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TAQUIGRAFIA

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 15 de maio de 2019)

Presidência do Sr.
Aélcio da TV - Deputado

Secretariado pelo Sr.
Cirone Deiró - Deputado

    (Às 9 horas e vinte a quatro minutos é aberta a sessão).

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

DEPUTADOS AUSENTES: Cássia Muleta (PODE); Geraldo da
Rondônia (PSC); Jair Montes (PTC) e Marcelo Cruz (PTB)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Sob a proteção de Deus
e em nome do povo rondoniense declaro aberta a 21ª Sessão
Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – Procede a leitura
da Ata da Sessão anterior.

O SR. AÉLCIO DA TV (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. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – Não há
expediente recebido, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Passamos às Breves
Comunicações.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Só para registrar a presença aqui do Prefeito de Monte Negro;
Arildo, Secretário, também, seja bem-vindo.

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

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Pois não, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Só para comunicar que ontem nós
tivemos uma reunião, na terça-feira, ontem na parte da manhã
no DER junto com o Coronel Meireles, sobre a questão das
rodovias estaduais, a situação crítica e caótica que se
encontram. E ali nós pontuamos inicialmente, para iniciar o
serviço duas ROs, principalmente a 135 que liga o município
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de Ji-Paraná a BR-429, passando por Nova Londrina, que está
um caos. E hoje eu recebi a informação agora de manhã, do
Diretor do DER, que já se iniciou o trabalho de solo, cimento
primeiramente, para tapar os buracos e depois a massa
asfáltica. Então, quero deixar registrado, da mesma forma que
nós cobramos aqui fortemente uma ação rápida, eu também
quero registrar aqui que o Diretor do DER atendeu o pleito
desta Casa e já iniciou ali esse trabalho de recuperação da
RO-135, que está uma vergonha. E a gente espera que isso,

com várias frentes de trabalho, se estendam a todas as ROs

do Estado, porque todas estão na mesma situação.

Outra questão, que eu recebi um telefonema agora de

manhã, de uma senhora que eu não conheço, conseguiu meu

telefone e me ligou e me fez uma pergunta, para que serve o

Shopping Cidadão de Ji-Paraná. Eu, na hora, não entendi a

pergunta da senhora. Eu falei: “não entendi a sua pergunta.

Serve para atender as pessoas”. Ela falou: “não serve

para nada. Porque eu fui lá porque eu perdi uns documentos,

com uma amiga minha que perdeu seus documentos, fui lá

fazer a minha carteira de identidade, a própria servidora que

me atendeu disse que está lá só cumprindo horário, porque

não tem nada, faz seis meses que não tem papel, que não tem

nada para fazer identidade, fazer documento”. Então, ela me

perguntou: “para o que é que a gente paga imposto, para o

que colocam um órgão daquele funcionar? Para que pagar

aluguel, ter funcionário, ter tudo, se não serve para nada?É só

para servidor cumprir horário?”.

Então eu queria dizer aqui aos responsáveis pela questão

dos documentos, do papel, não tinha papel, dos papéis para

fazer identidade, que se mexam, nós já estamos no mês de

maio, chegando junho, não tem mais desculpa. Um cidadão

não pode pagar essa conta, ele não pode pagar essa lentidão.
Não sei se é falta de capacidade de gerir esse órgão,

não sei onde está ligado esse órgão, mas isso não pode
acontecer.

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

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar,Deputado
Laerte, Presidente desta Casa, por trazer esse tema. Nós já
falamos várias vezes aqui e não estão resolvendo. O ano
passado, ano retrasado, nós liberamos 17 kits, 17 municípios
receberam material para fazer identidade. Então, o Estado fez
parceria com Emenda minha, têm outros deputados também
que fizeram dentro do Estado e agora os Prefeitos estão
entregando de volta. Ariquemes já suspendeu, não está mais
fazendo identidade porque os funcionários são da Prefeitura e
estão lá ociosos porque não tem o material para imprimir a
identidade. E estão criando também muita dificuldade, qualquer
coisa mandam de volta dizendo que está errado, para quem
está fazendo lá, para justificar porque não tem o papel para
imprimir, então ficam enrolando.  Eu gostaria e tem R$ 4 milhões
que está, já foi aprovado no Orçamento, está na SEAS do
Fundo, do Fundo da Pobreza...

O SR. LAERTE GOMES – FECOEP.

O SR. ADELINO FOLLADOR – FECOEP, e não sei porque que
ainda não liberaram aquilo para comprar.  Então, nós já fizemos

essa cobrança várias vezes na tribuna e eu gostaria que o
Governo desse.. Porque tem muita gente que programou
viagem, ele precisa viajar, ele precisa da identidade, ele esta
vindo aqui para Porto Velho desesperado, aqui também estão

fazendo, mas tudo controlado.
Então, é uma vergonha não ter só material, por falta de

material os funcionários estão lá, a aparelhagem está lá e não

acontece. Parabéns, deputado.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente...

O SR. LAERTE GOMES – Excelência, Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Ontem pela manhã, a convite da
Comissão de Segurança Pública, nós recebemos o Secretário

Adjunto Dr. Hélio, e recebemos também o Diretor do Instituto
de Identificação, o Sr. Alexandro. Exatamente por esses
questionamentos que nós, enquanto Parlamentares, a gente
acaba não conseguindo responder o porquê dessa questão das

Identidades. O meu gabinete fez um levantamento, e muito
bem falado aqui pelo Deputado Adelino, Ariquemes, uma cidade
polo, cidade regional está suspenso o atendimento e a vontade
é devolver, é encerrar o termo de Cooperação.  A Cidade de

Cacoal, do meu colega Cirone, que têm seis servidores à
disposição do Instituto, que tem equipamento, a ideia também
é devolver porque não tem material para trabalhar.

Ontem pela manhã, nós fizemos o levantamento 15

municípios de imediato, 15 municípios.  Alguns têm 3 cédulas,
outros têm 5, e 15 estão sem prestar o serviço.  Por exemplo,
na minha cidade, São Miguel do Guaporé, hoje um cidadão
não consegue pedir, protocolar o pedido da Identidade, não
consegue. Pois bem, nós indagamos o Secretário Adjunto o
porquê dessa dificuldade.  Porque assim, o Deputado Adelino
citou a questão do recurso do FECOEP, é verdade, está lá. O
Secretário falou: “olha, não tinha previsão no Orçamento”. Não
é verdade. A lei Orçamentária de 2019, assinada pelo
Governador Marcos Rocha, no dia de janeiro, já previa R$ 4
milhões de investimento, retirado do FECOEP para a SESDEC
para esse fim, identidade, dignidade, cidadania, exatamente
para esse fim. E aí nós fomos: “Ah! Mas tem uma dificuldade
num processo licitatório”. O Ministério Público de Contas deu a
manifestação totalmente favorável, o Pleno do Tribunal de
Contas do Estado deu a manifestação dele no processo, olha:
“o processo não tem anda que macula, não tem nada que prove
aqui alguma falta de lisura no processo”. Por fim, o que é que
ficou entendido? O Processo Licitatório do Sistema está na
Governadoria de posse do Governador, aguardando uma
manifestação do Governador, se ele quer o Sistema ou não.  O
que é que nós fizemos? A Comissão de Segurança Pública
solicitou ao Governador uma manifestação dele expressa: se
vai utilizar, se não vai, e se não vai, o que é que vai fazer?
Porque o colapso está instaurado no Instituto de Segurança
Pública do Estado de Rondônia. Parabéns pelo tema que Vossa
Excelência traz.
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O SR. LAERTE GOMES – Obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Concede um aparte, deputado?

