica da Rodovia Expresso Porto
ligando a BR 364 ao Porto Bertolini, Expresso Porto conforme
se justifica abaixo.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Em recente visita ao Hospital do Amor da Amazônia,

ocasião em que os corpos clínicos, pacientes e acompanhantes
daquela unidade fizeram inúmeras reclamações quanto ao
acumulo de poeiras causadas pelo pesado transporte de cargas
de grãos na Rodovia Expresso Porto.

Trata-se do fato de que a via de acesso estar ao lado
dos Hospitais Santa Marcelina e o Hospital do Amor da Amazônia
não ser pavimentada esta causando transtornos aos pacientes.

De ambas a unidade inclusive com agravamento do
quadro clínico daqueles que buscam a recuperação da saúde.

Destacamos que são centenas de carretas que trafegam
diariamente pela via em comento, formando “nuvem” expeça
de poeira com a frenagem para acesso no entroncamento entre
a BR 364 e o referido porto.

Outrossim, as informações do corpo técnico do Hospital
do Amor é que caso não seja tomada providencias urgentes
com a pavimentação de pelo menos 3 quilômetros iniciais,
inevitavelmente logo estarão sendo paralisadas algumas
atividades devido a problemas nos equipamentos do centro
cirúrgico e outras alas de igual importância causadas pela poeira.

Diante da precariedade pedimos atenção especial no
sentido de determinar ao DER, para que sejam enviados
caminhões pipas permanentemente 24 horas, para minimizar
o problema até a resolução do pleito.

Por esta razão, solicitamos especial atenção do Senhor
Governador do Estado no sentido de atender ao clamor daqueles
pacientes, acompanhantes e funcionários das unidades de saúde
referidas.

Desta forma, peço o apoio dos Nobres pares para a
aprovação da indicação.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2019.
Dep. Chiquinho da EMATER – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO- PRB –

Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de

Rondônia, que interceda junto a Secretaria de Estado da

Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a necessidade de

aquisição de produtos controlados, tais quais Spray de pimenta

e pistola Taser, para os Quartéis e Grupamentos da Polícia

Militar, no âmbito do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma

regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,

indica ao Poder Executivo que interceda junto a Secretaria de

Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a

necessidade de aquisição de produtos controlados, tais quais

Spray de pimenta e pistola Taser, para os Quartéis e

Grupamentos da Polícia Militar, no âmbito do Estado de

Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Deputados,

A presente proposição tem a finalidade de indicar ao

Governador do Estado de Rondônia, que interceda junto ao

órgão competente, quanto a necessidade de aquisição de

produtos controlados, tais quais Spray de pimenta e pistola

Taser, para os Quartéis e Grupamentos da Polícia Militar, no

âmbito do Estado de Rondônia.

Destaca-se que, muitas vezes os militares que exercem

suas funções no interior do Estado, nos municípios pequenos,

pelo fato de geralmente os quartéis e grupamentos terem um

baixo efetivo para as diligências, ficam vulneráveis, pois tem

casos em que estes acabam ficando em menor número nas

ocorrências, estando desguarnecidos e em estado de risco.

Na busca de ofertar maior sensação de segurança aos

policiais militares e conseqüentemente redução dos índices

de criminalidade se faz a necessidade de aquisição de produtos

controlados, tais quais Spray de pimenta e pistola Taser, para

os Quartéis e Grupamentos da Polícia Militar do Estado de

Rondônia.

Plenário das Deliberações, 24 de Junho de 2019.

Dep. CB Jhony Paixão – PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – PRB –
Indica ao Poder Executivo que interceda junto ao Departamento
de Estradas e Rodagens de Rondônia – DER, a necessidade de
execução dos serviços de limpeza de matagal na Rua da Beira,
nas proximidades da Faculdade de Rondônia – FARO, no
município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto ao Departamento
de Estradas e Rodagens de Rondônia – DER, a necessidade de
execução dos serviços de limpeza de matagal na Rua da Beira,
nas proximidades da Faculdade de Rondônia – FARO, no
município de Porto Velho.
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J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente proposição tem a finalidade de indicar do

Governo do Estado de Rondônia, que interceda junto ao
Departamento de Estradas de Rodagens de Rondônia – DER, a
necessidade de execução dos serviços de limpeza de matagal
na Rua da Beira, nas proximidades da Faculdade de Rondônia
– FARO, no município de Porto Velho.

Destaca-se que, o pedido suso faz-se necessário devido
ao mato está tomando conta da via, impedindo os ciclistas e
pedestres de transitar, trazendo assim perigo a estes devido
ao grande fluxo de veículos, necessitando de limpeza no local.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares da
presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão – PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – PRB –
Indica ao Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de
Estado de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, bem como
Comando da Polícia Militar, quanto à necessidade de implantação
de material de blindagem nas viaturas da Polícia Civil, Polícia
Militar e do Sistema Prisional que fazem o transporte de presos,
no âmbito do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de
Estado de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, bem como
Comando da Polícia Militar, quanto à necessidade de implantação
de material de blindagem nas viaturas da Polícia Civil, Polícia
Militar e do Sistema Prisional que fazem o transporte de presos,
no âmbito do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente proposição tem a finalidade de indicar ao

Estado de Rondônia, que interceda junto à Secretaria de Estado
de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, bem como
Comando da Polícia Militar, quanto à necessidade de implantação
de material de blindagem nas viaturas da Polícia Civil, Polícia
Militar e do Sistema Prisional que fazem o transporte de presos,
no âmbito do Estado de Rondônia.

Destaca-se que, o pedido suso se dá devido a
necessidade de proteção e preservação da vida dos agentes
de segurança durante a execução das atividades laborais
cotidiana. Sendo que, a implantação de blindagem irá combater
de forma eficaz a crescente onde de crimes que vem ocorrendo
no Estado.

Assim estaremos garantindo dois dos direitos
preconizados no art. 5º da Carta Magna, in verbis;

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito á vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade...”

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares da
presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão – PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – PRB –
Indica ao Poder Executivo que interceda junto a Secretaria de
Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS,
quanto a necessidade de implantação de Restaurante Popular
no município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma

regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,

indica ao Poder Executivo que interceda junto a Secretaria de

Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS,

quanto a necessidade de implantação de Restaurante Popular

no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,

A presente proposição tem a finalidade de indicar ao

Governador do Estado de Rondônia, que interceda junto a

Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social

– SEAS, quanto a necessidade de implantação de Restaurante

Popular no município de Ji-Paraná.

Destaca-se que, o pedido suso tem como objetivo

oferecer refeições nutricionais balanceadas e seguras com todos

os nutrientes indispensáveis para uma nutrição saudável aos

trabalhadores formais e informais (ambulantes), autônomos,

desempregados, estudantes, aposentados, moradores de rua

e famílias carentes, trabalhadores comerciários e da construção

civil, idosos, agricultores, preferencialmente pessoas de baixa

renda que se encontram em estado de insegurança alimentar.

Muitos dos trabalhadores que recebem o benefício do

auxílio refeição preferem utilizá-lo na compra de alimentos in
natura em estabelecimentos tais como padarias, açougues e
supermercados. Na maioria das vezes, esses trabalhadores
residem em áreas distantes de seus locais de trabalho, e, desta
forma, o custo e o tempo necessário ao deslocamento os
impedem de fazer as refeições em casa, tendo como solução
o almoço por meio de marmitas.

Essa situação tem se transformado em uma violação
diária aos hábitos alimentares, comprometendo a qualidade
das refeições e aumentando os riscos de agravos à saúde, já
que na maioria das vezes, as refeições não possuem as
características que preencham os requisitos de uma
alimentação balanceada. A instalação de restaurantes populares
visa ampliar a oferta de refeições nutricionalmente balanceadas
e seguras, comercializadas a preços baixos, originadas de
processos seguros, em local confortável, de fácil acesso, e
baixo custo.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares da
presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão – PRB
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INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – PRB –
Indica ao Poder Executivo que interceda junto à Agência de

Defesa Agrossilvopastoril de Rondônia – IDARON, a necessidade
de ser viabilizada a construção de uma sede regional do IDARON,
no município de Nova Brasilândia D’Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma

regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto à Agência de
Defesa Agrossilvopastoril de Rondônia – IDARON, a necessidade
de ser viabilizada a construção de uma sede regional do IDARON,

no município de Nova Brasilândia D’Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem a finalidade de indicar ao

Governo do Estado a necessidade de construção de uma sede
regional do IDARON, no município de Nova Brasilândia D’Oeste.

Destaca-se que, a instalação atualmente existente se
encontra em um prédio alugado, onde não oferece condições
adequadas para o funcionamento de suas atividades
desenvolvidas para atender os produtores rurais.

Salienta-se ainda que, faz-se necessário que seja
construído um prédio que melhor atenda as especificidades
funcionais como espaço para acondicionamento e manipulação
de amostras biológicas, espaço próprio para desinfecção dos

técnicos quando retornam do campo, sala para reuniões
equipada com recursos audiovisuais, espaço para acomodação
da supervisão visual, espaço para supervisão regional, espaço

para atendimento ao público, dependências para os setores
técnicos e administrativos, entre outros.

