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26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 25.08.2020
INÍCIO: 15h13min

PRESIDENTE: SR. DR. NEIDSON
 SR. ADELINO FOLLADOR

SECRETÁRIO: SR. EZEQUIEL NEIVA

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 26ª
Sessão Ordinária da 2ª 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. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - Procede à
leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observações dou-a por
aprovada.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - Procede à
leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

1 -  Mensagem nº 175/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei n°
688, de 27 de dezembro de 1996”.

2 - Mensagem nº 176/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação,
até o valor de R$ 153.000,00, e cria Ação em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.”.

3 - Mensagem nº 177/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 116.218,00, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia -
FUPEN”.

4 - Mensagem nº 178/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a proteção de mulheres em situação de violência durante a
vigência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31
de dezembro de 2020, ou enquanto durarem medidas de
quarentena e restrições de atividades no contexto da pandemia
do COVID-19.”.

5 - Mensagem nº 179/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a proibição da comercialização do cachimbo de água egípcio
conhecido como “narguilé” aos menores de dezoito anos de
idade e o consumo em lugares públicos, e dá outras
providências.”.”

6 - Mensagem nº 180/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a proibição de produção, fornecimento e distribuição, gratuita
ou onerosa, de canudos plásticos, produzidos com materiais
não biodegradáveis no Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

7 - Mensagem nº 181/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a permanência do profissional fisioterapeuta nos Centros de
Terapia Intensiva - CTIS e nas Unidades de Terapia Intensiva -
UTIS, adulto, pediátrico e neonatal no Estado de Rondônia e
dá outras providências”.

8 - Mensagem nº 182/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei n°
4.702, de 12 de dezembro de 2019.”

9 - Mensagem nº 183/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Prorroga os prazos para
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.”

10 - Mensagem nº 184/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
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a concessão de benefícios emergenciais, às Instituições Sem
Fins Lucrativos de Radiodifusão comunitários, a ser adotado
durante o Estado de Calamidade Pública.”

11 - Mensagem nº 185/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Altera o artigo
3° da Lei n° 4.703, de 12 de dezembro de 2019.”.

12 - Mensagem nº 186/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 3.756.181,63, em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC”.

13 - Mensagem nº 187/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 2.151.543,00, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNESP”.

14 - Mensagem nº 188/2020 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Revoga as
Leis nº 75, de 12 de abril de 1993, nº 167, de 27 de dezembro
de 1996, nº 198, de 29 de dezembro de 1997, nº 223, de 28 de
dezembro de 1999, nº 626, de 26 de julho de 2011 e nº 547,
de 30 de dezembro de 1993”.

15 - Mensagem nº 189 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Proíbe o
consumo e venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia
no complexo Espaço Alternativo, no município de Porto Velho”.

16 - Ofício nº 4530/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 1128/2020 do Senhor Deputado
Anderson Pereira.

17 - Ofícios nºs 4441, 4415/2020 – DITELIR,
encaminhando resposta aos Requerimentos nºs 1630, 1007/
2020 de autoria do Senhor Deputado Dr. Neidson.

18 - Ofícios nºs 4335, 4390, 4407, 4410, 4393, 4397,
4398, 4395, 4412, 4413, 4416, 4556, 4440, 4438, 4436, 4435/
2020 – DITELIR, encaminhando resposta às Indicações
Parlamentares nºs 958, 905, 950, 890, 947, 641, 639, 642,
945, 299, 909, 1029, 888, 955, 952, 896/2020 de autoria do
Senhor Deputado Eyder Brasil.

19 - Ofício nº 4396/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 939/2020 de autoria do
Senhor Deputado Jair Montes.

20 - Ofício nº 4399/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 914/2020 de autoria do
Senhor Deputado Ezequiel Neiva.

21 - Ofício nº 4401/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 802/2020 de autoria do
Senhor Deputado Lazinho da Fetagro.

22 - Ofício nº 4408/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 918/2020 de autoria do
Senhor Deputado Ismael Crispin.

23 - Ofício nº 4411/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 712/2020 de autoria da
Senhora Deputada Cassia da Muleta.

24 - Ofício nº 4529/2020 – DITELIR, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 900/2020 de autoria do
Senhor Deputado Marcelo Cruz.

25 - Ofício nº 808/2020 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando decisão de Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 0802489-90.2020.8.22.0000 em face à Lei Ordinária nº
4.732, de 08 de abril de 2020.

26 - Ofício nº 010/2020 – Instituto Rui Barbosa,
encaminhando para conhecimento os estudos “Educação que
faz a diferença” e “A educação não pode esperar”.

27 - Ofício nº 11858/2020 – SESAU, solicitando
informações quanto ao encaminhamento dos Relatórios
Detalhado do Quadrimestre Anterior – RQDA.

28 - Ofício nº 1306/2020 – IPERON, encaminhando
cópia do Ofício nº 1306/2020/IPERON que trata de registro de
reunião e atendimento.

29 - IPERON, encaminhando para conhecimento cópia
do Ofício nº 1372/2020/IPERON, o qual trata acerca da reforma
previdenciária nas unidades federativas.

Lido o Expediente recebido, Senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Registrar a presença
aqui do Vice-Prefeito de Guajará-Mirim, Davino Serrath. Seja
bem-vindo, Davino.

Passemos às Breves Comunicações. Peço ao Deputado
Adelino Follador que assuma a Presidência, enquanto eu faço
uso da palavra.

(Às 15 horas e 44 minutos o Senhor Dr. Neidson
passa a presidência ao Senhor Adelino Follador)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com a palavra,
por cinco minutos, o Deputado Dr. Neidson, nosso representante
da região de Guajará-Mirim. Cinco minutos, sem aparte.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Presidente. Eu vim falar
hoje, nesta tribuna, com relação à Saúde do nosso Estado.

Nós tivemos duas reuniões com o Cosems (Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde), que através da Vera, a pedido
do Deputado Lebrão, também, foi ao nosso gabinete primeiro;
depois, com membros do Cosems, que é o Conselho dos
Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia,
falando sobre um levantamento que eles estavam realizando,
com relação aos leitos de UTI e leitos clínicos destinados à
Covid-19 no Estado de Rondônia, que o Governo do Estado
contratou. Foi feito esse levantamento e a maior parte dos
leitos clínicos, eu acredito que uns 50% mais ou menos, não
estavam sendo ocupados no Estado de Rondônia,
principalmente na macrorregião 2, na qual são atendidos no
Município de Cacoal. E, após esse levantamento, nós tivemos
uma reunião pela Comissão de Saúde para ver essa
situação.Hoje, o Secretário de Saúde esteve presente na
Comissão de Saúde, e já trouxe uma notícia depois de ter
recebido esse levantamento feito pelo Cosems com relação
aos leitos clínicos e leitos de UTI no Estado de Rondônia, para
atender os pacientes com Covid-19. E, com isso, o Secretário
já nos trouxe uma boa notícia: ele vai fazer um repasse aos
municípios, principalmente da macrorregião 2, pegando uma
parte da macro 1, também, que é o município de Ariquemes (o
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Deputado Adelino Follador também estava presente hoje), no
qual vão ampliar, aproximadamente, 58 leitos de UTI,
melhorando o atendimento e tirando aqueles leitos, diminuindo
o número de leitos clínicos que não estão sendo utilizados -
estão sendo pagos, mas não utilizados. Ou seja, o recurso
público vai ser aplicado de forma mais correta, vamos dizer,
atendendo e ampliando os leitos de UTI nos municípios do
interior, principalmente atendendo à macrorregião 2, na qual
nós temos aí, só no município de Vilhena, 10 leitos prontos e
vão ampliar mais 10 leitos de UTI. Nós temos Ariquemes, Ji-
Paraná, vários municípios que vão receber esses recursos. O
Governo do Estado vai repassara aos municípios para que eles
possam fazer a manutenção, dar o atendimento a nossa
população.

Nós conversamos, também, sobre o retorno das cirurgias
eletivas, das consultas e procedimentos médicos especializados,
como o cateterismo cardíaco, como a realização de ressonância,
tomografia, urografia excretora, alguns exames que são
realizados, a maior parte, aqui na capital do Estado de Rondônia,
e os municípios do interior, os pacientes têm que se deslocar
até a capitalpara que possam ser realizadas as consultas, os
atendimentos e que estão suspensos nesse período de
pandemia.

Então, nós tratamos com o Secretário de Saúde. O
Cosems também estava presente, estava presente o Deputado
Adelino, estava presente o Deputado Chiquinho da Emater, estava
presente também o Deputado Eyder Brasil, e, com isso, o Estado
já está programando o retorno das cirurgias eletivas, das
consultas ambulatoriais também, de especialistas, e dos
procedimentos até a primeira quinzena do mês de setembro.
Para que os pacientes possam voltar a serem atendidos porque
no início, pelo Decreto estadual que foi feito, foram suspensas
todos os tipos de consultas, todos os tipos de cirurgias eletivas,
só eram atendidos aqueles pacientes em estado de urgência
ou emergência que eram encaminhados para o João Paulo II,
na macro 1, e para o Hospital de Cacoal, na macro 2.

Então, com isso, acredito que a população vai ficar bem
atendida, satisfeita. Inicialmente vai ser um retorno gradual,
mas a população vem sofrendo muito com esta pandemia, porque
nós temos vários pacientes aguardando cirurgias, principalmente
cirurgias feitas por cirurgiões gerais, que são as hérnias, pedra
na vesícula, as pedras renais, os cálculos renais. Nós temos
várias pessoas, pacientes, passando mal porque não têm um
atendimento, porque estavam suspensos esses atendimentos.
Então, eu acredito que o Estado, o Governo do Estado, até a
primeira quinzena do mês de setembro, já estará retornando
com essas consultas, procedimentos e cirurgias eletivas.