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Cirone.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Só para lembrar que
nós estamos só em Questão de Ordem.

O SR. LAERTE GOMES – É Questão de Ordem, mas o tema é
relevante, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ – É só, esse tema é de suma importância
e como foi bem dito aí pelo Presidente, pelo nosso Deputado, e
pelo Deputado Crispin, isso está no Orçamento do Estado. E
nós estivemos cobrando lá do Secretário da SEJUCEL, e ele
alegou que o Estado vai receber da SESDEC, do Governo
Federal, um Programa que vai fazer essa Identificação pelo
Sistema e aí ele não quer investir esse dinheiro, porque,
segundo eles, vai ficar um dinheiro que poderia ser economizado
porque o Governo Federal vai disponibilizar essa plataforma
para fazer esses documentos.  E o antigo Diretor, o Júlio Kásper
insistiu aqui com a Assembleia, procurou vários deputados e
os Deputados fazendo essa cobrança e acabou caindo,
Presidente.

Então, a gente precisa que o Governo realmente veja se
o Governo Federal tem essa verba, se tem essa disponibilidade,
se vai ter essa plataforma.  E se não tiver, está no Orçamento,
vamos executar o que estava programado para fazer. Obrigado,
Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Só para... Eu vou contribuir já,
Presidente, se me permitir, às vezes a gente não quer falar
para não parecer que a gente... Porque alguns órgãos do
Governo, imaginam e pensam que se você vem aqui falar uma
verdade, fazer uma crítica, acham que é oposição, não pode
se falar nada. Mas você receber, no café da manhã, um
telefonema que eu recebi hoje, já sendo xingado logo cedo,
inconsequência da incompetência dos que estão cuidando desse
assunto no Governo, aí a gente não tem o que fazer. O que esta
Casa quer, o que os deputados querem não é o chamado: toma
lá, dá cá. Não é isso não, Deputado Lebrão, Deputado Adelino,
não é isso não, Não é o tal de barganhar, ninguém quer, eu não
quero barganhar nada. Agora, pelo menos fazer o básico, pelo
menos fazer o que o cidadão, o mínimo que o cidadão tem
direito, que é fazer um documento de identidade e ter papel.

Não tem justificativa isso. Não estou sendo crítico,
tecendo críticas, eu entendo. Sei que é o início de Governo,
mas nós já temos quase 6 meses de Governo. O que a gente
precisa é que as coisas comecem acontecer, chega, pô! Chega
de desculpa de Governo passado, das coisas não andarem.

Tem que começar acontecer. O Governador precisa
entender que onde não tiver funcionando, troca. Não vou ser
repetitivo aqui, dizer que eu conheço o Governador, que eu sei
da boa vontade dele; que isso tudo é verdade, ele tem mesmo.
Mas se não estiver funcionando tem que fazer... Alguma coisa
está errada. É inadmissível que não tenha papel para fazer
identidade num Estado que tem R$ 7 milhões de orçamento.

Isso é o básico do básico, do básico, que se faça gestão.
Esta Casa aqui hoje está falando nesse tema, Governador,

Secretários, para contribuir com vocês, porque o cidadão lá
está revoltado. O que elegeu o Governador, o que elegeu o
deputado está revoltado com todos nós, todos nós, sem exceção.
Por quê? Porque as coisas não acontecem. Então, não é questão

de ter base da Assembleia, de querer fazer base, não é nada
disso. Os projetos bons, nesta Casa, vão votar todos. Agora, a
gente precisa de uma resposta, a sociedade nos cobra e isso,
Presidente Aélcio, revolta, revolta a gente mais muito mais o
cidadão que é quem paga a conta de todo mundo.

Então, Deputado Chiquinho, é necessário, eu não sei o
que está acontecendo com esse Instituto, essas parcerias que
foram criadas e estão sendo desmanchadas, principalmente
nesta questão de documento de identidade; que se reveja.

Ver o que está errado. Colocou o cidadão lá, não está
dando conta, mete a caneta nele, manda embora, vá cuidar
da vida. Bota alguém com competência para fazer gestão desse
órgão, que eu nem sei quem é o diretor lá.

Então, é isso que eu queria deixar aqui, deixar aqui,
passar, até me desculpe, senhor Presidente, um pouco do
desabafo aqui, porque já vão falar, de certo, para o Governador:
- Olha, o Presidente está lá descendo o pau no Governo. Não
estou fazendo isso não, estou trazendo aqui, relatando um
relato que eu recebi hoje e que Vossas Excelências têm recebido
constantemente, os deputados desta Casa. Tanto é que ontem
esteve aqui na Comissão de Segurança Pública, como o
Deputado Crispin falou, o Secretário Adjunto de Segurança,
não sei se era pasta dele ou não, não sei nem de que pasta
está ligado esse órgão; mas onde estiver que se resolva, que
se revolva, que não há desculpa para isso! Não existe desculpa
para não ter papel de identidade num Estado como Rondônia,
me desculpe, mas eu não posso aceitar essa simples desculpa.

Isso para mim é lorota, falta de competência de colocar
isso para andar. É isso aí, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – As palavras do
deputado, do Presidente Laerte Gomes, são um clamor da
sociedade neste momento. Semana passada, na quinta-feira,
eu recebi, Deputado Laerte, uma ligação lá de Ji-Paraná, de
uma prima minha, pedindo que eu desse o apoio aqui para
uma senhora que estava vindo de lá para cá, já tinha saído e
que estava vindo fazer a identidade na sexta-feira, porque lá
em Ji-Paraná não conseguia fazer a identidade. Ela me ligou,
que a pessoa estava na estrada e para receber. Aí, nós fomos
informar para saber como é que estava funcionando. Tinha
que chegar de madrugada lá no Shopping Cidadão, só distribuía
30 fichas, quem pegasse as primeiras 30 fichas fazia a
identidade, aqui em Porto Velho, porque em Ji-Paraná não
estava fazendo de jeito nenhum, você não levava identidade,
era só tirar e depois pegar, daí uns 30 dias, depois pegar a
identidade. Mas era um processo realmente lento e
desgastante. Já pensou? Apessoa que veio do interior, vem de
ônibus, passa a noite viajando quase, aí chega aqui... Ela tinha
que chegar lá 03 horas da manhã e esperar para, quando
abrir de manhã, distribuir a ficha, porque os 30 primeiros que
estivessem na fila, pegava, os outros tinham que voltar outro
dia, para outro dia, aqui na capital. Então, a situação é delicada.

Só que eu quero dizer uma coisa, a cerca de dois anos
atrás, o Confúcio tinha umas manias de convidar a gente para
conversar. E o Confúcio era bem bonzinho, ele marcava para
conversar com a gente quatro e meia da manhã. Como?
Fazendo a caminhada. E a cerca de dois anos atrás, ele me
convidou, falou: “queria fazer uma caminhada contigo de
manhã, para gente bater papo”. “- Tá bom, Governador”. E aí,
ele morava naquele prédio, ele não morava nem no Palácio
aqui, é num prédio que tem aqui mesmo na Farquar, ali
embaixo. Eu fui lá, quatro e meia da manhã eu cheguei, ele já
estava saindo, se eu demorasse mais dois minutos, ele ia
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embora. E aí eu parti, caminhando com ele aqui, descemos a
Farquar, subimos a Sete.