É importante frisar que, já há um terreno para esta
finalidade escriturado em nome da Agência de Defesa
Agrossilvopastoril de Rondônia – IDARON, no município de Nova
Brasilândia D’Oeste.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares da
presente indicação.

 Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão – PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – PRB –
Indica ao Poder Executivo que interceda junto ao Comando da
Polícia Militar, quanto a necessidade de abertura de Curso de
Formação de Sargento – CFS, bem como para que o mesmo
venha atender aos Policias Militares que concluíram os Cursos
de Formação de Cabos – CFC PM/2017-2018, regido pelos
editais nº 011/CRH/2017, 15 de setembro de 2017 e nº 003
DPTOENSINO/CRH/2018.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c/ 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto ao Comando da
Polícia Militar, quanto a necessidade de abertura de Curso de
Formação de Sargento – CFS, bem como para que o mesmo
venha atender aos Policias Militares que concluíram os Cursos
de Formação de Cabos – CFC PM/2017-2018, regido pelos
editais nº 011/CRH/2017, 15 de setembro de 2017 e nº 003
DPTOENSINO/CRH/2018.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,

A presente Proposição tem a finalidade de indicar ao

Estado de Rondônia que interceda junto ao Comando da Polícia

Militar, quanto a necessidade de abertura de Curso de

Formação de Sargento – CFS, bem como para que o mesmo

venha atender aos Policias Militares que concluíram os Cursos

de Formação de Cabos – CFC PM/2017-2018, regido pelos

editais nº 011/CRH/2017, 15 de setembro de 2017 e nº 003

DPTOENSINO/CRH/2018.

Destaca-se que, a ascensão na Corporação os tornarão

mais capacitados a cumprir a nobre missão, dando continuidade

à política de valorização dos nossos policiais militares. O que

só vem agregar ainda mais a capacidade dos policiais militares

nas ruas.

O objetivo do mesmo é atualizar os conhecimentos

profissionais comuns à qualificação de sargentos da Polícia

Militar para o trabalho que a sociedade tanto espera do Estado.

Visando aperfeiçoar, através de uma contínua formação e

qualificação, os policiais militares para ascenderem à

graduação de sargento, objetivando o aprimoramento da

personalidade e evolução intelectual do militar.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares da

presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão – PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – PRB –
Indica ao Poder Executivo que interceda junto aos órgãos
competentes, quanto a necessidade de implantação de
bicicletário junto ao Centro Político-Administrativo do Governo
de Rondônia – CPA.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto aos órgãos
competentes, quanto a necessidade de implantação de
bicicletário junto ao Centro Político-Administrativo do Governo
de Rondônia – CPA.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente proposição tem a finalidade de indicar ao

Governador do Estado de Rondônia, que interceda junto aos
órgãos competentes, quanto a necessidade de implantação
de bicicletário junto ao Centro Político-Administrativo do
Governo de Rondônia – CPA.

Com o aumento do número de veículos circulando no
centro e também o aumento de ciclistas que utilizam a bicicleta
não somente como uma atividade esportiva mais também para
sua locomoção ao local de trabalho, vem também a necessidade
de deixar os ciclistas, bem como seus bens em segurança e
em um lugar adequado.

Destaca-se que, o pedido suso não só garantirá
segurança aos ciclistas, bem como melhorará o trânsito e a
mobilidade urbana.
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Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares da
presente indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2019.
Dep. CB Jhony paixão – PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO - PRB - Indica
ao Poder Executivo Estadual junto a Secretaria de Estadual da
Educação - SEDUC, a necessidade de implantar a militarização
da escola estadual Alberto Nepomuceno no município de
Machadinho D’Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Poder
Executivo Estadual junto a Secretaria de Estadual da Educação
- SEDUC, a necessidade de implantar a militarização da escola
estadual Alberto Nepomuceno no município de Machadinho
D’Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,

O modelo acima proposto pra a gestão das escolas

observa muitas vantagens, sendo a principal o combate a

violência. A unidade escolar será administrada pela Polícia

Militar, cujo a estratégia também se baseia que a referida escola

se encontra em área de vulnerabilidade socioeconômica, co

altos índices de assaltos e uso de drogas. É uma forma também

de estimular a moral, patriotismo e civismo entre crianças e

adolescentes e há muma maior cobrança pelo respeito à

bandeira e a pátria.

O modelo de escola militarizada gerou bons resultados

em vários estados do país conforme demonstra o ranking do

Enem 2016. As unidades administradas pelo PM apresentam
melhores desempenhos na rede pública de ensino.
Considerando o disposto , indicamos a necessidade de
militarizar a escola Alberto Nepomuceno.

Plenário das deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. Alex Redano - PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO - PRB - Indica
ao Poder Executivo Estadual junto a Secretaria Estadual da
Educação - SEDUC a necessidade de alteração na Lei
Complementar nº 680 de 07 de setembro de 2012.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao Poder
Executivo Estadual junto a Secretaria Estadual da Educação -
SEDUC a necessidade de alteração na Lei Complementar nº
680 de 07 de setembro de 2012.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Devido a Lei vigente (Lei Complementar nº 867 de 12 de

abril de 2016, que altera e acrescenta a LC nº, 680) assegurar
a presença de 01 orientador por modalidade de ensino, muitos
orientadores estão atuando como excedentes e não recebem
a gratificação de 620 reais. São profissionais que trabalham a
mesma jornada, são concursados para a função, mas não são
valorizados.

Pedimos que haja equidade e que todos os orientadores
e coordenadores que estejam no exercício da função recebam
a gratificação de R$620,00 (seiscentos e vinte reais) como os
demais.

Indica a necessidade em dois pontos:
 Ter um orientador para atuar a cada 08 turmas (um
total de aproximadamente 240 alunos) independente da
modalidade ou tipologia da escola.
 Ter um coordenador para atuar num mínimo de 10 e no
máximo 12 turmas, também independente de modalidade ou
tipologia.

Plenário das deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. Alex Redano - PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX SILVA - PRB - Indica ao
Ilustríssimo Senhor Comandante Geral da PM Mauro Ronaldo
flores Corrêa, que faça a recuperação e reativação do Posto
da PM localizado na Rua Nova Esperança com a Tancredo Neves,
bairro Caladinho.

O Deputado Estadual Alex Silva, in fine subscrito, na
forma regimental, indica ao Ilustríssimo Senhor Comandante
Geral da PM Mauro Ronaldo flores Corrêa, que faça a
recuperação e reativação do Posto da PM localizado na Rua
Nova Esperança com a Tancredo Neves, bairro Caladinho.

J U S T I F I C A T I V A

Segundo informações passadas a nossa equipe de
gabinete, o módulo da PM do bairro Caladinho encontra-se
abandonado e vem sendo depredado desde que foi desativado.
Os moradores relatam que o posto foi construído com recursos
da comunidade, porém devido a ocorrência de dois incêndios
o posto segue desativado.

Hoje o posto encontra-se completamente abandonado,
repleto de mato, entulho e lixo por toda parte, interno e externo,
sendo usado como abrigo por usuário de drogas.

Plenário das deliberações 06 de agosto de 2019
Dep. Alex Silva - PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - PTB - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
que interceda junto a Secretaria de Gestão Pública - SEGEP,
sobre a necessidade de implantação do cartão de crédito
consignado destinados aos aposentados, pensionistas do INSS
e servidores públicos do Estado de Rondônia.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de implantação do cartão de crédito consignado
destinados aos aposentados, pensionistas do INSS e servidores
públicos do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Deputados,
A implantação do cartão de crédito consignado amplia

de 30% para 35% o limite do crédito consignado para incluir
despesas com cartão de crédito e tem como objetivo ampliar a
oferta de crédito consciente para que o servidor ativo ou inativo
possa comparar as taxas e os benefícios e escolher a melhor
opção. O grande diferencial é que o cartão de crédito consignado
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é vinculado à sua folha de pagamento, com o desconto direto
das parcelas.

Atualmente, os servidores podem autorizar o desconto
relativo a contratos de empréstimo, financiamento ou
arrendamento mercantil (leasing-quando o bem é garantia da
dívida) até o limite total de 30% dos rendimentos, de acordo
com a Lei de Crédito Consignado, sendo 5% destinados
exclusivamente para despesas relacionadas à fatura do cartão
de crédito consignado financiada junto à administradora,
passando a total a 35% da remuneração, respeitando a
capacidade de pagamento  dos tomadores de crédito.

Enquanto no crédito pessoal a média dos juros gira em
torno de 6,5% e, nos cartões de crédito, 15% ao mês, o cartão
de crédito consignado tem média de juros de até 4,5%. O crédito
também está disponível para os servidores negativados, sem
consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e Serasa.