Conversamos também sobre a descentralização da Saúde
no Estado de Rondônia. A gente já vem tratando deste assunto
com a Comissão de Saúde, desde o mandato anterior.  Lembro-
me também, muito bem, que o Deputado Lebrão vem batendo
nessa tecla há muito tempo; vários deputados, o Deputado
Adelino; e nós propusemos aí, até uma... Nós conversamos
com o Secretário de Saúde, propondo que eles façam um
levantamento, inclusive o Cosems, assim como fez esse
levantamento das UTIs do Estado de Rondônia e dos leitos
clínicos, a gente propôs, também, que eles façam esse

levantamento nos municípios do Estado de Rondônia: os
especialistas que eles têm em cada município, os
procedimentos que eles realizam nos municípios e que tem
disponível, para que o Governo do Estado possa contratualizar
e realizar no local, no município, evitando os gastos com
transporte de um município ao outro para que possam fazer
esses atendimentos e o governo fazer um convênio, um termo
de cooperação com os municípios e atender esses pacientes
na sua localidade, no seu município. Eu acredito que não é
para eles realizarem agora, mas que façam um planejamento
para que possa, pelo menos, tentar iniciar no próximo ano.

E, no final da reunião, eu conversei com o Secretário
de Saúde também, sobre o Hospital Regional de Guajará-Mirim.
O Hospitalque está desde 2013 em construção e nunca se
conclui. Ele nos disse – como já tinha sido falado, dito pelo
Governador em Guajará-Mirim e o Secretário Fernando Máximo
– que até setembro estariam licitando já o retorno das obras.
Nos disse que já foi encaminhada uma planilha atualizada de
preços, de valores para iniciar a retomada das obras. A Caixa
Econômica está analisando e assim que retornar à Secretaria
Estadual de Saúde estarão realizando a licitação o mais breve
possível, porque eles têm um prazo para poder realizar a
retomada das obras e concluir a obra posteriormente.

Então, essas foram as situações que nós tratamos hoje
na Comissão de Saúde. Quero parabenizar aqui o Cosems,
que através da Presidente – a Vera – e seus membros estiveram
empenhados nesta situação do levantamento dos leitos,
também com relação à descentralização, às cirurgias. E
parabenizar a Sesau por ter dado uma resposta bem rápida
ao nosso Estado de Rondônia, aos munícipes de cada município,
com relação ao retorno de cirurgias, a ampliação dos leitos de
UTIs – que serão 58 leitos ampliados na macro 2,
principalmente – e Ariquemes também que pega na macro 1,
não é, Deputado Adelino?

Então, seria isso, Senhor Presidente. Eu acredito que a
gente está no rumo certo agora, trabalhando junto com o
Governo do Estado para que possamos ampliar os
atendimentos aos nossos pacientes e a nossa população do
Estado de Rondônia.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Eu quero só
parabenizar, Deputado Dr. Neidson, pela iniciativa de trazer
toda a equipe da Saúde, junto com o Cosems, junto com o
Ministério da Saúde. Eu estive junto nesta reunião e foi muito
produtiva e, com certeza, parabenizar. E espero, Deputado
Lebrão, que o Governo do Estado consiga descentralizar – e
nós falamos muito sobre isso. Eu fui 12 anos prefeito e eu sei
o que é que custa – Deputado Edson Martins também foi –
trazer esses pacientes para Porto Velho fazer exame. Nós
precisamos descentralizar, fazer exames nas regionais. E o
Secretário assumiu o compromisso de junto com a Cosems
fazer esse estudo e também ver a possibilidade. Então,
parabenizar. Foi muito produtiva essa reunião de hoje.
Participamos lá. E parabenizar, mais uma vez, o Deputado Dr.
Neidson, como Vice-Presidente da Comissão de Saúde, fez o
trabalho, esse intercâmbio e foi muito bom.
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Com a palavra, então, o Deputado Lebrão, o aparte
enquanto o Deputado Dr. Neidson senta aqui.

O SR. LEBRÃO – Na verdade é uma Questão de Ordem,
porque não cabe o aparte. Eu quero aqui parabenizar o
Deputado Dr. Neidson, juntamente com todos os deputados
que ocupam assento na Comissão de Saúde do Estado. Este é
o resultado de quem tem conhecimento, Deputado Dr. Neidson.
E Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, veio contribuir muito
com a Saúde do Estado de Rondônia, juntamente com aqueles
que ocupam assento juntamente com o senhor na Comissão,
e aqueles também que acompanham o trabalho na Saúde do
Estado, que são os 24 deputados, que hoje fazem parte deste
Parlamento.

Mas eu quero aqui parabenizar a Vera, que é Presidente
do Cosems, juntamente de toda a equipe, o corpo técnico e
administrativo do Cosems. Realmente, fazem a grande
diferença. É referência hoje em nível de Brasil. Elogiado,
inclusive, no Conasems (Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde)em Brasília, e para nós é motivo de
satisfação ver essa parceria do Governo do Estado com o
Cosems, fazendo o trabalho que nós precisamos que seja feito
no Estado de Rondônia.

A descentralização, sem dúvida nenhuma, tem que
acontecer. Nós já estamos aí há muito tempo batendo nessa
tecla. Desde o Governo de Confúcio Moura e espero que neste
Governo Marcos Rocha a gente venha fazer isso acontecer.
Parabenizar o Nero também, que hoje ocupa ali a Secretaria
de Saúde do Estado, pela sensibilidade. Antes de chegar aqui
na Sessão, a Vera já me apresentou a Resolução: a liberação
de R$ 9 milhões do governo. Isso é o alinhamento que nós
precisamos ter na Saúde, na Educação, na Infraestrutura do
Estado de uma maneira geral, que, sem dúvida, quem ganha
com isso é a população do Estado de Rondônia.

Então, hoje nós temos esse aumento das UTIs no Estado
de Rondônia e quem vai ganhar com isso são as pessoas que
vivem, principalmente, no interior do Estado. Agora, a partir
do momento que o governo fizer a descentralização,
certamente, nós vamos diminuir - Deputado Adelino e você
que já foi Prefeito, o Deputado Edson que está aqui do meu
lado, que já são veteranos no Executivo - essas viagens, esses
acidentes que são causados nas estradas. Estradas que, na
maioria das vezes, estão em péssima qualidade; e, aí, nós
temos a oportunidade de ver esses atendimentos serem feitos
com muito mais rapidez e é importante para a melhoria da
qualidade de vida do nosso Estado.

Parabéns ao Governo do Estado e parabéns a nossa
Comissão, a Assembleia Legislativa, em especial, ao Cosems,
muito bem comandado pela Vera, pelo Rubinho e todos aqueles
que fazem parte do Conselho Estadual de Saúde.

(Às 15 horas e 55 minutos o Senhor Adelino
Follador passa a presidência ao Senhor Dr. Neidson)

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

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Só para concluir, para
complementar também. Através do Cosems, nós temos
representante do Ministério da Saúde aqui no Estado de
Rondônia, e eles vão fazer as mesmas visitas e levantamentos.
O Ministério da Saúde vai fazer através da referência que
começou aqui pelo Cosems em Rondônia. Deputado Chiquinho
da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu queria, também, no
mesmo caminho do Deputado Adelino Follador, Deputado
Lebrão, parabenizar, Deputado Dr. Neidson, a iniciativa. Nós
tivemos duas reuniões, os resultados positivos, profícuos já
estão aí, a implantação de várias UTIs no interior. Isso é
importante. Vai ser Vilhena e Cacoal, Ji-Paraná, e os demais, e
Ariquemes. Isso vai ajudar todo Estado de Rondônia. Isso foi
muito inteligente. Quero aqui parabenizar Vera e todo o
Conselho; o Ivo, do Ministério da Saúde.

E uma coisa importante hoje, que antigamente – e quem
foi prefeito sabe -, o Ministério da Saúde só ia aos municípios
para fiscalizar. Só puramente para isso. Atrás de erro, muitas
vezes erros pequenos, coisas bestas, e terminava prejudicando
os municípios, porque ele ficava inadimplente e terminava
prejudicando. Hoje, não. Está aí o Ministério da Saúde aqui no
Estado, que nós temos aqui um local do Ministério, um
representante, que está indo junto com os Secretários de Saúde
dos municípios atender todo Estado de Rondônia e com isso
trazendo bons resultados, que é o que nós esperamos, e a
população espera.

Parabéns, Deputado Dr. Neidson, pela iniciativa. Eu acho
que é esse o caminho de trazer uma melhor saúde para todos
nós.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado. Deputado
Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, só para
complementar esse assunto, parabenizar e dizer que falei hoje
lá. O Cosems, lá atrás, nós conseguimos garantir o recurso
dos 22 municípios que recebem auxílio de pequeno porte, um
projeto que na época do Ivo Cassol nós brigamos. O Dr. Paulo,
que era o Secretário de Saúde de Cacaulândia, apresentou
esse projeto, e hoje está mantendo esses hospitais abertos,
pequeno porte, que na época acabou com as RHs e não tinha
nem um repasse do governo federal, governo estadual
específico para manter esses hospitais. E até hoje 22 municípios
recebem esse recurso que nós brigamos. Então o Cosems,
com a Vera à frente, com toda equipe, está fazendo um
trabalho, Ministério da Saúde, muito importante. Mais uma vez
parabenizar o Deputado Dr. Neidson por essa reunião.

Quero também dizer que hoje nós temos aqui vários
assuntos. Hoje estive no Detran cobrando, porque nós sabemos
que... Todo mundo sabe que na pandemia foram suspensos os
prazos do IPVA, foram prolongados os prazos. Mas todo mundo
está preocupado porque pensava que não pagaria multa e juro.
E todo mundo está pagando multa e juro. Mas eu estive agora
com o Secretário de Fazenda e ele garantiu que está mandando
- já mandou para esta Casa ou está mandando - um projeto
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para que a gente dê, aprove, então, para que haja um desconto
de até 95% desse juro e multa, para poder consertar. Porque a
população foi enganada. O licenciamento não tem, mas o IPVA
está cobrando juro e multa no vencimento. Então, não é justo
isso. Esperamos que na próxima terça-feira a gente vote esse
projeto aqui para que o pessoal fique mais tranquilo também.