Quando nós chegamos em frente ao Shopping Cidadão,
assim, umas cinco e dez da manhã, estava cheio de gente lá e
ele se assustou, falou: “porque esse povo está aí?”. Ele foi lá.
Na nossa caminhada ele foi lá para conversar com as pessoas.
E aí, as pessoas, isso há dois anos aproximadamente, as
pessoas estavam lá na fila para fazer identidade. Ele ficou
indignado, ele falou: “mas eu coloquei uma pessoa para resolver
esse problema, me garantiram que ia acabar com as filas”. E
não conseguiu acabar. Ou seja, é um problema crônico que já
vem de muito tempo essa questão da fila para fazer identidade,
não é um problema agora. Nós tivemos, há pouco tempo, uma
lei, foi até aprovada para as prefeituras fazerem essa parceria,
infelizmente o problema se agravou com a falta de material.

Masé de um problema antigo, as filas para fazer
identidade, que se intensificou ultimamente. Esperamos que
seja tomada providência o quanto antes para solucionar esse
problema que é gravíssimo e a sociedade está chiando por
causa disso.

O SR. EYDER BRASIL – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) - Deputado Líder Eyder
Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Presidente, eu também recebi as
demandas, as necessidades do povo de Rondônia também
bateram à porta do nosso gabinete, por questão das identidades.

Eu tive a preocupação de ir ao Instituto de Identificação
Civil e Criminalística aqui na Capital, onde o novo Diretor, o
Alex, me passou qual é a real situação e eu queria informar
que não é a falta de papel, Presidente Laerte, não é falta de
papel. Papel nós temos mais de 100 mil cédulas de papel no
Instituto. O que pesa para o Instituto de Identificação é a falta
de mão de obra. É um sistema ainda arcaico, porque ele é
feito totalmente manual. Existe, hoje, lá no Instituto uma
demanda, mais de cinco mil pedidos de identificação parados,
parados. Geralmente o processo de identificação demora 60
dias. O que acontece? Muitas vezes, quem está nos municípios
fazendo o registro, o primeiro contato com o público, faz esse
registro de forma errada. Ele pega a data, vamos supor, o
Presidente Laerte vai lá fazer sua identidade, quem registra,
registra de forma errada a data de nascimento na hora de
preencher o formulário. Normalmente já demora 60 dias, que
é um absurdo, é inconcebível, por conta desse erro, esse
processo vem aqui a Porto Velho e aí quem vai fazer o confronto
das informações, verifica, Deputado Crispin, que está errado.
Perdemos uma cédula, o processo volta novamente para a
cidade de origem para chamar o cidadão...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Eyder Brasil, só
interrompendo, é sobre o que Vossa Excelência está falando.
Eu estive pessoalmente, foram negociadas 200 cédulas para
Ariquemes há um mês, um mês e pouco, agora avisou que
não tinha mais cédula. Não é real aquilo que Vossa Excelência
está falando porque todos os municípios que vêm aqui, tem
toda documentação em dia e não tem cédula, os funcionários
lá não estão mentindo não.

O SR. EYDER BRASIL – Eu posso explicar ao nobre Deputado.
O que acontece, existe uma folha, um papel moeda, deixe-me
terminar de explicar, porque de repente não tiveram a
oportunidade de conhecer como é o sistema de identificação

dessas identidades. O papel moeda, a identidade vem de forma
inteira, vamos dizer aqui, pegar minha identidade aqui, ela
vem dessa forma aberta. Para você liberar a parte onde você
preenche os dados, é preciso fazer primeiro o uso de um lado
das cédulas. Então, dá entrada em 100 cédulas, em 100
identidades...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Foi treinado todo mundo já.

O SR. EYDER BRASIL – Em 100 identidades, e aí você imprime
aquela folha e aí só assim você pode destacar. É um sistema
arcaico, deputado, a gente sabe disso. Existe um processo,
Presidente Laerte, de informatização da cédula da identidade,
existe esse processo, existe a licitação, enquanto nós não
mudarmos essa forma de fazermos a impressão das
identidades, o Estado vai continuar patinando. Porque existe,
Deputado Adelino, uma fila de atendimentos aos municípios e
Ariquemes, e aí eu posso falar porque eu fui lá, está entrando
na fila duas vezes por conta da alta demanda que tem em
Ariquemes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Porque os outros municípios
pararam de atender.

O SR. EYDER BRASIL - Isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, concentra mais ainda lá.

O SR. EYDER BRASIL – Positivo.

O SR. LAERTE GOMES – Só para contribuir, depois, que o
Deputado Fúria já está ali. Deputado Fúria, o senhor me
permite...

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Vamos limitar a apenas
um minuto a Questão de Ordem de cada um.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência, Deputado Fúria,
me permite?

O SR. ADAILTON FÚRIA – Sim, sim.

O SR. LAERTE GOMES – Só para dizer, Deputado Eyder, que
onde essa senhora foi hoje, três pessoas me ligaram já, depois
que mandou mensagem, é no Shopping Cidadão, que é do
Governo, funcionário do Governo, funcionária da Secretaria de
Segurança Pública, qualificada. E as pessoas de lá, a servidora
do Governo, do Shopping Cidadão, funcionária da Secretaria
de Segurança que falou que não tem papel. Então, vocês têm
que orientá-la.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Falaram para mim também.

O SR. LAERTE GOMES - Cacoal, o Deputado Cirone, ligou
agora,agora, três semanas sem papel e eles estão falando,
não somos nós. É a revolta, é o cidadão que não está tendo
acesso à identidade. O servidor do Shopping Cidadão, da
Secretaria de Segurança que fala que não tem papel. Quando
eu vejo esse negócio do sistema aí, que tem que comprar um
sistema, não sei como que é isso, é a plataforma, eu me lembro,
Deputado Adelino, de quando a gente falou a Rede SIM, que a
AROM comprou a Rede SIM, na época do Governo Confúcio,
nós éramos Presidente da AROM,  estava com a gente lá e que
nós queremos dar gratuitamente essa ferramenta para o



25 DE SETEMBRO DE 2019Nº 162 3480Pág.

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

Governo. O Governo falou: “não, eu vou comprar lá em Minas
Gerais, vou buscar lá”. Rodou 08, 10 anos, vieram pegar, não.
Eu estou pensando que com este negócio aí vai ser a mesma
coisa.

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

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Deixa eu liberar aqui
Questão de Ordem para o deputado Chiquinho que ele está
esperando faz um bom tempo ali.

O SR, CHIQUINHO DA EMATER – Pois, é.Só para saudar o
Prefeito do Vale do Paraíso, Ronaldo Esteves e toda Plenária.