Plenário das deliberações, 02 de agosto de 2019
Dep. Ezequiel Neiva – PTB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO - MDB - Indica ao
Excelentíssimo Governador Marcos Rocha, com cópia para o
Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagens - DER,
que seja feito a Recuperação de aproximadamente 25km da
RO-135, lado sul, compreendido entre Novo Horizonte e Alta
Floresta, localizado no município de Novo Horizonte do Estado
de Rondônia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

O Parlamentar que este subscreve nos termos do art.
188 do Regimento Interno indica ao Governador do Estado de
Rondônia, para o Diretor Geral do Departamento de Estradas
de Rodagens - DER, que seja feito a Recuperação de
aproximadamente 25km da RO-135, lado sul, compreendido
entre Novo Horizonte e Alta Floresta, localizado no município
de Novo Horizonte do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Pares,
Solicitamos que seja feito a recuperação da Rodovia RO-

135 - lado sul, compreendido entre o município de Novo Horizonte
- Alta Floresta do Oeste. Tendo em vista a temporada de chuva
na região e a alta circulação de veículos que deixaram a rodovia
absolutamente danificada, ou seja, em péssimas condições de
trafegabilidade.

A comunidade necessita da recuperação desta rodovia,
é um acesso importante, onde as pessoas diariamente por ali
circulam, aonde trafegam inúmeros veículos, motociclistas,
motoristas e transporte em geral, portanto, fazemos esse apelo
ao Departamento de Estradas de Rodagens - DER, para que se
faça a recuperação ora mencionada.

Por esses motivos é que solicitamos o apoio e os votos
dos nobres Pares a fim de garantir o direito de ir e vir dos
moradores, além de melhorar a qualidade na Rodovia, com a
aprovação dessa importante indicação.

Plenário das deliberações, 25 de junho de 2019.
Dep. Lebrão - MDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO - MDB - Reitera ao
Excelentíssimo Governador Marcos Rocha, com cópia para o
Diretor Presidente da ACRECID/Banco do Povo, que seja
instalado o Banco do Povo no município de Nova Brasilândia
D’Oeste do Estado de Rondônia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

O Parlamentar que este subscreve nos termos do art.
188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópia para o Diretor Presidente da ACRECID/
Banco do Povo, que seja instalado o Banco do Povo no município
de Nova Brasilândia D’Oeste do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Pares,
Solicitamos a instalação do Banco do Povo para o

município de Nova Brasilândia D’Oeste, com o intuito de
favorecer produtores como também promover o microcrédito
negócios, contribuindo com uma de suas principais propostas
que o Banco oferece e vem desenvolvendo no Estado de
Rondônia.

Observando que o Bando do Povo não pode ser avaliado
como um concorrente de Bancos Oficiais. Refere-se a uma
proposta de fomento focada par micro e pequenos
empreendedores. Com essa instalação onde serão consolidado,
consisti em atender tanto empreendedor rural quanto urbano
e outros seguimentos.

Como forma de acatar as pretensões dos cidadãos e
por essas razões é que solicitamos o apoio e os votos dos
nobres, a fim de avalizar a aprovação dessa respeitável
indicação.

Plenário das deliberações, 05 de agosto de 2019.
Dep. Lebrão - MDB

INDICAÇÃO DEPUTADA CASSIA MULETA - PODE - EMENTA:
Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, que interceda junto ao Comando Geral do Corpo de
Bombeiros Militar-RO, a necessidade de instalação de uma
Unidade de Corpo de Bombeiros no município de Nova Mamoré-
RO.

A Deputada que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Senhor Governador do Estado, a
necessidade de instalação de uma Unidade de Corpo de
Bombeiros no município de Nova Mamoré-RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Colegas Deputados,
A solicitação de instalação de uma Unidade da

corporação tem como objetivo atender a população de Nova
Mamoré, com aproximadamente 30.000,00 (trinta mil)
habitantes, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatístico-IBGE.

O Corpo de Bombeiros Militar é corporação cuja principal
missão consiste na execução de atividade de Defesa Civil,
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prevenção e combate a incêndios e se faz necessária, tendo
em vista que a base mais próxima encontra-se no município
de Guajará-Mirim, distante 45 quilômetros daquele município.

Fato que muitas vezes não permite a chegada de viatura
para atender ocorrências a tempo, colocando em risco a vida
da população.

Plenário das deliberações 11 de março de 2019
Dep. Cássia Muleta - PODE

INDICAÇÃO DA DEPUTADA CASSIA MULETA - PODE -
Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, que interceda junto ao Departamento de Estradas,
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia
(DER), a necessidade de realização de reparos e recapeamento
asfáltico da RO-479, que liga o município de Rolim de Moura à
BR 364.

A Deputada que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia, que interceda junto ao Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de
Rondônia (DER), a necessidade de realização de reparos e
recapeamento asfáltico da RO-479, que liga o município de
Rolim de Moura à BR 364.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
A RO-479 tem especial importância por ser a principal

via de acesso da população de Rolim de Moura à BR 364. Com
o período das chuvas e o constante tráfego de veículos, os
impactos causados àquela via fizeram aumentar o número de
rupturas e buracos que dificultam o acesso da população e a
expõe ao risco de acidentes. De modo que a recuperação
daquela via se faz essencial e urgente.

Assim, considerando a relevância do serviço prestado
pelo DER e a necessidade de se garantir uma infraestrutura
mínima a nossa população, é que se faz a presente solicitação.

Acrescendo-se a isso a relevância daquela passagem
para  a região que torna urgente a resposta do presente
expediente.

Plenário das deliberações 29 de junho  de 2019
Dep. Cássia Muleta – PODE

INDICAÇÃO DA DEPUTADA CASSIA MULETA - PODE -
Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, que interceda junto ao Departamento de Estradas,
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia
(DER), a necessidade de criação de uma Ciclovia na RO-463
que liga os municípios de Governador Jorge Teixeira e Jaru.

A Deputada que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia, que interceda junto ao Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de
Rondônia (DER), a necessidade de criação de uma Ciclovia na
RO-463 que liga os municípios de Governador Jorge Teixeira e
Jaru.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
A melhoria da qualidade de vida de nossa população

deve ser um compromisso de todos nós. Notadamente, o
incentivo à prática de esportes e atividades físicas, de um modo
geral, está diretamente ligada à melhoria da saúde e à
conseqüente redução de custos com tratamentos em detrimento
à prevenção.

O artigo 6º da nossa Carga Magna, ao tratar dos
chamados direitos sociais, estabelece os principais, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta

Constituição.

Ainda, neste campo, o artigo 212 da Constituição

Estadual determina que o Estado e os Municípios tem o

dever de estimular as atividades de desporto e lazer da

nossa população:

Art. 212. O Estado e os Municípios estimularão as

atividades de desporto de massa e de lazer junto à

comunidade, observando a autonomia das entidades

desportivas dirigentes e associações, quanto a sua

organização e funcionamento.

Neste ínterim, a via em comento tem se despontado
como principal trecho onde os moradores da região de Jaru se
dedicam à prática do ciclismo. Contudo, estes estão diariamente
sujeitos aos perigos de transitar em vias sem a devida
destinação à prática, exponde-os ao risco de acidentes. Assim,
a criação da ciclovia além de garantir  maior segurança aos já
praticantes, estimula aquela população a aderir ao esporte que
além de lazer, proporciona melhor qualidade de vida e saúde à
nossa população.

Assim, considerando a relevância do serviço prestado
pelo DER e a necessidade de se garantir uma infraestrutura
mínima a nossa população, é que se faz a presente solicitação.

Plenário das deliberações 29 de maio de 2019.
Dep. Cássia Muleta – PODE

INDICAÇÃO DA DEPUTADA CASSIA MULETA - PODE -
Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, que interceda junto ao Departamento de Estradas,
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia
(DER), a necessidade de realização de reparos e recapeamento
asfáltico da RO-464, que liga o Distrito de Tarilândia à BR 364.

A Deputada que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia, que interceda junto ao Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de
Rondônia (DER), a necessidade de realização de reparos e
recapeamento asfáltico da RO-464, que liga o Distrito de
Tarilândia à BR 364.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
A RO-464 tem especial importância por ser a via de

acesso da população de Tarilândia à BR 364. Devido aos efeitos
das chuvas e o constante tráfego de veículos, os impactos
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causados àquela via fizeram aumentar o número de rupturas e
buracos que dificultam o acesso a população e a expõe a risco
de acidentes. De modo que a recuperação daquela via se faz
essencial e urgente.

Sabidamente, a agricultura familiar tem sido um grande
propulsor da economia de nosso Estado. De modo que toda
medida que vise facilitar e contribuir com a melhoria da
qualidade de vida e da distribuição da produção desses
produtores merece e deve ter especial atenção por parte do
poder público. E, como é público e notório, a economia daquele
distrito se constitui basicamente da agricultura familiar e de
pequeno porte.

Assim, considerando a relevância dos serviços prestados
pelo DER e a necessidade de se garantir uma infraestrutura
mínima à nossa população, é que se faz a presente solicitação.
Acrescendo-se a isso a relevância daquela passagem para a
região que torna urgente a resposta do presente expediente.