Eu quero também dizer que esta semana foi uma vitória
para Rondônia e Amazonas. A BR-319, graças a Deus, a Justiça
Federal não acatou o questionamento do Ministério Público e
liberou a licitação da BR-319. Então, quero parabenizar a Justiça
Federal do Amazonas, que liberou. E isso para Rondônia vai
ajudar muito, Deputado Lebrão, Deputado Edson Martins; sair
com o caminhão carregado à noite aqui, chegar em Manaus,
que tem 3 milhões de pessoas para se alimentar. E lá tem
muito mais dificuldade para produzir as coisas do que aqui em
Rondônia. Então nós vamos ter a questão da piscicultura, vão
ter várias, então. Queria parabenizar o Governo Federal por
essa batalha. E, graças a Deus, agora parabenizar a Justiça
também, que não atrapalhou para que aconteça, de fato, até
2021 o asfaltamento da BR-319, que vai ser muito bom para
Rondônia.

Também eu queria dizer aqui que...

O SR. EDSON MARTINS - Questão de Ordem ou aparte,
Deputado. Questão de Ordem, que não tem aparte neste
Expediente. Deputado Adelino Follador, quero te parabenizar.
Realmente, bem lembrado essa questão da BR-319, que vai
ser importante para Rondônia e muito importante também para
toda essa região de Porto Velho a Manaus, que é uma região
muito carente -viu, Deputado Adelino? Eu estou aqui à margem
dessa rodovia, estamos trabalhando aqui, eu estou ali quase,
sempre, com quinze - mais ou menos -, braçais, nós estamos
preparando terra para plantar. E a gente vê que realmente é
uma população abaixo da linha da pobreza. As pessoas sem
expectativa nenhuma. É até um pouco difícil de a gente
administrar, trabalhar com essas pessoas, mas lá a gente está
pagando eles, toda semana eles têm o dinheiro deles, e a gente
vê a alegria e o quanto faz bem quando chega esse pagamento
no final da semana na casa das pessoas. Eu estou ali próximo
ao distrito de Cristolândia e é um distrito realmente muito
carente. Dá dó quando a gente entra lá naquela vila. E essa BR,
Deputado Adelino Follador, vai trazer o desenvolvimento dessa
região de Porto Velho a Manaus, sem dúvida, e a valorização
também das propriedades.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Muito grande e com certeza
Rondônia, para ter uma ideia Rondônia tem 1 milhão e 600 mil
habitantes e lá vai ter mais que o dobro de pessoas para se
alimentar e com certeza vai ser muito importante.

Eu queria também, hoje, citar e deixar um lembrete ao
Diretor-Geral do DER que nós fizemos e recebemos a resposta
agora, que dia 1º vai começar a recuperar a 458, de Alto Paraíso
até Triunfo, para poder escoar aquela produção daquela região,
naquela ponte que foi inaugurada aqui em Itapuã. E agora fiquei
sabendo que o DER lá, está dizendo que vai só patrolar. Não, lá
tem que cascalhar. Se não cascalhar não tem trânsito na época
da chuva. Gostaria de mais um minutinho, Senhor Presidente.

Então, vou deixar esse alerta para o DER, que precisa cascalhar
a 458 e não só patrolar. Patrolar não aguenta aquela região, e
precisa cascalhar, quel: a gente conhece muito bem aquela
região.

E eu queria, rapidinho, também, questionar o
Memorando-Circular 18/2020, da Sejus, onde está pedindo
que “as refeições oferecidas (aos presidiários), deverão ser
planejadas para cobrir 100% das necessidades
nutricionaisdiárias dos indivíduos e gruposatendidos”.”Os
cardápios deverão oferecer, no mínimo, cinco porções de
frutas, verduras e/ou legumesin natura por dia (400g/dia) nas
refeições ofertadas”, sendo que as bebidasde fruta, os sucos
não podem substituir as frutas.

Eu quero só, eu fui questionado por muitas pessoas
que trabalham nos presídios e estão dizendo que essa
Resolução – já vou concluir, Presidente, - o pessoal está
protestando, porque aqui fora, quem tem esses cinco tipos de
fruta? Por que tanta preocupação? Então, estou fazendo um
Requerimento à Sejus para ver quanto vai aumentar o preço
dessa alimentação, e se não aumentou, então, se estava
prevista antes na licitação que foi feita, então alguém comeu
essas frutas antes e não foram dadas para os presos. Se agora
está exigindo e não tem aditivo nenhum é porque...Então, nós
temos que levantar isso para ver o que está acontecendo.
Porque, eu acho que neste momento, com essa crise toda,
exigir que os presos tenham cinco tipos de verduras e o cidadão
que trabalha fora, não tem direito, praticamente, a nenhuma,
então, eu considero uma injustiça muito grande e nós queremos
que a Sejus explique isso. Obrigado.

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

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO – Aproveitando o pronunciamento do
Deputado Adelino Follador, grande defensor do nosso Estado,
com experiência ampla tanto no Executivo, quanto no
Legislativo, e a gente fica feliz em ver essa liberação.
Parabenizar a Justiça que, realmente, abra espaço para que
possa ser revitalizada a BR 319, que sem dúvida nenhuma vai
ajudar muito o Estado de Rondônia e dar velocidade na entrega
das nossas mercadorias. Mas eu quero deixar um registro de
agradecimento a todos os deputados que ocuparam assento
no mandato passado, numa grande caravana comandada pelo
nosso grande Senador da República Acir Gurgacz, que foi o
propulsor daquela audiência pública em Manaus e que, sem
dúvida nenhuma, deu peso para que isso pudesse acontecer e
a gente pudesse vencer essa legislação ambiental que,
infelizmente, freia o crescimento do Brasil, através da Região
Norte. E, hoje, a gente vê uma luz no fim do túnel, e vê,
realmente, ali, a ponta sendo finalizada, através dessa grande
obra que já foi pavimentada um dia, e que hoje a gente tem a
oportunidade de fazer, realmente, uma estrada de
primeiríssima qualidade. É muito importante para Porto Velho,
é muito importante para o Estado de Rondônia, inclusive
também, para o Norte inteiro do Brasil.
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Então, eu tenho que deixar esse registro e
agradecimento ao nosso Senador, sem dúvida nenhuma, lutou
muito para que isso acontecesse e eu tenho certeza que aí há
a marca do Senador Acir Gurgacz. Essas são as ações que
ficam na história que, sem dúvida nenhuma, o povo é quem a
escreve e nós estamos aqui para tentar fazer a nossa parte e
estamos fazendo, aqui, como parlamentares que somos,
através do voto popular das pessoas que nos confiaram o voto.
Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra,pelo
prazo de cinco minutos, o Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres pares,
venho à tribuna relatar os assuntos da semana. Estive
novamente cobrando a questão do aeroporto de Ariquemes.
Está tendo andamento. Estava, até agora há pouco,
conversando com o Deputado Adelino, que também é um grande
defensor dessa questão, o Deputado Geraldo, os demais colegas,
a importância desse aeroporto para Ariquemes. E que saia
realmente do papel. Há muito se discursa e não acontece,
realmente, nada de concreto. Mas agora, nós temos uma
Emenda de R$ 10 milhões do Senador Marcos Rogério,
parabenizar o Senador Marcos Rogério.

Outro assunto que trago, Senhores Deputados, aqui é
sobre a CPI da Energisa que nós precisamos encerrar essa
CPI. O Deputado Laerte, nosso Presidente, deu ok, porque tem
um Ato da Presidência todas as Comissões. Então, nós
precisamos terminar, mesmo que seja de forma virtual. Ainda
hoje estarei conversando com o nosso relator, Deputado Jair
Montes, e os demais membros da CPI da Energisa, para que
nós possamos encerrar e realmente ter um efeito prático.
Caminha, senhores, até para alguns... (falha no microfone).
Então, mas precisamos colocar isso na prática.

Outra ideia que venho falar com os senhores,
principalmente após o pleito eleitoral, melhor ainda o ano que
vem: nós temos, fora a Energisa, diversas empresas que devem
para o Estado. Chega perto aí de R$ 10 bilhões. Qual seria a
ideia, senhores? Porventura tiver consenso de dar esse
desconto, 85% de desconto, que cada empresa dê uma
contrapartida para a população. Porque esse dinheiro, quando
nós falamos em dinheiro público: “vamos dar o desconto”, quem
está dando esse desconto é a população. Vou dar um exemplo
prático: a Energisa deve quase R$ 2 bilhões. “Olha, vamos
aceitar os R$ 800 milhões, mas você vai ofertar à população
de Rondônia um desconto “x” na energia, você vai construir
um hospital, vai construir uma escola.”. Frigoríficos, que devem
bilhões também. Por que, senhores? Se destinar esse dinheiro
para uma prefeitura, um Estado ou um governo - nós sabemos
da burocracia, Deputado Chiquinho -, anos e anos e não constrói.
Qual é a ideia? A empresa vai fazer uma escola em Urupá,
município do nosso amigo Deputado Edson Martins. Eles fazem
essa escola rápido. Seis meses está pronta a escola. Se você
der o dinheiro para um órgão público, vai anos e não constrói.
Então, seria uma mesa de negociação: a Assembleia, o Tribunal
de Contas, o Ministério Público, e colocar as cartas na mesa.
Querem receber esse desconto? Que deem algo palpável para

a população. Eu acho que é uma proposta que vem ao encontro
com o anseio popular. Resolve o problema também, que o
Estado precisa desse dinheiro. Então, é uma ideia que pode
fluir. Lógico: construído com os 24 deputados, de comum
acordo. Então é uma proposta. Estou plantando uma sementinha
para gerar frutos o ano que vem. Já estamos aí à porta das
eleições. Essa discussão agora nas eleições não seria bom.

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

O SR. ALEX REDANO - Concedo o pedido de Ordem para
o Deputado Chiquinho.

 
 O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Eu quero parabenizar,

Deputado, por trazer em pauta um assunto tão importante para
o povo de Rondônia. Eu acho que a sua fala vem ao encontro
dos anseios da população.