Agora eu acho que é importante, Deputado Eyder, essa
situação ser resolvida. Não vamos discutir. Está faltando? Está
faltando. Vamos colocar para funcionar. Eu acho que o que
importa para o povo é isso. O Deputado Laerte foi bem feliz no
que falou, a gente precisa colocar a coisa para andar. É isso
que nós queremos.Eu acho que é isso aí.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Muito bem, Deputado
Chiquinho, eu também tenhoo mesmo pensamento seu. A gente
tem que consertar os erros e colocar para andar. Não podemos
ficar, como eu disse, é um problema crucial, antigo, mas nós
temos que encontrar uma solução urgente, porque a população
clama por socorro e quer a solução do problema. Deputado
Adaílton Fúria.

O SR. ADAÍLTON FÚRIA – Eu gostaria de fazer o uso aqui da
palavra. E saber por quais motivos o Governo demitiu Júlio
Kásper, um excelente profissional, uma pessoa que organizou
aquela parte ali de identidades e queria que, de fato, funcionasse
dentro do nosso Estado. E, assim, realmente o que o nosso
Líder colocou aqui, o líder do Governo, colocou aqui a questão
do sistema arcaico, realmente é muito defasado o sistema. Lá
nós temos a pessoa que pega o papel; uma para cortar o papel;
outra para carimbar o papel; outra para ir ao sistema buscar a
informação daquele usuário, e por aí vai. É um sistema muito
antigo. São equipamentos lá, eu acho que de quando surgiu o
Estado de Rondônia.

Então são situações que precisam, a coisa pública precisa
ficar mais moderna, para atender bem os nossos usuários. E aí
veja bem como é que é a situação. Você vai hoje lá ao Detran
a sua habilitação sai em tempo recorde, o seu documento, do
veículo,é emitido em tempo recorde, e o Estado não consegue
oferecer o atendimento em uma simples identidade. Então são
situações que ficam aqui as minhas colocações, não sei por
qual motivo que demitiram o Júlio, mas pode ter certeza que
depois da demissão do Júlio a coisa piorou e piorou ainda mais
aqui no nosso Estado com relação às identidades.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Muito bem, Deputado
Fúria.Eu quero só fazer aqui o registro da presença, e agradecer
pela presença, Ari Teodoro de Melo, Presidente da Câmara
Municipal de Novo Horizonte do Oeste. Seja bem-vindo Ari.
Também o Vereador Leri Veloso, da Câmara Municipal de Novo
Horizonte, estão juntos ali.

O Deputado Lebrão falou que são todos convidados
ilustres dele, está aqui o Deputado Lebrão. Também quero
registrar a presença do Evandro Max, Prefeito do Município de
Monte Negro, seja bem-vindo, Prefeito. Quero também registrar
a presença do Sr. Arildo Moreira, Secretário Municipal de
Finanças de Monte Negro, Tartali. Seja bem-vindo. Obrigado
pelas presenças dos senhores.

Agora, Questão de Ordem ao Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, só para contribuir e
talvez fechar a discussão aqui em torno da questão do Instituto
de Identificação. O líder do governo colocou aqui que o sistema
que nós temos é arcaico. E nisso ele está sendo verdadeiro,
porque nós temos. Além da falta de cédula, que é uma verdade
incontestável, essa questão aqui já provada, nós temos a
questão do sistema também que não funciona. Aí, está bom,
se eu tenho um sistema arcaico, eu tenho uma novidade, eu
tenho uma possibilidade de mudar e não faço a mudança, e
parece que é assim, não faço porque não quero. Ontem eu
perguntei ao Secretário Adjunto Dr. Hélio, falei assim: “Essa
política é uma política de Governo, é uma política de Estado? -
Ah, é uma política de Estado”. Eu falei: “Então nós podemos
discutir isso com muita tranquilidade, porque aqui a gente não
está discutindo política de Governo, a gente está discutindo é
política de Estado”.Então, é só levar adiante a situação.

O Alexandro ontem falou, eu digo: “Qual alternativa que
tem?” Ele falou: “Bom, eu tenho uma alternativa paliativa”.

Medicamento paliativo é para quem está morrendo. Você
dá, esperando o cara vá morrer e depois de amanhã você vai
enterrar ele. Medicamento paliativo é para isso, não é para
sarar. É para o cara viver mais um dia, nós vamos enterrar
ele. Ele pediu 25 pessoas, e falou: “olha eu preciso de 25
pessoas, eu preciso de três equipamentos”. Eu digo: “Isso
resolve o problema? - Não, não resolve. O que é que resolve o
problema? Ele falou: - Oequipamento que está licitado resolve
o problema”. Poxa! Pelo amor de Deus, então nós temos a
solução! Nós temos a solução.

Foi com essa, essa foi a pergunta. Eu digo: “Alexandro
nós temos a solução? - Tem. Está onde? Está no processo
solicitado, é só autorizar”. Aí parece que tem uma preocupação
que alguém está roubando, eu não sei o quê. Para isso nós
temos os órgãos de fiscalização, coloca ele para cima. Pronto!
Resolve o problema.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu tenho que discordar do
Deputado Fúria quando fala que é arcaico. Essa Emenda17 é
uma Emenda minha do ano passado, ano retrasado, final do
ano retrasado para o ano passado. Então são todos aparelhos
novos. Não tem nada arcaico, não. Hoje estão estudando em
nível nacional, que eu acho eu é essa que estão querendo
trazer, é uma identidade que traz inclusive CNH, traz tudo junto.

Mas essa conversa já faz mais de ano que tem, não é
de agora não. E até agora não aconteceu e pode ser que vai
mais um ano. Isso depende do... O único Estado que implantou
isso foi o Acre. E, eles vieram aqui, eu participei do evento,
vieram demonstrar a identidade aqui, que é um modelo novo,
eo único Estado que já implantou foi o Acre. Então, esses
equipamentos não são velhos não. É emenda, de Candeias
até Jaru, de Buritis até Machadinho, todos, é aparelhagem
que compramos com emenda nossa, em parceria com a
prefeitura.

O SR. ADAÍLTON FÚRIA – Questão de Ordem,
Presidente.Deputado Adelino Follador, só para justificar a minha
fala, é no sentido de que, lá na ponta, lá em Ariquemes, quando
o cidadão procura o atendimento lá, a pessoa faz todo o
preenchimento dos dados e manda por malote. Isso poderia
ser informatizado, é automático, você informatiza direto o
sistema.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Essa cédula, a não ser que tenha
outro sistema, mas esse sistema hoje tem que ser... E é eficiente,
desafogou todo mundo. Lá em Ariquemes faziam, o pessoal
vinha lá duas noites, saiam, vinham lá de 40 quilômetros depois
de Buritis, ficava lá até madrugada, duas vezes para conseguir
uma senha, hoje, desafogou. Está desafogando, nós não
podemos interromper esse trabalho. Se tiver outro melhor, mas
enquanto isso nós temos que funcionar esse.

O SR. ADAÍLTON FÚRIA – Isso, mas acho que é um sistema
como o do Detran.  Primeiro, o Detran demorava dois, três
meses para expedir uma habilitação, e aí eles querem fazer
um sistema parecido. Você vai diminuir o número de servidores
e também o tempo para a entrega desses documentos aí. Mas,
com certeza, se o Governo da Cooperação tivesse, lá atrás,
feito um trabalho diferenciado, com certeza teria resolvido.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Esse assunto já está superado, senhor
Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Deputados, deputados,
nós já discutimos demais, já falamos, já massificamos demais.
O problema já foi levantado, já pedimos solução e se a gente
ficar falando aqui, nós vamos falar o dia inteiro, todo mundo
tem o que falar. Então, vamos dar sequência na nossa Sessão
e se alguém quiser se pronunciar, você pode se inscrever aqui
agora para o Grande Expediente.