Plenário das deliberações 29 de junho  de 2019
Dep. Cássia Muleta - PODE

INDICAÇÃO DA DEPUTADA CASSIA MULETA - PODE - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
que interceda junto ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER), a
necessidade de realização de reparos e recuperação da ponte
de madeira situada na RO-010, no trecho entre o distrito de
Tarilândia e o município de Governador Jorge Teixeira.

A Deputada que esta subscreve, na forma regimental,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, que interceda junto ao Departamento de Estradas,
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER),
a necessidade de realização de reparos e recuperação da ponte
de madeira situada na RO-010, no trecho entre o distrito de
Tarilândia e o município de Governador Jorge Teixeira.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
A RO-010 configura-se como importante via de acesso

entre os moradores do Distrito de Tarilândia e do município de
Governador Jorge Teixeira. Trata-se de via onde diariamente
são transportados insumos, bem como o resultado da produção
dos nossos pequenos produtores. E, no caso da ponte em
questão, que possui cerca de 75 metros, sua essencialidade é
indiscutível.

Sabidamente, a agricultura familiar tem sido um grande
propulsor da economia de nosso Estado. De modo que toda
medida que vise facilitar e contribuir com a melhoria da
qualidade de vida e da distribuição da produção desses
produtores merece e deve ter especial atenção por parte do
poder público.

Assim, considerando a relevância dos serviços prestados
pelo DER e a necessidade de se garantir uma infraestrutura
mínima à nossa população, é que se faz a presente solicitação.
Acrescendo-se a isso a relevância daquela passagem para a
região que torna urgente a resposta do presente expediente.

Plenário das deliberações 29 de junho  de 2019
Dep. Cássia Muleta – PODE

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN - PSB - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania - SESDEC, a necessidade de encaminhar a esta Casa
de Leis, projeto nos termos da minuta em anexo, no que
concerne a inclusão do direito à promoção no âmbito da Polícia
Civil do Estado de Rondônia e extensão do período previsto
entre uma promoção e outra.

O Deputado que a presente indicação subscreve, ouvida
a categoria e analisados os debates anteriores, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao
Excelentíssimo Senhor. Cel Marcos Rocha, Governador do
Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, a necessidade de
previsão entre os direitos do Policial Civil do Estado, da
promoção, independentemente do número de vagas, assim
que transcorrido o período previsto em lei para obter o direito
à promoção, período este que é estendido de 4 para 5 anos.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Conforme Regimento Interno da Assembleia Legislativa

do Estado de Rondônia, a indicação é uma proposição que
deve ser usada sempre o objetivo for solicitar uma medida de
interesse público, cuja iniciativa legislativa ou execução
administrativa for de compet6ência privativa do Poder Executivo,
do Poder Judiciário, ou de outros órgãos da Administração
Direta e Indireta (art. 188, caput, do RIALE/RO).

No caso em apreço, em análise preliminar se conclui
que quando se traz à baila o disposto na alínea “b”, II, do § 1º
do art. 39 da Constituição do Estado, a iniciativa legislativa é
do Poder Executivo por dispor sobre os servidores públicos do
Estado, em especial, no caso, por serem servidores do próprio
Poder Executivo, razão pela qual se usa o presente
instrumento.

Nesse ínterim, é de conhecimento público que a Polícia
Civil do Estado de Rondônia vem diminuindo significativamente
o seu efetivo nos últimos anos no Estado de Rondônia devido
à ausência de concurso público  somado ao curso natural das
aposentadorias dos seus servidores.

Ao mesmo tempo, a população e as demandas do
Estado aumentaram significativamente, o que gerou um déficit
de servidores para fazer frente às necessidades básicas do
serviço de segurança pública. Estas informações foram
passadas pelos próprios gestores da Polícia Civil no ano de
2019 quando ouvidos na Comissão de Segurança Pública
quando debatíamos o problema da segurança nos condomínios
populares na reunião conjunta com a Comissão de Habitação,
entre outros momentos.

Desta forma, no Estado de Rondônia, os Policiais Civis
estão se desdobrando, por não haver contratações de novos
servidores há bastante tempo, de forma que são poucas as
vagas disponíveis nas classes superiores, nos termos do estudo
anexo realizado pela categoria.

Como é omissa a Lei Complementar nº 76 de 1993 (lei
especial), nos termos da Lei Complementar nº 68 de 1992, a
promoção na Polícia Civil do Estado de Rondônia será
regulamentada por ato normativo do Poder Executivo:



3 DE SETEMBRO DE 2019Nº 146 3191Pág.

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 O10ª LEGISLATURA

Art. 293.  A progressão do servidor na carreira dar-se-á

de 02 (dois) em 02 (dois) anos de efetivo exercício, de

acordo com os critérios definidos no Plano de Carreira,

Cargos e Salários do Pessoal Civil da Administração Direta

do Poder Executivo, Autarquias e Fundações e seus

regulamentos.

Parágrafo Único - As promoções dos Grupos Ocupacionais

Atividade de Consultoria e Representação Judicial, Atividade

de Polícia Civil e Atividade de Penitenciária dar-se-ão de 04

(quatro) em 04 (quatro) anos pelos critérios de antiguidade

e merecimento da forma prevista em regulamento.

Com a edição dos decretos regulamentares do dispositivo
(Art. 293, parágrafo único, da Lei Complementar n. 68 de 1992)
- Decreto nº 7.671 de 1996, e Decreto nº 15. 702 de 2011 - o
entendimento passou a ser que as promoções só se efetivariam
caso houvesse existência de vaga na estrutura organizacional.

O prazo previsto entre uma promoção e outra é
estabelecido na própria Lei (4 anos), contudo a regulamentação
e estruturação hoje dada à Polícia Civil impõe que muitos
servidores, que já se desdobram diante da escassez de recursos
materiais e humanos disponíveis para o trabalho, passem, em
muitos casos, mais de década sem conseguir ascender
funcionalmente.

Com base nisso, o projeto sugerido nesta indicação busca
uma forma racional para efetivar a promoção dos servidores
no prazo estabelecido, afastando a necessidade da existência
de vaga, desde que observados os demais critérios
estabelecidos em regulamento.

Em contrapartida, a indicação estende o prazo
estabelecido em para que o Policial Civil tenha direito à
promoção. Atualmente este prazo é de 04 (quatro) anos
conforme previsão do Parágrafo Único do art. 293, da Lei
Complementar 68 de 1992 (já transcrito acima), e se acatada
a indicação passa a ser de 5 (cinco) anos.

Assim, pensa-se que equaciona o problema vivido pela
Instituição sem perder de vista que isso gerará um impacto
nos cofres da Administração, o que se busca equacionar com
a extensão do período para cinco anos entre uma promoção e
outra.

Diante disso, com base no problema social atual
vivenciado pela segurança pública do Estado de Rondônia e
pela especial situação vivida pela Polícia Civil (falta de efetivo),
propomos a presente indicação com sugestão de Projeto de
Lei em anexo, aguardando a apreciação, e posterior
encaminhamento de projeto de Lei à Assembleia Legislativa
para início do processo legislativo dentro da mais escorreita
aplicação do princípio republicano (art. 2º Parágrafo único, da
Constituição Federal de 1988).

Plenário das deliberações 06 de agosto de 2019.
Dep. Ismael Crispin – PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN - PSB - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania - SESDEC, a necessidade de encaminhar a esta Casa
de Leis, projeto nos termos da minuta em anexo, no que
concerne a inclusão de restrição ao instituto da cedência em
relação aos servidores da segurança pública do Estado de
Rondônia e aos agentes penitenciários.

O Deputado que a presente indicação subscreve, tendo
em vista a crescente demanda social em torno da melhoria da
segurança pública no Estado de Rondônia, indica ao
Excelentíssimo Senhor. Cel Marcos Rocha, Governador do Estado
de Rondônia, com cópia a Secretaria de Estado da Segurança,
Defesa e Cidadania - SESDEC, a necessidade de limitação do
instituto da cedência no âmbito da segurança pública (art.143
da Constituição do Estado - CE), na qual também se faz
necessário incluir os agentes penitenciários (fazem parte da
segurança pública apesar de não estarem contidos no art. 143
da CE).

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Conforme Regimento Interno da Assembleia Legislativa

do Estado de Rondônia, a indicação é uma proposição que
deve ser usada sempre o objetivo for solicitar uma medida de
interesse público, cuja iniciativa legislativa ou execução
administrativa for de compet6ência privativa do Poder Executivo,
do Poder Judiciário, ou de outros órgãos da Administração Direta
e Indireta (art. 188, caput, do RIALE/RO).

No caso em apreço, em análise preliminar se conclui
que quando se traz à baila o disposto na alínea “b”, II do § 1º

do art. 39 da Constituição do Estado, a iniciativa legislativa é

do Poder Executivo por dispor sobre os servidores públicos do
Estado, em especial, no caso, por serem servidores do próprio

Poder Executivo, razão pela qual se usa o presente instrumento.