Então, já que o governo vai mandar aqui um Projeto de
Lei dando esse desconto, é justo que as empresas deem uma
contrapartida numa obra social para a comunidade. Parabéns,
Deputado.

 
O SR. ALEX REDANO - Obrigado, Deputado Chiquinho.

Com a palavra, o Deputado Adelino Follador.
 
O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu quero parabenizar o

Deputado Alex Redano por trazer esse assunto. Eu acho que a
Energisa tem que encerrar essa questão, para a gente
encaminhar e tomar as providências necessárias.

E eu estranho que essa ideia, nas ultimas reuniões que
nós tivemos, foi, e logo em seguida o governo retirou o Projeto.
Quando surgiu, que foi defendido isso aqui neste plenário para
fazer esses hospitais, depois o governo retira. Então, parece
que estava aqui, tinha um tempão para aprovar e, de repente,
quando, na Sessão, nós levamos essa ideia de fazer esse
hospital em Ji-Paraná, Ariquemes e um novo Heuro aqui em
Porto Velho, aí retirou o projeto no mesmo dia. Então, eu acho
estranho isso. Nós precisamos sentar e definir essa situação.
Eles têm que cumprir, mas a ideia é excelente e nós temos que
apoiar, com certeza.

 
O SR. ALEX REDANO - Obrigado, Deputado Adelino.
 
O SR. LEBRÃO - Gostaria também...
 
O SR. ALEX REDANO – E a ideia realmente é convocar.

Convocar o governo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas,
e falar: “gente, está aqui. É hora de resolver o problema de
Rondônia, o problema nas empresas que querem pagar, e
principalmente da população”. Porque se esse dinheiro cair
nos cofres públicos, Deputado Adelino, nós somos sabedores
da burocracia e da demora. Agora, uma empresa, um
empresário fazer uma escola, fazer uma creche, fazer um
hospital, é rápido.

Aparte, Deputado Lebrão.
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O SR. LEBRÃO  - É uma Questão de Ordem, Excelência.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que faz,
conduzindo essa CPI com maestria. Eu entendo que chegou o
momento de a gente escrever o último capítulo de tudo aquilo
que vem acontecendo quanto à Energisa. É a famosa
compensação que tem que ser feita agora, dentro de um acordo,
juntamente com os deputados e também com o Governo do
Estado, para a gente finalizar esse assunto.

Mas também, de certa forma, parabenizar pelo primeiro
assunto abordado, referente ao aeroporto, não somente de
Ariquemes.

 
O SR. ALEX REDANO - Verdade.
 
O SR. LEBRÃO - Eu quero parabenizar o Elias, que agora

tirou da gaveta para que a gente possa resolver o problema de
todos os aeroportos do interior, que não é somente Ariquemes,
entra também Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena.

E importantíssimo também - trabalhei nesse projeto ano
passado - fazer o registro dos aeroportos que não são
pavimentados - de chão -, do interior do Estado, porque hoje
nós temos problemas sérios, que já existem há muito tempo,
que já causaram processo, inclusive prisão de pessoas do
governo. Os aeroportos não são registrados. Por exemplo: todos
os voos que foram feitos para São Francisco do Guaporé, para
Seringueiras, para São Miguel do Guaporé...

O SR. ALEX REDANO – Espigão.

O SR. LEBRÃO – Alvorada d’Oeste, infelizmente, o plano
de voo ia para Costa Marques porque é um aeroporto já
credenciado. Então nós temos que resolver. Eu quero fazer um
apelo a todos os deputados aqui: vamos colocar recursos, vamos
registrar todos esses pequenos aeroportos, mas em especial,
vamos dar condições para que possam operacionalizar os nossos
grandes aeroportos da nossa região da BR 364, que são as
grandes cidades do Estado de Rondônia. É muito importante
isso. Parabenizo Vossa Excelência por abordar este assunto.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS – Só uma Questão de Ordem,
Presidente Dr. Neidson.

Eu quero também parabenizar, Deputado Alex Redano.
Vossa Excelência que muito bem conduziu e presidiu a CPI da
Energisa. E dizer que se não fosse essa CPI, se não fosse...
Desde a época que iniciaram essa CPI, a Energisa melhorou o
tratamento com o consumidor. Várias pessoas com quem eu
estive conversando disseram que, realmente, o tratamento foi
diferente após o início dessa CPI presidida por Vossa Excelência,
que eu tive a honra também de fazer parte como membro,
Deputado Jair como relator dessa CPI. Então, teve um resultado
positivo sim.

E parabenizar também por essa ideia brilhante. Quando
um projeto é encaminhado a esta Casa oferecendo 80% de
isenção, por que não, esta Casa - com essa ideia de Vossa

Excelência -, colocar uma Emenda nesse projeto que, pelo
menos, essas empresas beneficiárias coloquem um percentual
de 5% ou de 10% também para que faça um benefício direto
com a população. E, de preferência, com a população lá da
região da empresa devedora. Se é lá em São Francisco do
Guaporé, do nosso amigo Deputado Lebrão, que seja feito
investimento lá no local; se é de Ariquemes, o município de
Vossa Excelência Deputado Adelino, que seja lá na região.

Então, parabéns, brilhante a ideia. Com certeza esta
Casa liderada por Vossa Excelência pode trazer essa discussão
na votação desse projeto na oportunidade neste plenário.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado, Deputado Edson
Martins. Hoje estamos aqui plantando, Presidente DeputadoDr.
Neidson, uma sementinha. Eu vou dar exemplos aqui que são
mais de 113 empresas que devem mais de R$ 200 milhões.
Tem empresas de R$ 1 bilhão, R$ 800 milhões, R$ 500 milhões.
Eu vou dar um exemplo aqui, uma empresa, Deputada Cassia,
deve R$ 100 milhões, vamos arredondar, R$ 200 milhões, com
85% de desconto, ela vai pagar R$ 50 milhões. Então, em
cima desses R$ 50 milhões, que ela tenha uma colaboração
de 5%, que dariam R$ 2,5 milhões. Constrói com certeza uma
belíssima creche em algum município que esteja precisando.
Então essa é a... Porque são muitas, são 113que iam entrar
nesse bolo sem dar nenhuma contrapartida direta para a
população. Viria sim o dinheiro para o Estado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A Jirau é a que mais deve.
Mais do que a Energisa.

O SR. ALEX REDANO – Então. Mais de R$ 2 bilhões
também.Senhor Presidente, nobres companheiros, obrigado
pela paciência e pela oportunidade. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Geraldo da Rondônia, por cinco
minutos. Temos ainda 13 minutos para as falas, para
começarmos as votações. Três oradores inscritos: Deputado
Geraldo, Deputada Cassia e Deputado Jhony Paixão.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Boa tarde. Em nome
do Presidente da Mesa, meu amigo, Excelentíssimo Deputado
Dr. Neidson, cumprimento os demais pares, cumprimento a
todos que aqui prestam um excelente trabalho a esta Casa.

Eu venho aqui nesta tarde, em especial, para lembrar,
para vir cobrar também, Excelentíssimo Deputado Edson
Martins, uma situação que vem acontecendo ali na minha
cidade, denúncias que venho fazendo no nosso gabinete de
apoio em Ariquemes, em relação ao coronavírus. Coronavírus,
atendimento, essa praga que vem aí ceifando muitas vidas.
Em Ariquemes o índice de óbitos está exagerado. Sem dúvida,
nós não estamos aqui procurando, como se diz, ‘pelo em ovos’,
Excelentíssimo Deputado Adelino Follador, meu colega
parlamentar da minha região. Estamos aqui trazendo uma
preocupação. O que vem causando isso tudo? Por que é que
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vem causando? De uma certeza eu tenho, Deputado Lebrão, o
comércio, o empresário, qualquer tipo de atividade ali que gera,
que precisa estar gerando movimento para a cidade não tem
culpa. O comércio tem cumprido com a sua responsabilidade,
Deputado Adelino, distanciamento, cumprindo ali... A gente
observa, tenho andado nos comércios - parabéns a todos os
comerciantes -, além da necessidade de estar aberto pelas
obrigações que cada comerciante tem de estar cumprindo ali
com a sua folha de pagamento, com seus boletos, é energia
para pagar, é aluguel, estamos aqui defendendo sim o
comerciante e defendendo a posição que os comércios têm de
se manterem abertos, mas não descuidando também, Deputado
Adelino, do que vem acontecendo em Ariquemes.Pouco tempo
atrás, acompanhando através dos meios de comunicação, uma
notícia muito triste que aconteceu na cidade da minha colega,
Excelentíssima Deputada Cassia Muleta. Esperei um pouquinho,
Deputado Cassia, para dar a notícia assim, porque você é minha
irmãzona, tá? Cassia Muleta, aquela questão daquele jovem
que, quando ele chegou no hospital, no posto, e foi ali
diagnosticada a situação dele, e, de imediato, Deputado Edson,
sabiam que, assim que pegaram os exames, a chapa, o
resultado do pulmão, Deputada Cassia, já vendo que estava
afetando, ele ouviu, Cassia: “Tem que intubar”. Ou seja: as
pessoas já estão chegando, Deputado Alex, para serem
tratadas, já achando que vão morrer.

Qual é a saída para essa situação? Ele simplesmente
iria ser intubado, muitas das vezes, para uma posição com os
médicos, os profissionais da área da Saúde, em quem nós
confiamos muito; parabéns para eles. Temos perdido algumas
vidas –viu, Deputada Cassia? -, alguns médicos e enfermeiros,
porque estão dando as suas vidas em favor dessa  questão de
dar assistência para as pessoas que estão precisando. Se tem
uma classe que nós temos que valorizar, Deputado Alex, são
os médicos, enfermeiros, o pessoal da linha de frente, ali;
seja um atendente.