O Deputado Adelino está inscrito, só tem o Deputado
Adelino nas Breves Comunicações. Pelo prazo de cinco minutos,
sem aparte. Com a palavra o Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Senhor Presidente, senhores
Deputados, venho a esta tribuna hoje cumprimentar, mais uma
vez, o Prefeito de Monte Negro, que está aqui presente, todas
as pessoas aqui na galeria. Dizer que esse assunto da identidade
já foi muito falado, mas é muito importante. Se tiver um sistema
melhor depois, mas enquanto isso nós não podemos deixar as
pessoas sem ter isso.

Mas o assunto principal, eu recebi várias reclamações,
agora, do João Paulo, que ele estava sem água desde ontem.

Mas graças a Deus, agora, o Secretário acabou de me
ligar, dizendo que mandou os caminhões pipas. Mas eu queria
fazer um apelo que teria que comprar uma bomba de reserva
lá para o João Paulo, não pode ficar sem água. Então, a
necessidade é urgente, quero até parabenizar ao Secretário
que agiu rápido. Mas eu só reclamo que deveria ter uma
comunicação entre as pessoas, e o Secretário ainda não sabia.

Esses dias, quase dois dias interrompida as passagens
aéreas pelo TFD, porque a empresa parou de entregar. Eu
liguei para o Secretário em Brasília, também, ele falou que
não sabia e, logo em seguida, agiu, a tarde liberou. Então,
precisamos que as pessoas dentro do governo se comuniquem
melhor, busquem alternativas para não deixar estrangular as
coisas que precisam, as coisas que não podem ser
interrompidas. Então, gostaria de deixar aqui registrado,
parabenizar tambémo Secretário que está tendo muito boa
vontade, mas o que está faltando é esse entrosamento, de
repente com o Diretor do João Paulo com o Diretor das..., porque
a Saúde é muito grande. Então, nós precisamos, o pessoal do
TFD, senão resolve tem que entrar em contato com o Secretário.

Está faltando essa união, mas eu quero parabenizar ao
Secretário que tirou lá o pessoal do João Paulo, correu atrás, o
próprio Governador se empenhou nisso. Mas nós precisamos
que haja um entrosamento.

Nós temos aí a FHEMERON, a FHEMERON também, os
funcionários estão reclamando que está muito deficitária, está
muito complicada a situação. Então precisamos, é um órgão
muito importante no Estado de Rondônia e precisa, inclusive,
ver de perto para ela melhorar o atendimento, o fluxo para
poder atender as pessoas que vão lá doar sangue para atender
todo o Estado de Rondônia. Então, eu gostaria de deixar aqui
registrada essa preocupação.

E, mais uma vez, ontem eu falei sobre a questão do
DER. Nós precisamos incrementar, liberar, a SUGESP tem que
liberar o DER para funcionar. Nós temos aí na região de
Ariquemes, na Residência de Ariquemes, fiz uma visita agora,
três patrol, o Deputado Laerte conhece, o Deputado Alex
conhece lá em Ariquemes, é de láe precisa arrumar, tem mais
uma lá para arrumar. Agora é o momento de arrumar estrada,
agora é o momento, a lama asfáltica tem que chegar rápido
para poder fazer aquela recuperação dos asfaltos, também
encascalhamento das estradas que nós já estivemos lá e
esperamos que resolva essa questão da balsa de Alto Paraíso.

Então, nós somos cobrados em todo momento e
gostaríamos de deixar aqui registrado. Nós estivemos com o
Diretor Geral ontem e colocamos, mas, eu vejo falta de
liberdade para agir. A SUGESP tem que liberar mais.

Nós temos o Idaron também. Eu fiz uma visita no Idaron
de Ariquemes, toda região do Vale do Jamari, foram demitidos
19 CDS, 19 pessoas na Regional de Ariquemes e não voltaram
essas pessoas e agora nós estamos no período, senhor
Presidente Deputado Aélcio da TV, nós estamos no período de
declarar a vacina e o Idaron parece uma festa de tanta gente
lá em todos os municípios, onde tirou esses funcionários e
estão fazendo falta. Nós precisamos que esses funcionários
voltem, seja lá em Ariquemes, seja Monte Negro, seja Buritis,
seja também Machadinho, todos esses municípios, só na
Regional de Ariquemes foram 19 pessoas que saíram de vários
escritórios. Cacaulândia também precisa repor esse pessoal
para poder atender, que agora até dia 22 tem o registro da
vacina. Então é muito importante que o Governo do Estado se
preocupe para que esse órgão continue funcionando com mais
tranquilidade, com mais condições.

Então deixar aqui registrado nesse Pequeno Expediente
essa necessidade, nesses municípios que eu andei esses dias,
Cujubim todo mundo está reclamando do asfalto, o pessoal
passou aqui uma mensagem agora pedindo uma resposta
minha, do Deputado Alex, do Deputado Geraldo, que são lá
daquela região, o que vão fazer, porque os buracos lá estão
aumentando direto. Alto Paraíso a mesma coisa; a RO-257 a
mesma coisa; a estrada de Jorge Teixeira a mesma coisa;
também a estrada de Cacaulândia, também cada vez mais
aumentando os buracos, a necessidade está urgente.

Então, gostaríamos de deixar esse alerta, não adianta,
não tem como tirar o orçamento do DER. O DER tem que se
manter, tem que dar mais recurso, que o recurso que está
hoje é muito pequeno, muito pouco. Nós temos que licitar a
ponte de Alto Paraíso, as pontes da RO-257 que caíram, foi
feito um paliativo lá, mas, se chover fica interditado de novo.
Obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Muito obrigado pelas
palavras e parabéns, Deputado Adelino Follador.

Agora ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o
Deputado Eyder Brasil por cinco minutos, sem direito a aparte.
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O SR. EYDER BRASIL – Bom dia, Presidente Aélcio a quem
tenho muita honra de ser presidido hoje nesta Sessão; bom
dia aos nobres pares; bom dia minha amiga Deputada Rosângela
Donadon, que abrilhanta muito esta Sessão; bom dia a todos
da plenária que se encontram presentes; bom dia aos
profissionais da imprensa aqui presentes também; aos nossos
internautas que nos acompanham pelo nosso canal no Youtube,
pelas redes sociais, bom dia.

Hoje eu vim aqui, Deputado Adelino Follador, fazer um
convite especial ao povo de Rondônia. Na próxima semana, do
dia 22 ao dia 25 de maio, acontecerá na cidade de Ji-Paraná, a
8ª Rondônia Rural Show, uma feira agropecuária, de
agronegócio, uma feira que hoje se tornou internacional.
Falávamos aqui ontem, e aí o meu nobre amigo Deputado Adelino
Follador cobrava a questão da prestação de contas que envolvem
a Rondônia Rural Show. Enfim, é uma feira muito importante
que gera bastantes divisas, bastante receita para o Estado de
Rondônia e eu convido a todos que nos acompanham neste
momento, nas suas casas, nos seus trabalhos a se fazerem
presentes, a prestigiarem a 8ª Rondônia Rural Show, fruto de
muito trabalho desenvolvido pelo nosso Secretário Evandro
Padovani que vem se entregando em prol dos agricultores, dos
pecuaristas, dos piscicultores, enfim, de quem realmente gera
receita no Estado de Rondônia.