Em que pese a expressão “dispor sobre servidores

públicos do Estado” ser bastante genérica, em casos como

estes o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que incide

o vício de iniciativa caso a iniciativa se dê no Poder Legislativo:

Direito de greve de servidores públicos estaduais.
Regulamentação por lei estadual. (...) A norma
impugnada, ao disciplinar o exercício do drietio de greve
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, apresenta
peculiar disciplina normativa concernente à relação
jurídica havida entre os servidores públicos estaduais e
a administração pública. Considerada a iniciativa
parlamentar da norma impugnada, é de se reconhecer
sua inconstitucionalidade formal (art. 61, § 1º, II, c, CF)
“. [ADI 5.213, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 13-6-
2018, P, DJE de 21-6-2018].
Nesse ínterim, a intenção da indicação é buscar soluções

para a resolução de um problema social, razão pela qual através
desta se busca o meio mais eficiente para atingir tal desiderato.

Em razão das altas demandas sociais, da cobrança que
o próprio Poder Legislativo faz em busca de soluções no
exercício do seu poder de fiscalização, e do contato com os
próprios gestores públicos durante a atividade parlamentar,
fica evidente que esses setores perdem muito na prestação do
serviço por não ter em seus quadros muitos servidores que se
encontram cedidos para outros há muitos anos.

Somado a isso, é de conhecimento geral que as
Instituições atingidas estão em efetivos reduzidos, e necessitam
de mais servidores para fazer frente minimamente às demandas
sociais.
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Com base nisso, o projeto sugerido nesta indicação busca
apenas sensivelmente minimizar o problema. Pois a cedência
é juridicamente possível (art. 43 e incisos de LC nº 68/92¹),
mas deve ser limitada em relação às instituições que tem uma
demanda tão elevada de recursos humanos na atividade-fim.

Diante disso, propomos a presente indicação com
sugestão de projeto de lei complementar em anexo, aguardando
a apreciação, e posterior encaminhamento de projeto de lei à
Assembleia Legislativa para início do processo legislativo dentro
da mais escorreita aplicação do princípio republicano (art. 2º,
parágrafo único, da Constituição Federal de 1988).

Plenário das deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Ismael Crispin - PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN - PSB - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, a
necessidade urgente de reforma geral e construção de 03 salas
de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental Deonildo
Caragnato, localizada no município de São Miguel do Guaporé.

O Deputado que a presente indicação subscreve, ouvido
o douto Plenário, nos termos do art. 188 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, indica ao Excelentíssimo Senhor. Cel Marcos
Rocha, Governador do Estado de Rondônia, com cópia a
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, a necessidade
urgente de reforma geral e construção de 03 salas de aula na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Deonildo Caragnato,
localizada no município de São Miguel do Guaporé.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Apresentamos esta proposição com objetivo de solicitar

a necessidade que seja viabilizado com urgência a construção
de 03 (três) salas de aula e a reforma da estrutura física do
prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Deonildo
Caragnato, localizada no município de São Miguel do Guaporé,
que passa por sérios problemas estruturais e a carência de
salas de aula para acomodar os alunos.

Com o constante aumento populacional nos diversos
municípios do Estado de rondônia, em São Miguel do Guaporé
não é diferente. Da mesma forma com o crescimento
populacional, igualmente a classe estudantil também teve um
crescimento além do esperado. o funcionamento desta unidade
de ensino tornou-se precário e com sérias dificuldades, por
não comportar com conforto todos os alunos matriculados.

A educação é de grande importância em todas as
camadas da sociedade, sendo primordial para o futuro e direito
de todos, sendo dever do Estado garantir os direitos sociais da
sociedade. É preciso que seja dado suporte e melhores
condições de estudo para as crianças e os jovens estudantes
matriculados na rede pública de ensino.

Destarte, o Governo do Estado de Rondônia estimou uma
reserva orçamentária para assegurar a manutenção,
construção, modernização, ampliação e reformas das unidades
escolares 16.001.12.368. 1076.2165 - MANTER e MELHOR AS
UNIDADES ESCOLARES, conforme exposto na Lei nº 4.455 de

07 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual e Quadro de
Detalhamento de Dotações referente ao  Exercício de 2019.

A Constituição Federal, em seu artigo 205, preceitua a
seguinte redação:

Art. 205. A educação, direito de todos os dever do Estado

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

A educação também é direito de cidadania e de
dignidade da pessoa humana e um espaço e um espaço bem
estruturado na escola é sem dúvida de grande relevância para
o corpo de docente e discentes, uma vez que será cenário
diário de estudos, discussões, reflexões, convívios sociais e
lazer.

Desta forma, cumpre ressaltar que o objetivo central
da presente proposição é de atender os aspectos relacionados
a estrutura física da escola pública em questão, buscando uma
melhoria na qualidade de vida de todos aqueles que necessitam
utilizá-la como futuro de uma vida mais digna e melhor.

Atender a esta indicação é facilitar o acesso à educação,
evitando a superlotação das unidades escolares de bairros
vizinhos, bem como incentivar a frequencia em sala de aula
de nossas crianças e adolescentes, portanto, pedimos ao
Executivo pelo atendimento a esta importante reivindicação.

Face ao exposto, é que solicito aos nobre deputados a
aprovação da presente indicação, visando que a Secretaria
Estadual de Educação - SEDUC, realize a reforma da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Rocha Pombo, conforme
relatamos à secretária adjunta da pasta durante visita in loco
a instituição de ensino, pois o problemas de estrutura existentes
na escola e as obras de reforma e ampliação são necessárias
para melhor condição de trabalho de seus funcionários e o
atendimento aos alunos.

Plenário das deliberações 9 de julho de 2019
Dep. Ismael Crispin - PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN - PSB - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, a
necessidade urgente de reforma geral da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Rocha Pombo, localizada no município de
Nova Brasilândia D’Oeste.

O Deputado que a presente indicação subscreve, ouvido
o douto Plenário, nos termos do art. 188 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, indica ao Excelentíssimo Senhor.
Governador do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria
de Estado da Educação - SEDUC, a necessidade urgente de
reforma geral da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rocha
Pombo, localizada no município de Nova Brasilândia D’Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Apresentamos esta proposição com objetivo de solicitar

a necessidade que seja viabilizado com urgência a reforma da
estrutura física do prédio da Escola Estadual de Ensino
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Fundamental Rocha Pombo, localizada no município de Nova
Brasilândia D’Oeste, que passa por sérios problemas estruturais.

A educação é de grande importância em todas as
camadas da sociedade, sendo primordial para o futuro e direito
de todos, sendo dever do Estado garantir os direitos sociais da
sociedade. É preciso que seja dado suporte e melhores
condições de estudo para as crianças e os jovens estudantes
matriculados na rede pública de ensino.

Destarte, o Governo do Estado de Rondônia estimou uma
reserva orçamentária para assegurar a manutenção,
construção, modernização, ampliação e reformas das unidades
escolares 16.001.12.368. 1076.2165 - MANTER e MELHOR AS
UNIDADES ESCOLARES, conforme exposto na Lei nº 4.455 de
07 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual e Quadro de
Detalhamento de Dotações referente ao  Exercício de 2019.

A Constituição Federal, em seu artigo 205, preceitua a
seguinte redação:

Art. 205. A educação, direito de todos os dever do Estado

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para o trabalho.

A educação também é direito de cidadania e de
dignidade da pessoa humana e um espaço e um espaço bem
estruturado na escola é sem dúvida de grande relevância para
o corpo de docentes e discentes, uma vez que será cenário
diário de estudos, discussões, reflexões, convívios sociais e
lazer.

Desta forma, cumpre ressaltar que o objetivo central da
presente proposição é de atender os aspectos relacionados a
estrutura física da escola pública em questão, buscando uma
melhoria na qualidade de vida de todos aqueles que necessitam
utilizá-la como futuro de uma vida mais digna e melhor.

Face ao exposto, é que solicito aos nobre deputados a
aprovação da presente indicação, visando que a Secretaria
Estadual de Educação - SEDUC, realize a reforma da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Rocha Pombo, conforme
relatamos à secretária adjunta da pasta durante visita in loco
a instituição de ensino, pois o problemas de estrutura existentes
na escola e as obras de reforma e ampliação são necessárias
para melhor condição de trabalho de seus funcionários e o
atendimento aos alunos.

Plenário das deliberações 9 de julho de 2019
Dep. Ismael Crispin - PSB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP -  Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas e Rodagem de Rondônia - DER, a necessidade de
execução dos serviços de recuperação da ponte sobre o Rio
Braço Esquerdo, BR 421, município de Campo Novo.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
INDICA ao Poder Executivo que interceda junto ao Departamento
de Estradas e Rodagem de Rondônia - DER, necessidade de
execução do serviços de recuperação da ponte sobre o Rio
Braço Esquerdo na BR 421, sendo está situada a cerca de 4km
depois do município de Campo Novo, em sentido aos Distritos
Rio Branco de Três Coqueiros.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente solicitação se faz necessária, pois a via ora

citada é de sua importância para o acesso ao município, sendo
que a ponte encontra-se em seria situação de deterioração

correndo o risco de cair, conforme fotos em anexo, colocando
em risco eminente os moradores da região que necessitam da
ponte para seu deslocamento, bem como para escoar os
produtos de seu trabalho, já que está é uma região de

agricultores.
O problema em questão vem afetando também os filhos

dos moradores daquela região, pois para que estes cheguem
a escola os monitores dos ônibus escolares, desembarcam os

alunos para que assim seja realizada a travessia a pé, buscando
amenizar os riscos para as crianças que estão em busca da
educação básica garantida Constitucionalmente.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres Pares da

presente Indicação.