E aí, minha colega Deputada Cassia, você ouviu falar
naquele jovem de 22 anos que saiu desesperado? Acabou
falecendo em casa. E eu recebi ligação, Deputado Alex, ligação
com denúncias, de que em Ariquemes também pode estar
acontecendo isso. De imediato eu convoquei, convidei; quer
dizer: convidar e convocar – eu não sei a forma como ele
recebeu - no horário em que ele falou para mim que estaria lá,
ele esteve: o Secretário, hoje Adjunto, que para mim ainda é
o Secretário, Nélio Santos - é o nome dele, não é? Obrigado
Nélio, pela atenção a mim concedida como parlamentar, como
o Deputado Geraldo da Rondônia, apareceu lá, no sábado, já
fomos, de imediato, procurar ali o posto, o pessoal, porque no
sábado, geralmente, o setor mesmo onde as pessoas ficam
internadas, a gente não conseguiu ter acesso.

Quero agradecer ao Secretário de Saúde. E ali, fomos
constatar a veracidade dos fatos, Deputado Adelino. Eu pedi
para ele, de imediato, Excelentíssima Deputada Cassia, uma
atenção especial com a minha cidade nos quesitos:Como está
ali, em Ariquemes, a assistência social? Como está ali o
psicólogo, quando a pessoa chega, quando ela recebe o
diagnóstico, recebe o resultado, dessa doença que hoje está

amedrontando o nosso povo? Como estão sendo os testes?
Como estão sendo recebidos?

E aí, me deparei com a situação ali em Ariquemes, que
está precária. Quero parabenizar o Governo Federal, o meu
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, votei nele duas
vezes. Quero aqui agradecer e parabenizar também o governo,
que tem feito o seu papel mediante as verbas que são muitas;
aliás, vai chegar agora R$ 1 trilhão, o senhor Jair Messias
Bolsonaro está mandando, está aplicando entre a área social,
medicamentos, toda a atenção que ele está tendo com o nosso
País. Mas quando chega no município, aquele prefeito, eu não
sei o que está acontecendo com esse prefeito, Thiago Flores.
Eu chamei o prefeito, na minha cara, Deputado Adelino eu não
tenho medo dele, não. Ele é meio metido, meia-onda, invadiu
lá uma cabine de rádio, tentando me agredir, porque quando a
gente vai falar a verdade, ele não gosta de ouvir a verdade,
Deputado Jhony Paixão. E eu dou a minha vida para defender o
meu povo.

Não pense, esse Thiago Flores, que vai querer estar
usando Emendas, recursos do Governo Estadual, Federal, e
ele, toda a vida, Deputado Adelino, bate no peito que as
Emendas, que os recursos são dele. Onde ele arrumou recurso?
E eu me deparei, realmente, que o fato foi consumado. Foi
constatado que não tem, Excelentíssima Deputada Cassia, em
Ariquemes, um psicólogo sequer, para estar ali atendendo,
recebendo aquela pessoa que chega assustada ali, Deputado
Edson Martins. Isso é um absurdo. E eu pedi, já, uma resposta,
de imediato, para o nosso Secretário de Saúde, seja 20, 25,
30 psicólogos para Ariquemes, Vale do Jamari. Eu preciso que
isso aí seja resolvido. “Ah, mas isso e aquilo outro.”.Não pode
a pessoa chegar e receber essa notícia como um monstro.
Tem que receber essa notícia, alguém para estar dando para
ela esta notícia, para que o sistema psicológico dela não seja
abalado. Que ela saia correndo para morrer em casa, como
aconteceu em Jaru, que eu tive denúncias, de Ariquemes
também, Deputado Alex, pode estar acontecendo isso, meu
colega. Eu, como parlamentar eleito com voto direto,
legitimamente, pelo povo, não vou me acovardar,
DeputadaCassia Muleta. Estou aqui denunciando, hoje, este
prefeito Thiago Flores, que tem feito uma administração
mequetrefe, de papel. E no meu mandato, eu não vou permitir
isso. Se tiver de cobrar.

Eu quero dizer, desde já, para encerrar. Pode contar.
Vamos estar em cima de toda essa atenção. Inclusive, a
questão também dos testes. Quando chega para fazer, tem
que estar também morrendo, Deputada Cassia. Só se chegar
morrendo lá que vão fazer o teste. Está errado esse tipo de
trabalho, Deputado Adelino. “Mas o que é que você tem? Você
está sentido o quê? Vamos aqui fazer o seu teste.”.Recurso
para isso tem, Deputado Jean, recurso para isso tem. Agora,
onde estão os testes? Onde está a atenção? Onde está sendo
feito o trabalho que o povo merece e precisa e o nosso município
é obrigado a dar. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra, pelo
prazo de cinco minutos, Deputada Cassia Muleta, sem aparte.
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A SRA. CASSIA MULETA – Boa tarde a todos. Quero aqui
cumprimentar o Presidente, Deputado Dr. Neidson. Quero
cumprimentar a todos os deputados aqui presentes. E quero
falar com o Deputado Geraldo da Rondônia. O senhor está certo,
Deputado Geraldo da Rondônia. Prefeito tem que ser aliado do
deputado da cidade. Deputado não é inimigo de prefeito não.
Eu sofro muito isso no meu município de Jaru. Jaru tem um
prefeito também que eu respeito como prefeito. Nunca critiquei,
nunca fiz crítica a ele como prefeito. Mas, sim, quando eu tenho
essa oportunidade, eu falo mesmo. É um prefeito, Deputado
Alex - nosso futuro presidente da Casa -, é um prefeito também
que não está nem aí para deputado, especialmente deputado
que não é do palanque dele, como eu. Não fui eleita no palanque
dele. Não o apoiei, mas o que é bom do meu município, Deputado
Edson Martins, eu quero estar sempre apoiando.

Com 2 anos de mandato, Deputado Chiquinho, eu não
tive oportunidade ainda, não foi falta de eu procurar, estar
procurando prefeito, secretário e vice-prefeito da cidade.
Sempre procurei para levar os meus recursos lá para dentro,
mas, infelizmente, Deputado Lebrão, até hoje eu não tive
oportunidade de colocar um centavo do meu recurso através
da Prefeitura do Município de Jaru. E isso me machuca muito.
Quando eu vejo as pessoas falarem que estão precisando,
prefeito estar em gabinete de deputado, e – quando tem uma
deputada do Município de Jaru, e ele não recebe um centavo
de Emenda. Isso é um absurdo para um prefeito. Isso é absurdo
para qualquer prefeito do nosso município. Fico chateada com
isso também, Deputado Geraldo. Fico muito chateada, quando
a gente vê as pessoas sofrendo por falta de recurso e prefeito
achar que não precisa de recurso de deputado só porque não é
do mesmo palanque. Infelizmente, eu sofro com isso aí também.

Mas meu motivo aqui hoje nesta tribuna é para falar
sobre a Caerd do nosso município de Jaru, Deputado Adelino.
Nosso município de Jaru está sofrendo com falta de água. Nosso
município de Jaru fica 20 dias com água em certos bairros, em
certos setores, e 20 dias sem água. Eu liguei ontem para o
Secretário Irineu, Presidente da Caerd, e ele falou “não,
Deputada, está tudo certo lá”. E eu falei: “não está, porque as
pessoas estão me ligando, estão denunciando que está faltando
água.”. Eu vim aqui nesta tribuna pedir ao nosso Marcos Rocha,
nosso Governador do Estado, um homem que está trabalhando
pelo povo de Rondônia, que venha conversar com o Secretário
Irineu, com o Presidente da Caerd e com a representante da
Caerd do Município de Jaru, que venha resolver a nossa situação,
porque o povo não merece ficar sem água. É mais fácil o povo
ficar sem luz do que ficar sem água, Deputado Eyder Brasil. É
sofrimento, é poeira, e está sem água.

Uma pandemia que nós estamos tendo, no Brasil todo, e
chegar no final da tarde, querer tomar um banho, e não ter
uma água para tomar um banho depois que chega do trabalho.
Então, eu quero aqui, através desta tribuna, que eu sei também
que esses dias o senhor também falou, não é? Eu procurei.
Tinha resolvido. Resolveu 20 dias e agora voltou tudo de novo.
Eu quero aqui, através desta tribuna, através do Presidente
desta Casa, que me ajude em relação a essa água no município
de Jaru. Que a Caerd venha a fazer o seu dever de casa.

Então, tem que desocupar o cargo, tem que sair dali,
porque precisamos de uma água para a nossa população.
Quero agradecer a todos e que todos fiquem com Deus, que
Ele é a melhor companhia.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Presidente, uma
Questão de Ordem.

A SRA. CASSIA MULETA – Presidente...

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Questão de Ordem
concedida.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Eu quero parabenizar
a Deputada Cassia da Muleta. E dizer, Deputada Cássia, que
esta Casa aqui aprovou para a Caerd quase R$ 8 milhões, R$
7 milhões e alguma coisa, para a compra de insumos e
equipamentos para as bombas. Então, eles não podem dizer
por aí que esta Casa não aprovou. Nós aprovamos, retiramos
apenas aquilo que era para pessoal, mas aquilo que era para
insumos e para comprar bomba para atender a água da
comunidade, esta Casa fez. Quero lhe parabenizar por isso,
realmente não dá para ficar sem água. A Caerd tem que
assumir o seu papel aonde ela tem o domínio da água, que
ela coloque água, com abundância para a população. Parabéns
pelo discurso.

A SRA. CASSIA MULETA – Isso. Verdade, mesmo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem,
Presidente. Eu queria parabenizar a Deputada Cassia Muleta
que, com certeza, naquele dia eu falei e ainda citei o seu
nome, que também a senhora tem reclamado. E a
representante lá de Jaru ligou – e eu estava até dando uma
entrevista em nível de Estado -, ligou dizendo que não era
verdade. E aí eu recebi mais de vinte pessoas colocando que
estavam sem água há dois dias, três dias e mostrando o
relógio, inclusive girando. Estava há três dias sem água e o
relógio ainda estava marcando. Então, com certeza, a situação
de Jaru é muito grave. Em outros municípios também, mas
principalmente Jaru é gravíssimo. E parabenizar pela sua
colocação.