A nossa Sessão da semana que vem será realizada lá na
Rondônia Rural Show, na quinta-feira, às 14:30 horas é um
momento importante de Rondônia voltar sua intenção para
quem realmente gera receita aqui no nosso Estado, os nossos
agricultores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Enfim,
esse é o registro da minha fala de hoje. Muito obrigado,
Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Parabéns, Deputado
Eyder Brasil pelas colocações. Só lembrando que na próxima
semana, nossa Sessão acontecerá lá em Ji-Paraná na Rondônia
Rural Show. Como já é rotineiro todos os anos, a gente se
desloca para Ji-Paraná no período, até para prestigiar o evento
e aqui eu quero parabenizar os Deputados de Ji-Paraná, o
Deputado Jhony Paixão, Deputado Laerte Gomes, também de
Ji-Paraná, então os deputados de Ji-Paraná, da região,
parabéns, que na próxima semana estaremos lá prestigiando
a região e prestigiando o evento da Rondônia Rural Show.

Encerradas as Breves Comunicações. Não há mais
oradores inscritos, então, encerradas as Breves Comunicações.

Passamos ao Grande Expediente.No Grande Expediente
não há oradores inscritos. Passamos às Comunicações de
Lideranças. Não Há oradores inscritos. Encerradas as
Comunicações de Lideranças, passamos à Ordem do Dia.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – Procede à leitura
das proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.

Requer Voto de Louvor aos integrantes do Projeto Patrulha
Eleitoral em Porto Velho/RO.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer a inclusão de homenageados a receberem Voto de
Louvor, conforme deferido no Requerimento nº 263/19.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer Voto de Louvor aos servidores e alunos da E.E.E.F.M.
Carlos Drumond de Andrade, pelos relevantes serviços
prestados na área educacional ao Município de Presidente
Médici.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO.  Requer
Voto de Louvor, a Fundação de Educação, Cultura e
Desenvolvimento Empresarial e Social – JiCred, bem como
aos colaboradores, localizada no Município de Ji-Paraná.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.
Requer Audiência Pública a ser realizada no dia 14 de junho
de 2019, às 09h00min, no Auditório desta Casa de Leis, para
tratar sobre a Efetivação dos Direitos da Pessoa Idosa na
atualidade.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADAÍLTON FÚRIA.
Requer informações do Poder Executivo acerca de qual o
percentual de ICMS incide na cobrança do valor dos
combustíveis que atualmente estão sendo comercializados no
Estado de Rondônia, bem como que esclareça de forma
detalhada, como é composta a base de cálculo do ICMS que
incide nos combustíveis que a população de Rondônia vem
custeando.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.
Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado com cópia ao
Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da necessidade

de se providenciar com urgência a reforma da quadra de

esportes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio

Raimundo Cantanhêde, localizada no Município de Jaru/

Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.

Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado com cópia ao

Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da necessidade

de se providenciar com urgência a reforma geral dos banheiros

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Raimundo

Cantanhêde, localizada no Município de Jaru/Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.

Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado com cópia ao

Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da necessidade

atender a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio

Professora Laurinda Groff, localizada no Distrito de Nova

Dimensão (Município de Nova Mamoré) com os seguintes

profissionais: 1 (um) Professor de Libras; 4 (quatro)

professores para atender as disciplinas; 3 (três) professores

para atender a mediação tecnológica; 2 (dois) profissionais

de serviços gerais; 2 (duas) cozinheiras; 5 (cinco) auxiliar

administrativo e, 1 (um) Professor Orientador Educacional.
INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.

Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao
Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da necessidade
de ser providenciada a recuperação da rede elétrica da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro Cardoso,
localizada no Distrito de Jacinópolis, pertencente ao Município
de Nova Mamoré.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.
Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao
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Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da necessidade
de ser disponibilizado para a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Pedro Cardoso, localizada no Distrito de
Jacinópolis (Município de Nova Mamoré): 6 (seis) Professores
de Matemática; 2 (dois) Professores de Língua Portuguesa; 1
(um) Professor de Pedagogia; 1 (um) profissional para o
Administrativo e 1 (uma) Cozinheira.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia a necessidade de transformar
a Escola Estadual Cecília Meireles, em Colégio Estadual Militar
do Corpo de Bombeiros Cecília Meireles, no município de
Vilhena, Estado de Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica
ao Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao
Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da necessidade
atender a extensão da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Professora Laurinda Groff, localizada no Distrito de
Palmeiras (Município de Nova Mamoré), os seguintes
profissionais: 1 (um) professor para mediação tecnológica e 1
(um) inspetor de pátio.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica
ao Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao
Secretário da Educação – SEDUC, da necessidade providenciar
a reforma geral (rede elétrica, hidráulica, salas de aula,
banheiros, cozinha, quadras e salas da administração) na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Salomão
Silva, localizada no Município de Nova Mamoré.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Indica
ao Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Estado e
Rondônia – CAERD, a implantação de abastecimento e
distribuição de água tratada no Loteamento Colina Park, no
Município de Porto Velho – Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Indica
ao Presidente da Companhia de Água e Esgotos do Estado de
Rondônia – CAERD, a necessidade de manutenção na rede de
abastecimento de água do Bairro Teixeirão, Município de Porto
Velho – Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Indica
ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, a
necessidade do efetivo Policiamento ostensivo na E.E.E.F.M Prof.
João Bento da Costa, localizada na Rua das Camélias, 5301 –
Eldorado,no município de Porto Velho – RO, em especial durante
o Evento que realizar-se-á no dia 28 de junho de 2019.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Indica
ao Governo do Estado de Rondônia, e ao Comando Geral da
Polícia Militar, e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa
e Cidadania – SESDEC, em caráter de urgência, a necessidade
de intensificação de policiamento ostensivo na Zona Rural do
Município de Porto Velho/RO, através do Programa Patrulha
Rural.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Indica
ao Secretário de Estado da Saúde, em caráter de urgência, o
fornecimento de materiais hospitalares ao Hospital Infantil
Cosme e Damião, localizado em Porto Velho/RO.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, que seja feita a manutenção
da ponte sobre o rio Santa Cruz, no terceiro eixo, que liga o
Distrito de Alto Guarajuse o Distrito de Rondolândia, município
de Corumbiara/RO.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas e rodagens – DER, que seja feita a manutenção da
ponte sobre o rio Verde, RO 135, município de Corumbiara/
RO.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, que determine através da
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI, a destinação de
2 (duas) mil toneladas de calcário para atender os pequenos
agricultores do Município de São Miguel do Guaporé, através
da Secretaria Municipal de Agricultura.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, que determine através do
Departamento de Estradas e Rodagens – DER, seja feito o
patrolamento e encascalhamento da Linha 9, que liga o
município de Corumbiara ao distrito de vitória da União.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através da SEDUC, para
que seja feita a reforma geral da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Colina Verde, Distrito Rondolândia,
Município de Corumbiara.