Plenário das deliberações, 06 de agosto de 2019
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP -  Indica a
necessidade de limpeza do terreno localizado a rua Dr. José
Adelino, 3981 - bairro Costa e Silva no município de Porto Velho,

antiga sede do 2º Delegacia de Polícia, bem como providências,
quanto a destinação do prédio.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
INDICA ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia para
a SESDEC - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania, a necessidade de limpeza do terreno localizado na
rua Dr. José Adelino, 3981 bairro Costa e Silva no município de
Porto Velho, antiga sede do 2º Delegacia de Polícia, bem como
providências, quanto a destinação do prédio, pois, na presente
data, este encontra-se abandonado e sendo utilizado por
moradores de rua.

J U S T I F I C A T I V A

A presente preposição tem a finalidade de indicar ao
Governador do Estado de Rondônia, quanto a necessidade de
execução dos serviços de limpeza do terreno localizado a rua
Dr. José Adelino, 3981 - bairro Costa e Silva no município de
Porto Velho, antiga sede 2ª Delegacia de Polícia, bem como
providências quanto a destinação do prédio, pois, na presente
data, este encontra-se abandonado e sendo utilizado por
moradores de rua.

Destaca-se que os cidadãos daquela região entraram
em contato com este que subscreve, pois com o abandono do
prédio, este vem sendo tomado pela vegetação (mato),
conforme foto em anexo, o que tornou o ambiente propício
para que moradores de rua tomassem o prédio, trazendo assim
sensação de insegurança para os moradores daquela região.

Diante do fato reforço a importância da limpeza do local
supracitado e o levantamento de informação quanto a
destinação daquele.
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Pelo exposto, peço aprovação aos nobres Pares da
presente indicação.

Plenário das deliberações, 08 de julho de 2019
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP -  Indica ao
Comandante Geral da PM/RO senhor Cel. Mauro Ronaldo Flores
Correa, a necessidade de aumento do patrulhamento ostensivo
na rua Dr. José Adelino, 3981 - bairro Costa e Silva no município
e Porto Velho antiga sede do 2º Delegacia de Polícia.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
Indica ao Comandante Geral da PM/RO senhor Cel. Mauro
Ronaldo Flores Correa, a necessidade de aumento do
patrulhamento ostensivo na rua Dr. José Adelino, 3981 - bairro
Costa e Silva no município e Porto Velho antiga sede do 2º
Delegacia de Polícia.

J U S T I F I C A T I V A

A presente preposição tem a finalidade de indicar  ao
Comandante Geral da PM, quanto a necessidade de aumento
de Policiais e viaturas na rua Dr. José Adelino, 3981, bairro
Costa e Silva no município de Porto Velho, antiga sede 2º
Delegacia de Polícia.

A população daquela região vem sofrendo com o aumento
do índice de violência, em virtude do abando no prédio da antiga
Sede da 2ª Delegacia de Polícia, que fora tomado pela vegetação
(mato), conforme foto em anexo, o que tornou ambiente para
que moradores de rua tomassem o prédio, trazendo assim
sensação de insegurança para os moradores daquela região.
Segundo a população houve o aumento no índice de furtos e
roubos, em virtude do abandono do prédio mencionado.

Neste diapasão a oferta da segurança pública é dever
do Estado, conforme prevê a Constituição do Estado de
Rondônia:

Art. 143. A segurança Pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
(...)
Por todo exposto, reforço aos nobres pares a suma

importância do reforço no patrulhamento na área mencionada
e solicito apoio para aprovação da presente proposição.

Plenário das deliberações, 1º de julho de 2019
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CAB JHONY PAIXÃO - PRB -
Indica ao Poder Executivo que interceda junto a Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia - SEDUC, quanto a necessidade
de aquisição de ônibus escolares para atender aos alunos das
Escolas Militares e Militarizadas, no âmbito do Estado de
Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto a Secretaria da
Educação do Estado de Rondônia - SEDUC, quanto a necessidade
de aquisição de ônibus escolares para atender aos alunos das
Escolas Militares e Militarizadas, no âmbito do Estado de
Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem a finalidade de indicar ao Poder

Executivo que interceda junto a Secretaria de Educação do
Estado de Rondônia - SEDUC, quanto a necessidade de
aquisição de ônibus escolares para atender aos alunos das
Escolas Militares e Militarizadas, no âmbito do Estado de
Rondônia.

É cediço que a Secretaria de Estado de Rondônia tem
por objetivo a constituição de ferramentas para criar projetos
e ações alinhados ao planejamento estratégico do Estado de
Rondônia. Aspectos, como missão, visão, valores,
posicionamento, objetivos, plano de trabalho e execução e
monitoramento são pontos importantes do planejamento da
gestão estadual.

Atualmente o Estado conta com 06 Colégios Militares,
localizadas nos municípios de Ji-Paraná, Porto Velho,
Ariquemes, Vilhena e Jaci-Paraná, onde para melhor
desenvolvimento do educando destas instituições, e para
assegurar-lhes a formação comum indispensável, e dar-lhes
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores,
muitas vezes é lhes oferecido atividades extracurriculares, onde
muitas das vezes não possuem o meio de transporte necessário
para desenvolvimento de tais, sendo assim essencial a
disponibilização de ônibus escolares para tais.

Pelo exposto peço aprovação aos nobres Pares da
presente indicação.

Plenário das deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão - PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CAB JHONY PAIXÃO - PRB -
Indica ao Poder Executivo que interceda junto a Secretaria de
Estado de Segurança Defesa e Cidadania - SESDEC, bem como
Comando da Polícia Militar, quanto à necessidade viabilização
de sistema de videomonitoramento no município de Ji-Paraná,
no intuito de aperfeiçoara preservação e repressão de crimes.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do artigo 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo que interceda junto ao Departamento
de Obras Civis e Serviços Públicos - DEOSP, quanto à
necessidade viabilização de sistema de videomonitoramento
no município de Ji-Paraná, no intuito de aperfeiçoara
preservação e repressão de crimes.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem a finalidade de indicar ao Poder

Executivo que interceda junto a Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, bem como Comando
da Polícia Militar, quanto à necessidade viabilização de sistema
de videomonitoramento no município de Ji-Paraná, no intuito
de aperfeiçoara preservação e repressão de crimes.

Destaca-se que, a implantação do referido sistema
proporcionará maior segurança ao munícipes, pois repreenderá
quaisquer conduta ou ação ilícita, diminuindo assim o índice
de violência e de atividades criminosas. Sendo que tal será
benéfica não só para a população, mas também para a Briosa
Polícia Militar, que terá auxílio das câmaras para identificação
de suspeitos.

Saliente-se ainda que, a segurança pública é um direito
adquirido a todos os cidadãos, sendo dever do estado fomentar
tal prática, conforme preconiza na Constituição Federal, em
seu art. 144, in verbis:
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“Art. 144 A Segurança Pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio”.
(Grifo nosso)

Pelo exposto, e visando garantir e proporcionar mais
segurança, dignidade e de reduzir os índices de criminalidade
no supracitado município, é peço aprovação aos nobres Pares
da presente Indicação.

Plenário das deliberações, 06 de agosto de 2019.
Dep. CB Jhony Paixão - PRB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
Cooperação Técnica com a Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa (FAPERO), elaboração do Plano Diretor Rodoviário
Estadual do Estado de Rondônia (PDRE-RO).

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
Cooperação Técnica com a Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa (FAPERO), elaboração do Plano Diretor Rodoviário
Estadual do Estado de Rondônia (PDRE-RO).

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A elaboração do Plano Diretor Rodoviário Estadual do

Estado de Rondônia (PDRE-RO) servirá de base para o
planejamento de políticas públicas de investimento em
pavimentação, recuperação conservação e adequação de
capacidade da rede rodoviária estadual, fornecendo
instrumentos capazes de subsidiar decisões de planejamento
rodoviário.

O Plano Diretor Rodoviário Estadual permitirá o
desenvolvimento e a implantação de Residências Oficiais na
estrutura do DER-RO. Além de sistemas e instrumentos de
planejamento rodoviário necessários à elaboração de Planos
Diretores Rodoviários Municipais.

O Plano Diretor Rodoviário Estadual permitirá um estudo
completo das características e o funcionamento da malha
rodoviária existente em Rondônia. Todavia, a um diagnóstico
completo dos sistemas de transporte atuais, a caracterização
evolutiva destes modais, estudos socioeconômicos, de tráfego
e de custos.