A SRA. CASSIA MULETA – Obrigado, Deputado Adelino
Follador. Principalmente Jaru, porque tem lugar lá há vinte
dias sem água, aí volta a água, fica dois dias, cai água e fica
mais vinte dias de novo. Então essa situação é crítica lá no
nosso município. E quero parabenizar o Deputado Geraldo da
Rondônia também por falar da Saúde, da nossa Saúde,
Deputado Geraldo. Deputado Geraldo da Rondônia, quando o
senhor fala da situação daquele menino lá em Jaru, que faleceu
com medo de ser intubado, lá na UTI do nosso Município de
Jaru, é pura verdade. Aquilo ali, as pessoas quando chegam
já falam que estão com a Covid, as pessoas ficam assustadas
e querem ir embora para não ir para a UTI, porque acabam
falecendo. E aquele menino, depois veio o resultado de que
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ele não estava com Covid, que era outro problema de saúde.
Mas, no primeiro momento, ele se assustou e foi embora para
casa e perdeu sua vida, deixando três ou quatro filhos. Muito
obrigada a todos. Fiquem com Deus, que Ele é a melhor
companhia.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – O último orador
inscrito, Deputado Jhony Paixão. Vamos quebrar o protocolo,
que às 16h30min teríamos que começar as votações.

Deputado Jhony Paixão.

O SR. JHONY PAIXÃO – Estou retirando a máscara devido
ao nosso distanciamento. Cumprimento todos os deputados. E
minha fala é bem breve, é relacionada ao dia 21 de agosto, dia
esse de muita alegria para o meu Município de Ji-Paraná, em
que recebemos a visita do Governador do Estado. E mais uma
vez, mais uma vez o prefeito local não foi recepcionar o
Executivo estadual. Não é surpresa alguma, haja vista que esse
mesmo Chefe do Executivo Municipal utilizou redes sociais,
Deputada Cassia Muleta, dizendo que era contra o drive-thru.
A pessoa não tem capacidade, não tem gerência para que faça
a gestão dos recursos federais e estaduais para o combate à
Covid-19; pessoas essas estavam morrendo nas suas
residências, porque foram até o hospital, Deputado Edson
Martins, e não fizeram o exame. Retornaram as suas
residências e lá estavam, deitadas, pessoas amuadas, sem
fazer o teste, sem receber medicamento.

Solicitamos ao Governo do Estado o drive-thru, e o
governo do Estado, não sendo obrigação dele – porque o
Governo do Estado e federal já tinha mandado recurso para Ji-
Paraná. Ji-Paraná já recebeu recursos da ordem de R$ 20
milhões, tem R$ 12 milhões na conta e acho que não sabe
como gastar. E, aí, se utilizou de meios de comunicação,
causando todo alvoroço diante de alguns empresários, dizendo
que o drive-thru fecharia o comércio. E por infelicidade desse
mau gestor, por infelicidade desse mau gestor, ao final das
1.330 pessoas que fizeram a avaliação, fizeram os testes, nós
tivemos – porque chegaram a dizer, deputados, que teriam
mais de 70% de erro nos testes rápidos.

Vocês imaginem, a única solução, a única esperança
daquele povo é fazer o teste. E quando você diz que aquele
teste nada vale, você acaba com a única coisa que o ser humano
tem, que é a esperança. E para a infelicidade desses muitos -
que na verdade são poucos, mas acham que são muitos -, deu
111 pessoas infectadas de 1.333 avaliados. E essas 111 pessoas
que foram infectadas, que lá foram descobertas, não fizeram
o exame e foram para suas casas, deputados. Receberam
cloroquina, ivermectina,  azitromicina, receberam
medicamentos para que esses não pudessem fazer uso do leito
de UTI, Deputado Chiquinho da Emater. Porque hoje, se Ji-
Paraná está na Fase 1, é porque houve ingerência no passado.
E por conta disso, hoje, os leitos de UTI que lá possui é o
Governo do Estado que banca. E eu fico muito feliz, porque foi
uma luta desta Casa de Leis também, fazer com que o
município, neste momento, acorde. E o Governo do Estado

sempre disse: sou parceiro. Mas todos os parceiros que lá
batem às portas daquela prefeitura não são bem atendidos.

Eu pergunto aqui a qualquer deputado que procurou Ji-
Paraná para destinar Emenda, se foi bem recebido. Se você
hoje não tiver muita, mas muita,tem que ter muita sorte para
ser recebido por aquele prefeito, você não vai conseguir destinar
Emenda lá. Você pode perguntar aqui, nós temos aqui
praticamente vinte deputados. Quantos que conseguiram
executar Emendas em Ji-Paraná? O município perece, a
população sofre, porque o prefeito, infelizmente, fecha a porta
para aqueles que são voluntários, aqueles que querem ajudar.
Eu nunca vi isso em toda minha vida. Eu tive que implorar para
o meu prefeito para que eu pudesse entregar uma ambulância
UTI para salvar vidas. O Secretário Fernando Máximo perguntou
anteriormente: “o que o município precisa para ativar os leitos
de UTI?”. Formalmente, deputada Cassia, nenhuma resposta
foi mandada a nós. Nenhuma resposta foi encaminhada ao
nosso gabinete. E através desta Casa de Leis, o Governo do
Estado vai disponibilizar para o município de Ji-Paraná R$ 1
milhão e 440 mil para que ative 10 leitos de UTI. O que era
para o prefeito ter feito com o aporte financeiro que o Governo
do Estado e Federaljá tinha mandado, não fez, o governo está
mandando mais R$ 1 milhão e 444 mil para ativar os 10 leitos
de UTI. E depois que ativar os 10 leitos de UTI, cadastra-se no
Ministério da Saúde e o Presidente Jair Bolsonaro, que em
minha opinião não é um pai, neste momento acabou sendo
uma mãe, vai disponibilizar diariamente R$ 1.600,00 por dia
por cada leito de UTI. Então, eu parabenizo a todos os deputados
envolvidos nessa causa, que esta Casa de Leis se pronunciou e
na inércia do Poder Executivo Municipal, o Poder Legislativo
fez sua parte e, diga-se de passagem, “acaba empurrando
que a grana está baixa”. Mesmo não querendo ajuda, mesmo
não querendo salvar vidas, esta Casa de Leis se pronuncia e
diz: “você vai salvar vidas.”.

A SRA. CASSIA MULETA – Deputado, cede um aparte?

O SR. JHONY PAIXÃO – Sim, Deputada Cassia.

A SRA. CASSIA MULETA – Eu quero aqui parabenizar o
Deputado Jhony Paixão, porque ele está aqui defendendo o
seu município e, independente, de prefeito ou não que está
alinhado a ele. E sempre está falando a situação do prefeito.
Você está sempre levando recursos, ele não está aceitando
através da prefeitura, vai ser através do Governo do Estado.
Você está fazendo o seu papel de deputado. Eu quero lhe dar
os parabéns. Eu também passo isso no meu município, como
acabei de falar aí, e eu quero agradecer ao Governador Marcos
Rocha pela ação que ele faz no nosso município de Jaru
também.  E agradecer também a ele pelos nossos recursos
que recebemos aqui na Assembleia, nossas Emendas. Eu
coloquei através da Secretaria de Saúde para poder chegar
algum recurso no município de Jaru, através das minhas
Emendas. Porque o prefeito não quis, eu tenho que usar a
associação e usar o Governo do Estado para estar chegando
recursos. Eu fico triste, eu fico chateada com isso, porque fala,
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vai à rádio e fala que está precisando, está precisando, e quando
a gente estende a mão, não vem receber os nossos recursos.
Eu acho que é uma política que não é bonita, que não é bonita
para o povo, que o povo não merece isso. O povo elegeu o
prefeito para estar lá trabalhando para eles e me elegeu
deputada para estar em parceria com o município de Jaru.
Então, eu também fico muito chateada. Mas, eu queria lhe
parabenizar. Você tem a coragem de vir à tribuna e sempre
está falando isso. Parabéns, Deputado Jhony Paixão.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Questão de Ordem,
Presidente.

Usando o raciocínio, as palavras da Excelentíssima
Deputada Cassia, desde já parabenizando meu colega
parlamentar, eu estou sabendo que é pré-candidato em Ji-
Paraná, parabéns para você também pela atitude,
determinação, vontade. Deputado Jhony Paixão, o que vem no
meu raciocínio, o que vem passando na minha mente, Deputada
Cassia? O prefeito, geralmente, do município, quando chega
nessa época, ele sabendo que Vossa Excelência está vindo forte,
como parlamentar atuante, sempre tem brigado, é um dos mais
bem votados de Rondônia. Ele quer fazer o seguinte, Deputada
Cassia, o seu prefeito, o meu, o prefeito de papel lá de
Ariquemes, prefeito de meia cara, ele quer, quanto pior para
nós, melhor para ele. Tem materiais meus, equipamentos, que
aquele prefeito de meia cara, aquele delegado, eu costumo
dizer também, Deputada Cassia, que delegado não vira prefeito,
não. Prefeito vira delegado, ou seja, o homem até hoje não
aprendeu a trabalhar. E fica, Deputado Adelino, não querendo
receber as Emendas, não apresentando projetos, não atendendo
você, para as coisas irem de mal a pior para você, para mim,
para a senhora, que eu sei da sua luta também no município
de Jaru. Mas, quebra a cara, ele, porque eu sei da sua votação.
Eu sei da moral que você tem ali, da sua família. Eu sei o que a
sua família tem feito por Jaru; Vossa Excelência também.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Para concluir,
Deputado. Nós temos que iniciar votações.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Para concluir, temos
que dar a volta por cima disso. Temos que ir para a rua, temos
que visitar o nosso eleitor, a sociedade, e mostrar de fato o que
está acontecendo. Essa semana mesmo, eu já comecei a
mostrar a minha cara. Eu esperei até agora. Agora segura as
pontas, Thiago, porque ele vai ter que dar conta de toda a
minha aplicação, de todas as minhas ações que fiz em
Ariquemes, principalmente, os recursos que ele não me
apresentou projeto. É isso que nós devemos fazer. Um abraço,
parabéns.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado Jhony, para
concluir.