INDICAÇÃO DO DEPUTAO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas e Rodagens – DER, que seja feita a manutenção da
ponte sobre o rio Mere, RO 135, município de Corumbiara/RO.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Indica ao
Senhor Governador do Estado, com cópia à Superintendência
da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, a
necessidade da instalação de Banheiros Químicos, no local
denominado “espaço alternativo”, no Município de Porto Velho.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. “Indica ao
Poder Executivo Estadual a Criação do Programa de Policiais
Civis Aposentados para prestação de tarefa por tempo
determinado e dá outras providências”.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, a necessidade da Implantação
da Central de Abastecimento e Comercialização de Rondônia –
CEASA/RO, Unidade – Porto Velho.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao
Poder Executivo Estadual, junto ao Comando Geral da Polícia
Militar –CGPM/RO a necessidade de reforço policial no distrito
de Rio Branco, entre os municípios de Campo Novo e Buritis.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER.
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação com
encascalhamento da RO 133, saindo de Machadinho d’Oeste
até o Porto 2 de Novembro, num trecho de 90 (noventa
quilômetros).

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica
ao Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia a Secretaria
Estadual de Saúde (SESAU) da necessidade de ser apresentado
nesta Casa,Projeto de Lei que garanta ao portador de
Fibromialgia atendimento preferencial na forma especificada
na Minuta ora encaminhada.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Indica ao
Poder Executivo, extenso a Secretaria de Estado da Segurança,
Defesa e Cidadania (SESDEC) e a Polícia Militar, do Estado de
Rondônia, instalação de uma Base da PMRO e Câmeras de
Segurança no Residencial Orgulho do Madeira, localizado no
município de Porto Velho.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Indica ao
Secretário da SEDUC, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, para
que tome providências quanto ao Transporte Escolar que leva
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os alunos do Distrito de Mutum Paraná, para estudarem no
Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade de Jaci-Paraná.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Indica ao Poder
Executivo, extenso ao Departamento de Trânsito – DETRAN e a
Casa Civil do Estado de Rondônia, que direcione os recursos
arrecadados, para que em parceria com os municípios, realize
a construção de meios fios, sarjetas e padronização de calçadas
em ruas pavimentadas.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Indica ao
Secretário da SEDUC, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, para
que tome providências para o reestabelecimento da energia
elétrica da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
John Kennedy.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Indica ao Poder
Executivo, extenso ao Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER e a Casa
Civil, Estado de Rondônia, estender a frente de trabalho nas
Linhas: Sexta, Sétima e na “Setiminha” – Bacia do Araras, em
especial, na divisa entre os municípios de Nova Mamoré e Porto
Velho.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Indica a
Centrais Elétricas de Rondônia – Grupo Energisa, melhorar a
qualidade no fornecimento de energia elétrica no Residencial
Orgulho do Madeira, município de Porto Velho, Estado de
Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Indica a Poder
Executivo que interceda junto ao Departamento de Estradas e
Rodagens de Rondônia – DER, a necessidade de execução do
serviço de construção de calçada, no entorno da calçada da
Escola Estadual de Ensino Fundamental São Pedro, localizada
no município de Ji-Paraná.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Educação
do Estado de Rondônia - SEDUC, bem como Comando da Polícia
Militar, quanto à implantação do Projeto Patrulha Escolar nas
Escolas Estaduais do município de Porto Velho.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Estado da
Saúde de Rondônia – SESAU, quanto à necessidade de
disponibilização de medicamentos para a Delegacia Regional
de Saúde, localizada no município de Ji-Paraná.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia com cópias ao Departamento
de Estradas de Rodagens e Transporte (DER/RO), a necessidade
em realizar a Recuperação da RO 140, 459, 455, 456, todos
localizados no Município de Rio Crespo no Estado de Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Indica ao
Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de
Estradas e Rodagens de Rondônia – DER, a necessidade de
execução dos serviços de recuperação asfáltica do trecho do
Anel Viário, entre a ponte do rio Machado, até a RO 135,
município de Ji-Paraná.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica
ao Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia a Secretaria
Estadual de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) da
necessidade de estruturar o quadro dos profissionais para
fortalecimento da segurança no município de Nova Mamoré,
sendo: um (1) delegado; quatro (4) escrivães; seis (6)agentes
de polícia, para permitir o contínuo desenvolver das atividades.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Indica a
Centrais Elétricas de Rondônia – Grupo Energisa, melhorar a
qualidade no fornecimento de energia elétrica no município de
Nova Mamoré – Estado de Rondônia, em especial nas Linhas
Rurais da Bacia do Araras  e do Ribeirão.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Indica a
Centrais Elétricas de Rondônia – Grupo Energisa, que promova
campanhas publicitárias nos mais diversos meios de
comunicação e nas contas de energia, sobre a Tarifa Social
de Energia Elétrica – TSEE, que prevê desconto a grupo
específico de consumidores de energia elétrica no Estado de
Rondônia.

INDICAÇÃO DODEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, a recuperação e manutenção
da RO–140.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.
Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado c/c ao
Secretário de Finanças do Estado (SEFIN) da necessidade de
construção do prédio próprio para funcionamento da unidade
da SEFIN no Município de Jaru/RO.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Cel. Marcos Rocha, Governador do
Estado de Rondônia, com cópia ao Ilustríssimo Senhor Elias
Rezende de Oliveira, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Ambiental, a necessidade de Incluir, através da Coordenadoria
dos Povos Indígenas da SEDAM/RO, a Agricultura Indígena
nas programações dos ciclos de Palestras, Rodadas de
Negócios, Seminários e Exposições da 8ª Edição da Rondônia
Rural Show, a ser realizada de 22 a 25 de maio do corrente
ano, no município de Ji-Paraná.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Indica ao
Poder Executivo do Estado com cópias à Secretaria de Educação
do Estado de Rondônia – (SEDUC), a necessidade de
Implantação de Projeto “Plante Saúde – Hortas nas Escolas
Estaduais – RO.

Está lido, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Quero registrar a
presença e agradecer a Senhora Vereadora Santa Maia, Vice-
Presidente da Câmara de Vale do Anari, seja bem-vinda; quero
registrar também a presença do Senhor Vereador Cláudio
Oliveira, da Câmara Municipal de Seringueiras, também
registrar a presença do Senhor Vereador Ricardo Stevanelli,
Presidente da Câmara Municipal de Seringueiras. Sejam todos
bem-vindos, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Requer Audiência
Pública a ser realizada no dia 14 de junho de 2019, às
09h00min, no Auditório desta Casa de Leis, para tratar sobre
a Efetivação dos Direitos da Pessoa Idosa na atualidade.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão e votação
o Requerimento de autoria do Deputado Lazinho da Fetagro.
Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer Voto de Louvor, a
Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Empresarial
e Social – JiCred, bem como aos colaboradores, localizada no
município de Ji-Paraná.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Quero registrar a
presença do senhor Vereador Ademir Boré, vice-presidente
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da Câmara Municipal de Campo Novo. Seja bem-vindo, obrigado
pela presença Ademir.