Por sua vez, os estudos socioeconômicos devem incluir
atividades referentes à identificação, análise e projeção de
variáveis explicativas da demanda tais como população, frota
de veículos, PIB, produção agrícola e industrial. Por conseguinte,
os estudos de tráfego deverão levantar dados do tráfego
detalhado desde a origem, destino para transporte individual,
de cargas e transporte coletivo, com a realização de testes de
velocidades e estimativas do crescimento do tráfego.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, estado de
Rondônia, extenso a Casa Civil, que o Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos -
DER, em regime de cooperação técnica com a Fundação

Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas
e Tecnológicas e à Pesquisa (FAPERO), elaboração do Plano
Diretor Rodoviário Estadual do Estado de Rondônia (PDRE-RO).

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil e
ao  Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
pavimentação asfáltica das ruas: Rio Claro, Cabo, Beira Rio,
São Luiz, 28 de Setembro e Imperatriz, situadas no bairro Costa
e Silva - Zona Norte.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
realização de estudos técnicos, elaboração de projeto executivo
e viabilização de recursos financeiros para  pavimentação
asfáltica das ruas: Rio Claro, Cabo, Beira Rio, São Luiz, 28 de
Setembro e Imperatriz, situadas no bairro Costa e Silva - Zona
Norte.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A pavimentação asfáltica das referidas ruas no bairro

Costa e Silva se faz necessária, por conta dos moradores
sofrerem constantemente com a lama no período intenso das
chuvas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando
problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infra-instrutura das ruas da
capital, oferecer melhores condições de vida para a população,
e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social
em escala local.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, extenso à
Casa Civil e ao Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, do Estado de Rondônia,
em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto
Velho, realização de estudos técnicos, elaboração de projeto
executivo e a viabilização de recursos financeiros para
pavimentação asfáltica das ruas: Rio claro, Beira Rio, São Luiz,
28 de setembro e Imperatriz, situadas no bairro Costa e Silva
- Zona Norte.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
pavimentação asfáltica das ruas: Rio Claro, Cabo, Beira Rio,
São Luiz, 28 de Setembro e Imperatriz, situadas no bairro Costa
e Silva - Zona Norte.
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O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
pavimentação asfáltica das ruas: Rio Claro, Cabo, Beira Rio,
São Luiz, 28 de Setembro e Imperatriz, situadas no bairro Costa
e Silva - Zona Norte.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A pavimentação asfáltica das referidas ruas no bairro

Costa e Silva se faz necessária, por conta dos moradores
sofrerem constantemente com a lama no período intenso das
chuvas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando
problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade.

Outro motivo é melhorar a infra-instrutura das ruas da
capital, oferecer melhores condições de vida para a população,
e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social
em escala local.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, extenso à
Casa Civil e ao Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, do Estado de Rondônia,
em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto
Velho, realização de estudos técnicos, elaboração de projeto
executivo e a viabilização de recursos financeiros para
pavimentação asfáltica das ruas: Rio claro, Beira Rio, São Luiz,
28 de setembro e Imperatriz, situadas no bairro Costa e Silva -
Zona Norte.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil, e
ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
Cooperação Técnica, colocar um caminhão pipa a disposição
da Prefeitura do município de Candeias do Jamari.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, em regime de
Cooperação Técnica com colocar um caminhão pipa a disposição
da Prefeitura do município de Candeias do Jamari.

Requeiro ainda, que esta Casa dê conhecimento desta
propositura ao Prefeito e a Presidência da Câmara de
Vereadores  do município em voga

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Nos períodos mais secos do ano na Amazônia, em especial

Rondônia, o excesso de poeira leva muitas pessoas as unidades
de saúde por conta das doenças respiratórias. Neste caso, os
mais afetados são crianças e idosos.

Por sua vez, as unidades hospitalares costumam ficar
lotadas por conta das doenças pulmonares ocasionadas pela
grande quantidade dos municípios rondonienses tem o hábito

de utilizar caminhões pipas para molhar as ruas de terra batida
que não possui pavimentação asfáltica, além de aguar os
canteiros e rotatórias urbanas como forma de conter a poeira.
Outro caso, os caminhões pipas são colocados a serviço da
recuperação de estradas da área rural.

Desse modo, por conta da Prefeitura do município de
Candeias do Jamari não dispor de caminhões pipas na sua
frota, indicamos ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e ao
Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e
Serviços Públicos - DER, do Estado de Rondônia, em regime
de cooperação técnica, colocar um caminhão pipa a disposição
da Prefeitura do município em voga.

Insta ainda, que tal iniciativa, visa responder ao reclame
da população urbana que sofre com a poeira e a rural que
carece de boas estradas para escoar a sua produção
proveniente da agricultura familiar.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de julho de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, do Estado de
Rondônia, elevação, drenagem, implantação de meio fio e
pavimentação asfáltica da Estrada do Belmonte, situada no
município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa
Civil, que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, DER, do Estado de
Rondônia, elevação, drenagem, implantação de meio fio e
pavimentação asfáltica da Estrada do Belmonte, situada no
município de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A Estrada do Belmonte, situada na Zona Norte do

município de Porto Velho, é o acesso principal de veículos que
carregam e descarrega mercadorias - combustível e gás de
cozinha, em empresas localizadas às margens do Rio Madeira.
Por sua vez, comerciantes, moradores, produtores rurais e
motoristas de veículos pesados reclamam das péssimas
condições da estrada em voga e pede que sejam realizadas
obras de melhorias como forma de garantir segurança de
trafegabilidade.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, extenso a
Casa Civil e ao Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, do Estado
de Rondônia, elevação, drenagem, implantação de meio fio e
pavimentação asfáltica da Estrada do Belmonte, situada no
município de Porto Velho.

Insta ainda, que tal iniciativa, visa melhorar a
trafegabilidade da via de acesso ao principal corredor de
entrada e saída de mercadoria responsável por um terço da
arrecadação de impostos pelo Governo Estadual.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.
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Plenário das Deliberações, 11 de julho de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, do Estado de Rondônia,
real ização de operação tapa-buracos na RO 133,
correspondente ao trecho do município de Theobroma,
passando por Vale do Anari até chegar a Machadinho do Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, DER, do Estado de
Rondônia, realização de operação tapa-buracos na RO 133,
correspondente ao trecho do município de Theobroma,
passando por Vale do Anari até chegar a Machadinho do Oeste.

Em tempo, requeiro que esta Casa de Leis dê
conhecimento desta propositura aos Prefeitos e Presidentes
de Câmaras Municipais de Vereadores dos municípios em voga.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem por finalidade apresentar um

apelo da comunidade residente as margens do RO - 133, que
liga o município de Theobroma, passando por Vale do Anari
até chegar Machadinho do Oeste.

Por sua vez, ações como essas, visam dá condições para
os produtores rurais que carecem de boas estradas para
escoarem a sua produção proveniente da agricultura familiar,
além do deslocamento para atendimento médico, transporte
escolar e garantir a segurança dos veículos que trafegam nas
rodovias estaduais.

Dessa forma, indicamos, ao Poder Executivo, extenso a
Casa Civil e ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER do Estado de Rondônia,
real ização de operação Tapa-buraco na RO -133,
correspondente ao trecho do município de Theobroma,
passando por Vale do Anari até chegar a Machadinho do Oeste.

Insta ainda, que tal iniciativa, visa melhorar a
trafegabilidade desta rodovia que necessita urgentemente de
obras de microrrevestimento asfáltico.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 11 de julho de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, do Estado de Rondônia,
em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto
Velho, pavimentação asfáltica da Rua Marmelo, localizada no
bairro Ronaldo Aragão.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, Estado de Rondônia, extenso a Casa Civil,
que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, DER, do Estado de
Rondônia, em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal
de Porto Velho, pavimentação asfáltica da rua Marmelo,
localizada no bairro Ronaldo Aragão. Em tempo, requeiro que

esta Casa de Leis dê conhecimento desta propositura aos
Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais de Vereadores
dos municípios em voga.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A pavimentação asfáltica de ruas nas áreas urbanas e

distritos localizados nas áreas rurais, se faz necessária por
conta dos moradores sofrerem constantemente com a poeira
no período de estiagem e poças de lama em períodos chuvosos.
Por sua vez, ocasiona problemas de saúde e prejudica a
trafegabilidade de veículos e pedestres respectivamente.

Desse modo, indicamos ao Poder Executivo, extenso à
Casa Civil e ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER do Estado de Rondônia,
colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
pavimentação asfáltica da rua Marmelo, localizada no bairro
Ronaldo Aragão, nesta Capital.

Insta, ainda que, melhorar a infraestrutura das ruas é
uma forma de oferecer melhores condições de vida para
população que carece de políticas públicas comprometidas para
o desenvolvimento social e econômico em escala local.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 10 de julho de 2019
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado
de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), do Estado
de Rondônia, o encaminhamento de mensagem a este Poder
Legislativo contendo Projeto de Lei de Arma para o Grupo de
Escolta Tática - GET, para uso dos servidores que trabalham
nas unidades socioeducativas.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de
Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), do
Estado de Rondônia, o encaminhamento de mensagem a este
Poder Legislativo contendo Projeto de Lei de Arma para o Grupo
de Escolta Tática - GET, para uso de servidores que trabalham
nas unidades socioeducativas.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Informamos da real necessidade de um Grupo Tático

Armado tanto para resguardar a integridade dos servidores
públicos que trabalham no Sistema Socioeducativo como a
integridade física dos adolescentes - sensação de segurança,
que desrespeitam as normas e transgride a ordem e a disciplina.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, extenso a
Casa Civil e a Secretaria de Estado de Assistência e do
Desenvolvimento Social (SEAS), do Estado de Rondônia, o
encaminhamento de mensagem a este Poder Legislativo
contendo Projeto de Lei de Arma para o Grupo de Escolta Tática
- GET, para uso de servidores que trabalham nas unidades
socioeducativas.