O SR. JHONY PAIXÃO – Parabenizar, senhores,
primeiramente, nosso Deus todo poderoso que nos concede
essa honra, essa glória. Parabenizar, Deputado Dr. Neidson, a
Comissão de Saúde que tem sido impecável, e tem feito o seu
papel brilhante diante dessa pandemia, tem realmente, é digna

de elogios. E parabenizar também o Governador Marcos Rocha,
que neste momento, na falta de um Poder Executivo Municipal,
ele faz o papel do prefeito também. Levou o drive-thru ao
município de Ji-Paraná, onde estivemos pessoas sendo
medicadas e agora leva para Ji-Paraná também, um sonho
realizado, muitos de lá, mais de 150 mil habitantes, sonham
com esses leitos de UTI há mais de 10 anos, Deputado
Chiquinho. E agora, através do Governador Marcos Rocha,
através desse aporte financeiro, nós poderemos ter, em Ji-
Paraná, leitos de UTI, pela prefeitura municipal, através de
luta da Assembleia Legislativa em apoio ao Governador Marcos
Rocha.

Então, muitoobrigado, Governador, por atender o pedido
da Assembleia, por atender o nosso pedido sobre o drive-
thru. Nós, como deputados, 38 anos deJi-Paraná, 11.554 votos
dentro daquele município... Dou-lhe todo o apreço e gratidão
neste momento, e venho aqui externar,em público, toda a
gratidão daquela população. Muito obrigado, Presidente.

 
 O SR. DR NEIDSON (Presidente) - Encerrado o Grande

Expediente. Passemos à Ordem do Dia.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das

proposições recebidas.
 
 O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - Procede à

leitura das proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DA MESA
DIRETORA. Reconhece, para fins do artigo 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do
estado de calamidade pública no Município de Rolim de Moura,
conforme solicitação da Prefeitura Municipal.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer
ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria de
Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), do Estado
de Rondônia, informações do déficit de servidores por setores
destaSecretaria, em especial delegacias, batalhões e
companhias de policiamento da Polícia Militar e Bombeiro
Militar.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado, com cópia ao Presidente da
Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do
Estado de Rondônia – AGERO, informações quanto à efetiva
necessidade de Crédito Adicional no valor de R$ 416.570,50,
através da Mensagem nº 173, de 07 de agosto de 2020.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado, com cópia ao Presidente da
Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do
Estado de Rondônia – AGERO, informações quanto à efetiva
necessidade de Crédito Adicional por Superávit Financeiro até
o valor de R$ 544.962,53, através da Mensagem nº 174, de
07 de agosto de 2020.



8 DE SETEMBRO DE 2020Nº 155 2012Pág.

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

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.
Requer informações oficiais do Sr. Elias Rezende de Oliveira,
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
– DER/RO.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA. Institui a
Política de Incentivo à Educação Socioemocional na Rede
Estadual de Ensino do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA.Inclui no
Calendário Oficial do Estado de Rondônia o “Dia estadual de
homenagens às vítimas que perderam suas vidas em
decorrência da Covid-19”.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. Dispõe
sobre isenção de ICMS para aquisição de armas de fogo e
munições aos Policiais Penais do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Institui
o Programa “Empresa Amiga do Estudante”, no âmbito do Estado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja
oficiado o Senhor Fernando Rodrigues Máximo, Secretário da
SESAU – Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, para
apresentar resposta e informações, conforme abaixo descrito,
em face do relatório situacional dos serviços de média e alta
complexidade, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Cacoal.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO.
Institui como atividades essenciais a prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade durante a vigência de estado
de emergência ou de estado de calamidade pública.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO.
Fica vedada aos estabelecimentos comerciais do Estado de
Rondônia a exigência de valor mínimo para compras com cartão
de crédito ou débito.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre o afastamento remunerado de servidoras estaduais
vítimas de violência sexual, familiar ou domésticas e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Institui
a ginástica laboral como prática obrigatória em todas as
empresas que desenvolvam atividades que gerem esforço físico
no âmbito do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre a criação do Programa de Identificação, Cadastramento
e Preservação de Nascentes de Água no Estado de Rondônia e
dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Institui
a Estratégia Intersetorial de Redução do Uso deAgrotóxicos e

Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica, no Estado de
Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre a apresentação de artistas de ruas nos logradouros
públicos do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre a manutenção mecânica e elétrica periódicas de todos
os veículos de transportes de pacientes, no âmbito do Estado
de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre a criação da “Campanha Meu Corpo não é Coletivo –
Assédio e Violência Sexual nos ônibus são crimes”, no âmbito
do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre indução e incentivos ao desenvolvimento do Sistema de
Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que
concedem suporte ao desenvolvimento do ambiente produtivo
no Estado de Rondônia e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Autoriza
o Poder Executivo a criar a campanha de “Prevenção ao Câncer
de Pele – Sol Amigo da Infância”, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Autoriza
o Poder Executivo a instituir um plano de emergência para a
entrega regular de remédios aos doentes crônicos durante a
pandemia (COVID-19), no âmbito do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre a prática de educação física adaptada aos alunos
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito
das escolas públicas e privadas do Estado de Rondônia.

 
– PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Institui

a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas,
evento esportivo e cultural do Estado de Rondônia e cria Selo
“Rondônia Sem Racismo”.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe
sobre o oferecimento na rede pública de saúde do Estado de
Rondônia, exames e avaliação para diagnóstico precoce do
autismo, tratamento para os portadores do transtorno e apoio
aos familiares dos pacientes com autismo.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO.
Institui a obrigatoriedade de inclusão de intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS nos telejornais, propagandas e
programações locais transmitidos pelas emissoras televisivas
no âmbito do Estado de Rondônia, conforme especifica.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO.
Institui a Campanha Cidadã de incentivo à doação espontânea
de alimentos e produtos de limpeza com prazo próximo da
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validade, pelos estabelecimentos comerciais, no âmbito do
Estado de Rondônia, da forma que especifica.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO.
Institui sanções administrativas, no âmbito do Estado de
Rondônia, às pessoas físicas ou jurídicas que praticarem
irregularidades ou descumprirem, parcial ou totalmente, os
contratos administrativos que envolvam a venda de produtos
alimentícios destinados à merenda escolar.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO.
Dispõe sobre a possibilidade dos órgãos de Segurança Pública
doar a seus integrantes as armas de fogo por eles utilizadas
quando em serviço ativo por ocasião de sua aposentadoria ou
transferência para a inatividade.

- EMENDA MODIFICATIVA DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Dê-se a seguinte redação às alíneas a, b e c, inciso I
do art. 3º do Projeto de Lei Complementar n. 73/2020,
apresentado através da Mensagem n. 158, de 14 de julho de
2020.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Secretária de Estado de Educação – SEDUC a relação das
sedes do órgão constantes nos municípios, contendo endereços,
o nome dos diretores ou representantes e telefone funcional
dos responsáveis por cada unidade, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Rondônia – EMATER a relação das sedes do órgão
constantes nos municípios, contendo endereços, o nome dos
diretores ou representantes e telefone funcional dos
responsáveis por cada unidade, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO a relação
das sedes do órgão constantes nos municípios, contendo
endereços, o nome dos diretores ou representantes e telefone
funcional dos responsáveis por cada unidade, no âmbito do
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON a relação das sedes do órgão constantes
nos municípios, contendo endereços, o nome dos diretores ou
representantes e telefone funcional dos responsáveis por cada
unidade, no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
– SEPOG a relação das sedes do órgão constante, nos
municípios, contendo endereços, o nome dos diretores ou
representantes e telefone funcional dos responsáveis por cada
unidade, no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Aqui a relação
das sedes do órgão constantes nos municípios, contendo
endereços, o nome dos diretores ou representantes e telefone
funcional dos responsáveis por cada unidade, no âmbito do
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado, com cópia ao Secretário de
Estado da Justiça – SEJUS, em caráter de urgência,
informações e providências acerca da instituição de Grupo de
Trabalho para elaborar a proposta da lei que regulamentará a
Polícia Penal no âmbito do Estado de Rondônia, conforme
Emenda à Constituição nº 104/19.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado, com cópia ao Secretário de
Estado da Segurança, Defesa e Cidadania e ao Comandante
Geral da Polícia Militar providências quanto ao policiamento
nos distritos adjacentes a RO 005, na região do Baixo Madeira,
Município de Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia à
Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento
Social – SEAS, informações quanto aos valores repassados
ao Município de Porto Velho como ajuda às questões sociais
de combate à Covid-19.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer
ao Poder Executivo, extenso a Secretaria de Estado da
Agricultura do Estado de Rondônia (SEAGRI), informações
referente à implantação da Central de Abastecimento – CEASA,
em Rondônia, bem como a transparência sobre o trâmite do
processo administrativo, conforme ditames legais.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Requer ao Governo do Estado, com cópia à DITEL, a resposta
urgente da Recomendação Legislativa nº 01/2019/CCJR,
protocolada em 04/12/2019 na DITEL.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Requer ao Governo do Estado com cópia a CAERD, medidas
urgentes para regularização do fornecimento de água no
município de Jaru e demais municípios onde a Caerd atua no
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer
ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria de
Saúde do Estado de Rondônia (SESAU-RO), reiteramos a
presente propositura no sentido de obter informações da
quantidade de criações de leitos clínicos e de unidades de
terapia intensiva – UTI, no Estado de Rondônia, do ano de
1999 a 2020.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia à
Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD,
informações e providências quanto à necessidade de
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disponibilização e implantação de Caixas d´Água nas
Comunidades Zé Nogueira e Rei Davi, município de Espigão
d’Oeste – Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Secretário de Desenvolvimento Ambiental e ao Presidente do
Comitê Estadual de Prevenção e Combate às queimadas,
informações e providências acerca da ocorrência de queimadas
na Serra do Cantagalo na Reserva Extrativista do Rio Pacaás
Novos.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Secretário deEstado da Justiça – SEJUS, informações e
providências acerca da retomada de visitas no sistema prisional
do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia à
Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD,
informações e providências quanto à falta de água encanada
nos bairros Aponiã e Morada Melhor, no município de Porto
Velho – Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações e
providências quanto à conclusão da análise do projeto de
pavimentação asfáltica da Rodovia do Calcário RO–133.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Secretário de Desenvolvimento Ambiental, informações e
providências quanto às ações de prevenção e combate às
queimadas no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Secretário de Estado da Saúde, informações e providências
quanto à disponibilidade de kits RT-PCR completos para
realização dos exames de COVID-19 pela Rede de Laboratório
PúblicAu:a Central – LACEN.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações e
providências quanto à recuperação da “Ponte da Vala”, localizada
na RO-005, trecho que dá acesso ao Distrito de São Carlos,
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações e
providências quanto à recuperação asfáltica na RO-486, que