Insta, ainda informar, que o grupo que trabalha em
escoltas externas para o Judiciário, escoltas Médicas
Hospitalares e Cursos Diversos, salvaguardando o adolescente
de possíveis tentativas contra sua pessoas ou resgate dos



3 DE SETEMBRO DE 2019Nº 146 3198Pág.

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

mesmos, além de possíveis confrontos com os servidores que

fazem esse tipo de escolta que trabalham totalmente

desarmados.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres

Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de julho de 2019.

Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao

Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado

de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), e a

Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), do estado de Rondônia,

em cooperação técnica, desenvolver, elaborar, planejar, viabilizar

dotação orçamentária e encaminhar Projeto de Criação de um

Centro de Correção para servidores que trabalham na SEJUS e

FEASE, a este Poder Legislativo.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma

Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica

ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado

de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e a
Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), do estado de Rondônia,
em cooperação técnica, desenvolver, elaborar, planejar, viabilizar
dotação orçamentária e encaminhar Projeto de Criação de um
Centro de Correção para servidores que trabalham na SEJUS e
FEASE, a este Poder Legislativo.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,

Os servidores que trabalham na SEJUS e FEASE - agentes

penitenciários e Agentes de Segurança Sócioeducativo, lidam

com apenados e menores infratores na sua atividade laboral.

Contudo, quando um profissional da área em voga erra

em suas funções, são punidos e obrigados a terem os mesmos
tratamentos dispensados a um meliante.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, extenso a
Casa Civil e a Secretaria de Estado de Assistência e do
Desenvolvimento Social (SEAS), e a Secretaria de Estado de
Justiça (SEJUS), do estado de Rondônia, em cooperação técnica,
desenvolver, elaborar, planejar, viabilizar dotação orçamentária
e encaminhar Projeto de Criação de um Centro de Correção
para servidores que trabalham na SEJUS e FEASE, a este Poder
Legislativo.

Insta, ainda, informar, que tal iniciativa, visa atender os
anseios de ambas as categorias bem como de tranqüilizar seus
familiares mediante o risco de vida que tais profissionais são
submetidos a cumprir pena nas unidades prisionais comuns.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de julho de 2019.
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado
de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), e a
Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), do estado de Rondônia,
a formação da Comissão Paritária conforme Lei, no sentido de

elaborar o Plano de Cargos e Salários dos Socioeducadores
da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE).

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria
de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS)
e a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), do estado de
Rondônia, a formação da Comissão Paritária conforme Lei, no
sentido de elaborar o Plano de Cargos e Salários dos
Socioeducadores da Fundação Estadual de Atendimento
Socioeducativo (FEASE).

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Nos termos do art. 54 da Lei nº 22.803 de 27/05/2018,

disciplina a nomeação de uma Comissão Paritária, para
elaboração no prazo de 180 dias, proposta do Plano de Cargos
e Salários dos servidores da Fundação Estadual de Atendimento
Socioeducativo (FEASE). Apesar de já decorrido mais de um
ano, até a presente data, sequer existe comissão formada
para atividade fim estabelecida em Lei.

Dessa forma, indicamos ao Poder Executivo, extenso a
Casa Civil e a Secretaria de Estado de Assistência e do
Desenvolvimento Social (SEAS), e a Secretaria de Estado de
Justiça (SEJUS), a formação da Comissão Paritária conforme
Lei, no sentido de elaborar o Plano de Cargos e Salários dos
Socioeducadores da Fundação Estadual de Atendimento
Socioeducativo (FEASE), conforme Lei.

Insta, ainda, sensibilizar a equipe do Governo, da
necessidade de apresentação de uma proposta que traga
melhorias efetivamente para os servidores da FEASE.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de julho de 2019.
Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao
Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Superintendência da
Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), do Estado de
Rondônia, em regime de colaboração com a Prefeitura
Municipal de Nova Mamoré, doação de material esportivo de
Futebol de Campo e Futebol de Salão a Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer - SEMECEL do município em voga.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno,
indica ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
(SEJUCEL), do Estado de Rondônia, em regime de colaboração

com a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, doação de

material esportivo de Futebol de Campo e Futebol de Salão a

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SEMECEL
do município em voga. Em tempo, requeiro que esta Casa de
Leis dê conhecimento ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores daquele Município.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Considerando que compete ao Poder Público propiciar

políticas públicas de bem estar social à população,
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especialmente nos setores do esporte e de lazer, fomos

informados que as atividades mais procuradas são futebol de

campo e de salão, por sua vez, para o desenvolvimento destas

atividades são necessários materiais esportivos apropriados.

Em atendimento a solicitação do vereador Antônio

Barroso Viana, indicamos ao Poder Executivo, extenso a Casa

Civil e a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e

Lazer (SEJUCEL), do Estado de Rondônia, em regime de

colaboração com a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré,

doação de material esportivo de Futebol de Campo e Futebol

de Salão a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer -

SEMECEL do município em voga.

Insta, ainda que, considerando, o baixo poder aquisitivo

dos atletas dos grupos esportivos que se formam no município

de Nova Mamoré, na maioria das vezes, formados por jovens

de parcas condições financeiras para comprar os materiais

desportivos e uniformes completos, dificulta a prática das

diversas atividades esportivas, inclusive na modalidade de

futebol de campo e salão.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres

Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019.

Dep. Jair Montes - PTC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES - PTC - Indica ao

Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado

de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) e ao Comando

Geral do Bombeiro Militar (CBMRO), do Estado de Rondônia,

em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal de Nova

Mamoré, a implantação de uma Brigada de Incêndio equipada

com um Caminhão Auto-Bomba Tanque - ABT  e uma

ambulância de resgate.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
Regimental do art. 146, VII c/c 188 do Regimento Interno, indica
ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de
Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) e ao
Comando Geral do Bombeiro Militar (CBMRO), do Estado de
Rondônia, em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal
de Nova Mamoré, a implantação de uma Brigada de Incêndio
equipada com um Caminhão Auto-Bomba Tanque - ABT  e uma

ambulância de resgate. Em tempo, requeiro que esta Casa de

Leis dê conhecimento ao Prefeito e Presidente da Câmara de

Vereadores daquele município.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,

Considerando que o Município de Nova Mamoré, possui

muitos estabelecimentos comerciais e residências em madeira,

bem como em alvenaria, após alguns incêndios que destruíram

residências, fomos informados da necessidade de instalação

imediata de uma Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros
Militar na localidade em voga, garantido, assim, uma efetiva
prestação deste serviço à população e prontidão no combate a
possíveis incêndios.

Dessa forma, em atenção ao Oficio n° 020/GV/AHMA/
2018 do vereador Antônio Hiran Matos de Araújo, indicamos
ao Poder Executivo extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado
de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) e ao Comando
Geral do Bombeiro Militar (CBMRO), do Estado de Rondônia,
em regime de colaboração com a Prefeitura Municipal de Nova
Mamoré, a implantação de uma Brigada de Incêndio equipada
com um Caminhão Auto-Bomba Tanque - ABT e uma ambulância
de resgate.

Insta, ainda que a unidade mais próxima de combate a
incêndio, é o 5º Grupamento de Bombeiro Militar de Guajará-
Mirim, com 46 quilômetros de distância e cerca 50 minutos a
ser percorrida por uma viatura do porte de Caminhão Auto
Bomba-Tanque - ABT, provavelmente, não chegando a tempo
de conter e apagar o foco de incêndio.

Face ao exposto, é que realmente pedimos aos nobres
Pares a aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 24 de junho de 2019.
Dep. Jair Montes - PTC

PRIMEIRA SECRETARIA

              ATO Nº. 001/2019 – 1ª SECRETARIA /ALE

Relotação da Servidora estatutária, CÂNDIDA

MARIA DE ARAÚJO DA SILVEIRA, para a divisão de

PUBLICAÇÕES E ANAIS DESTA CASA DE LEIS e dá outras

providências.

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
em consonância ao Inciso II do artigo 16 do Regimento Interno
e do Inciso II do Artigo 1º da Instrução Normativa 001 de 30 de
maio de 2019 desta Casa de Leis.

RESOLVE;

 Art. 1º - RELOTAR na DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES E
ANAIS desta Casa de Leis, a servidora Estatutária, CÂNDIDA
MARIA DE ARAÚJO DA SILVEIRA, inscrita sob o Cadastro
Funcional de nº. 100009698.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação e com efeitos legais a partir do dia 16 de setembro
de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Porto Velho, 03 de setembro de 2019.

DEP. ISMAEL CRISPIN
1º SECRETÁRIO
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