liga o município de Cacoal a Rolim de Moura, Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização
Fundiária Urbana e Rural – SEPAT a relação dos imóveis públicos
disponíveis (desafetados), no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias para a Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, informações quanto
à previsão de concurso para os cargos da Polícia Técnica-
Científica – POLITEC do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretoraque solicite ao Governador do Estado de
Rondônia,com cópias ao Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN, cópias dos processos de credenciamento das
Empresas de Vistoria Técnica com detalhamento dos valores
de contratos, receitas e taxas cobradas.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias para a Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, informações quanto
à regulamentação dos cargos da Polícia Técnica-Científica –
POLITEC do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias para a Secretaria de Estado da Educação
– SEDUC, informações quanto à necessidade de aparelhos
portáteis como notebook para pedagogos afim de utilizar nos
trabalhos home office do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
informações quanto às obras e serviços executados no 1º
semestre de 2020, pela 4ª Residência Regional – Cacoal.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
informações quanto às obras e serviços executados no 1º
semestre de 2020, pela Gerência de Ações Urbanísticas – GAU.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
informações quanto às obras e serviços executados no 1º
semestre de 2020, pela 11ª Residência Regional – Pimenta
Bueno.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações
quanto às obras e serviços executados no 1º semestre de 2020,
pela 16ª Residência Regional – São Francisco do Guaporé.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações
quanto às obras e serviços executados no 1º semestre de 2020,
pela 15ª Residência Regional – Buritis.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações
quanto às obras e serviços executados no 1º semestre de 2020,
pela 13ª Residência Regional – Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora que solicite ao Governador do Estado de
Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações
quanto às obras e serviços executados no 1º semestre de 2020,
pela 9ª Residência Regional – Vilhena.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requerà
Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado de Rondônia
com cópias ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações quanto
as obras e serviços executados no 1° semestre de 2020, pela
8ª Residência Regional – Ji-Paraná.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requerà
Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado de Rondônia
com cópias ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações quanto
as obras e serviços executados no 1° semestre de 2020, pela
7ª Residência Regional – Alvorada.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requerà
Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado de Rondônia
com cópias ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações quanto
as obras e serviços executados no 1° semestre de 2020, pela
6ª Residência Regional – Machadinho d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requerà
Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado de Rondônia
com cópias ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações quanto
as obras e serviços executados no 1° semestre de 2020, pela
5ª Residência Regional – Rolim de Moura.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requerà
Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado de Rondônia

com cópias ao Departamento de Estradas de Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações quanto
as obras e serviços executados no 1° semestre de 2020, pela
3ª Residência Regional – Ouro Preto d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL.
Requerà Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado
de Rondônia com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
informações quanto as obras e serviços executados no 1°
semestre de 2020, pela 2ª Residência Regional – Ariquemes.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL.
Requerà Mesa Diretora, que solicite ao Governador do Estado
de Rondônia com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
informações quanto as obras e serviços executados no 1°
semestre de 2020, pela 1ª Residência Regional – Colorado do
Oeste.

Lido, Senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) - VETO
PARCIAL 019/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 162.
Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar 046 de autoria
do Deputado Adelino Follador, que “Altera e acrescenta
dispositivos da Lei Complementar n° 622, de 11 de julho de
2011.”.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Matéria já tem o
parecer para manutenção do Veto. Em discussão única e
votação, o Veto Parcial 019/2020, autor Poder Executivo/
Mensagem 162. A votação é nominal. Parecer para manutenção
do Veto.

O SR. JAIR MONTES – Se puder explicar, eu agradeço.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero só... oVeto da
manutenção é um Veto Parcial e já foi combinado lá com o
governo, a Lei já está sancionada. É só um Veto Parcial e é
para corrigir, não tem problema nenhum.

O SR. JAIR MONTES – Isso é o que, Deputado Adelino
Follador?

O SR. ADELINO FOLLADOR – É um Veto.

O SR. JAIR MONTES – Mas que Lei é essa?

O SR. ADELINO FOLLADOR – É uma Lei que nós
aprovamos lá atrás. Já é Lei, mas veio vetado só um artigo.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em votação. Os
deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários votarão
“não”.

O painel está aberto.
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O SR. JAIR MONTES – Manter o Veto, “sim”.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Enquanto vão
votando, vamos fazer a chamada dos deputados on-line.
Deputado Adailton Fúria, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Este Projeto é aquele que
foi feita uma alteração para poder as Associações poderem
fazer desconto de servidor na conta. Só que o Projeto já foi
sancionado e essa aqui foi uma ressalva lá, dizendo que os
funcionários estaduais... É só uma questão, não afeta a outra.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado Lazinho da
Fetagro, como vota?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Voto favorável, Senhor Presidente, para manter o Veto.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputada Rosângela
Donadon, como vota?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Voto favorável, Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado Cirone
Deiró, como vota? Deputado Adailton Fúria, como vota?

O SR. ADAÍLTON FÚRIA (Por videoconferência) –
Favorável, Senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Deputado
CironeDeiró, como vota?

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIALREMOTA

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

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Por 16 votos
favoráveis e nenhum contrário, está aprovado. Fica
mantido o Veto. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Presidente,
encerrada a Ordem do Dia.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Passemos às
Comunicações de Liderança. Não há oradores inscritos.
Passemos às Comunicações Parlamentares. Não há oradores
inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida apreciarmos as matérias
constantes na pauta: Projeto de Lei 737/2020, Projeto de Lei
404/2020, Projeto de Lei 516/2020, Projeto de Lei 572/2020,
Projeto de Lei 775/2020, Projeto de Lei 785/2020, Projeto de
Lei 788/2020, Projeto de Decreto Legislativo 178/2020 e Projeto
de Lei 652/2020.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão  às 17 horas e 8 minutos)

ATO Nº. 29/2020 – 1ª SECRETARIA /ALE

Autorização de viagem do Servidor
Estatutário: Marcos Rodrigo Gomes da
Silva.

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor Marcos Rodrigo Gomes da
Silva, inscrito sob a matrícula nº 200167021, Chefe de Gabinete,
a participar de evento no Estado do Pará, como instrutor de
mini curso para técnicos que atuam na Assistência Técnica e
Extensão Rural, no período de 26 de agosto a 02 de setembro
de 2020, nos municípios de Marabá e Castanhal, com ônus
para o Estado do Pará.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e
com efeitos legais a contar do dia 26 de agosto de 2020.

Porto Velho, 25 de agosto de 2020.

DEP. ISMAEL CRISPIN
1º Secretário/ALE/RO
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*republicado por incorreções*
ATO Nº2036/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

HILLARY THAYS DIAS DE SOUZA COSTA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor, código AS-07,
na Divisão de Aplicação de Normas Técnicas e Contábeis, da
Controladoria Geral, a contar de 04 de setembro de 2020.

Porto Velho,  04 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2051/2020-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da Servidora ANNY
CAROLINE CAMER MOTA, matricula 200168654, Assistente
Técnico, para o código AST-28, do Gabinete da Presidência, a
contar de 04 de setembro de 2020.

Porto Velho, 08 de setembro de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2052/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

HENRIQUE GOIS DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21, no Gabinete
da Presidência, a contar de 08 de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2053/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

LOURDES CONCEIÇÃO DE MOURA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DAG-06, no Gabinete da Deputada Cassia Muleta, a
contar de 08 de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2054/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

ROXANA CAVALCANTE SIQUEIRA ARAUJO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor, código AS-
05, na Secretaria de Fiscalização e Controle Externo, a contar
de 08 de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2055/2020-SRH/SG/ALE

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

L O T A R

O servidor WESLEY NUNES FERREIRA, matricula nº
300076951, ocupante do Cargo de Agente em Atividades
Administrativas, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal
Civil do Estado de Rondônia, na Superintendência de Logística,
a contar de 1º de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2056/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

WESLEY NUNES FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de
Almoxarifado e Patrimônio, código DAS-05, da Superintendência
de Logística, a contar de 08 de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2057/2020-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

VIVIAM CRISTINE FERNANDES FRANCO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor, código AS-07, da Divisão
de Controle de Diárias, do Departamento de Contabilidade, a
contar de 09 de setembro de 2020.

Porto Velho, 08 de setembro de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2058/2020-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

RAQUEL DA SILVA VELOSO FREIRE, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete da Deputada Rosangela
Donadon, código DAG-02, a contar de 08 de setembro de 2020.

Porto Velho, 08 de setembro de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2059/2020-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

IVANIR ALVES DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-13, do

Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de 08 de
setembro de 2020.

Porto Velho, 08 de setembro de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2060/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

GILBERTO DOS SANTOS VALENTIM, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-13, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar de
08 de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2065/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

PAMELLA DONADON LUCENA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-13, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 08 de setembro de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº2066/2020-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

WELINGTON DE BRITO WERLANG, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete da Deputada
Rosangela Donadon, código DAG-02, a contar de 08 de setembro
de 2020.

Porto Velho,  08 de setembro  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral ALE/RO
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