Em discussão única o Requerimento de autoria do
Deputado Jhony Paixão. Em discussão. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer Voto de Louvor,
aos servidores e alunos da E.E.E.F.M Carlos Drumond de
Andrade, pelos relevantes serviços prestados na área
educacional ao município de Presidente Médici/RO.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Anderson
Pereira. Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer a inclusão de
homenageados a receberem Voto de Louvor, conforme deferido
no Requerimento nº 263/19.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Anderson
Pereira. Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) –REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer Voto de Louvor,
aos integrantes do Projeto Patrulha Eleitoral, em Porto Velho/
RO.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão e votação
única o Requerimento de autoria do Deputado Anderson Pereira.
Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 025/19 DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor
Thiago Luiz Heringer Muniz.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 026/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede Título de Cidadão
Honorífico do Estado de Rondônia ao Doutor Rigoberto Duarte
Baptista.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 027/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor Paulo Yoshiyuki Nakassugui.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 028/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor Linhares Lounieres de Aragão.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 029/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor Severino Alves de França.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 030/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor Valdir Ferreira Filho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 031/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede Título de Cidadão
Honorífico do Estado de Rondônia ao Doutor Adalberto Machado
Coelho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 032/19 DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede Título de Cidadã
Honorífica do Estado de Rondônia a Senhora Milena Petrobon
Paiva Machado Coelho.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Os projetos lidos, eles
estão sem o parecer da Comissão de Educação. Eu peço ao
deputado, como são todos Projetos de Decreto Legislativo do
Deputado Adelino Follador, concedendo Medalha de Mérito
Legislativo, eu peço ao senhor Deputado Lazinho da Fetagro,
que faça o relatório coletivo desses projetos pela Comissão
pertinente, pela Comissão de Educação.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente,as matérias
todas de Medalhas de Mérito Legislativo de autoria do Deputado
Adelino Follador eduas de Título de Cidadão honorífico do
Estado de Rondônia, também do Deputado Adelino Follador.
São matérias constitucionais, dentro do Regimento, meu voto
é favorável, senhor Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão única e
votação o parecer do Deputado Lazinho da Fetagro. Em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.

Em discussão únicae votação os Projetos de Decreto
Legislativo n° 031/19, 027/19, 029/19, 030/19, 032/19, 026/
19, 025/19, 028/19. Título de Cidadão Honorífico do Estado de
Rondônia, conforme Projeto de Decreto legislativo 031/2019.
Em discussão única e votação os Projetos de Decreto Legislativo.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc)- PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 011/19 DO DEPUTADO GERALDO DA
RONDÔNIA. Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao Senhor
José Ribamar e dá outras providências.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 036/19 DO
DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Concede a Medalha de
Mérito Legislativo ao 3° SGT PM Weslley Alves Dias.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 037/19 DO
DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Concede a Medalha de
Mérito Legislativo ao 3° SGT PM Jander Araújo soares.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 038/19 DO
DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Concede a Medalha de
Mérito Legislativo ao CB PM Reinaldo Dias Damião.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – AS matérias se
encontram sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito ao Deputado Adelino Follador, que conceda o parecer
a esses Decretos.

O SR. CIRONE DEIRÓ – É um prazer está aqui nesta Casa
trabalhando com o senhor, viu Deputado Lazinho?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - A recíproca é verdadeira,
Deputados.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Decreto
Legislativo 011/19 do Deputado Geraldo da Rondônia; 036/19
também, de autoria do Deputado Geraldo da Rondônia; Decreto
Legislativo 037/19, também de autoria do Deputado Geraldo
da Rondônia e também o 038/19, que também concede
Medalha, de autoria do Deputado Geraldo da Rondônia. Então,
nós somos de parecer favorável pelas Comissões pertinentes,
senhor Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão única e
votação o parecer do Deputado Adelino Follador pelas
Comissões pertinentes. Em discussão. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem.

Está aprovado.
Em discussão única e votação os Projetos de Decreto

Legislativo. Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ – (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 009/19 DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Institui dia 22 de
Setembro o “Dia Estadual Sem Carro”, no âmbito do Estado de
Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – O Deputado Jhony Paixão quer
que todo mundo ande a pé nesse Dia.

O SR. CIRONE DEIRÓ – De bike, não é Deputado Jhony?

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em primeira discussão
e votação o Projeto de Lei n° 009/19, do Deputado Jhony Paixão.
Institui dia 22 de Setembro o “Dia Estadual Sem Carro”, no
âmbito do Estado de Rondônia.

Deputado Jhony Paixão autor da propositura com a
palavra.

O SR. JHONY PAIXÃO – Na verdade agradecer aos nobres
colegas, surgiu polêmicas e até acreditavam Deputado Lazinho,
que eu estava querendo proibir todos os carros do Estado devido
o texto, mas agradeço a todos a compreensão e é o momento
de reflexão, e vou convidar todos, inclusive esta Casa de Leis
para que nesse dia...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Todos de bicicleta para lá.

O SR. JHONY PAIXÃO – Exatamente, todo mundo de bicicleta,
a pé. O Deputado Aélcio da TV vai correndo, porque corre 10
quilômetros por dia. Mas obrigado pela parceria, é um momento
de reflexão e convido também no dia 2 de junho, nós vamos
encerrar aqui em Porto Velho, em parceria com o DETRAN, o
Maio Amarelo. Eu acho que é o momento, de repente, dos
nobres colegas, em parceria, mostrando respeito ao trânsito.
No mais muito obrigado pela compreensão de todos. Esse
projeto foi arquivado e nós conseguimos mostrar que a nossa
intenção é realmente, somente mostrar e conscientizar a
população que nós devemos sim deixar os carros em casa e
favorecer a mobilidade urbana. Muito obrigado, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Na verdade, o Deputado
CB Jhony Paixão, quando fez a propositura, a gente tomou um
susto, imaginamos que ia fazer um dia que proibia a circulação
de carro no Estado. E aí a gente ficou, todo mundo assustado,

já pensou se a ambulância não puder transitar, o carro da
Polícia não puder transitar, o ônibus, enfim, aí ficou todo mundo
preocupado na hora. Mas, depois, ele explicando na Comissão
que se tratava de um dia, do trabalho de conscientização, o
objetivo não era proibir, mas conscientizar da importância de
você se exercitar, da importância de você poluir menos com a
não circulação do veículo, enfim, é para a saúde esse trabalho
de conscientização e hoje eu tenho certeza que todos aprovam
a ideia.Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Parabenizar o Deputado Jhony
Paixão pela iniciativa, nós temos que conscientizar a importância
de exercitar seja a pé, seja de bicicleta. Parabenizar Vossa
Excelência vir de Ji-Paraná, vir tomar posse aqui de bicicleta...

O SR. JHONY PAIXÃO – Eu ia falar sobre isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não é qualquer um que tem
coragem desse jeito não, mas tem o Deputado Aélcio da TV
que está correndo, quantos quilômetros?

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Eu corro 10, 15.

O SR. ADELINO FOLLADOR – 10, 15 quilômetros.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) - Mas eu quero correr
21 quilômetros no dia 28 de julho, a meia maratona.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Não precisa nem tanto, mas eu
acho que tem que exercitar. Eu acho que é uma conscientização
você refletir sobre essa importância. Hoje a gente costuma
pegar um carro, ‘aqui dá 300 metros, vou de carro que é mais
rápido’. Então, a gente cria um hábito. Eu acho que é uma
reflexão, uma conscientização muito importante e até o preço
da gasolina do jeito que está aí, tem que aprender a andar de
bicicleta mesmo, não é Deputado Neidson?Quem puder vir para
o serviço de bicicleta, é saúde e ao mesmo tempo também
economia.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Parabenizar o Deputado Jhony. Eu pensei
que era para ficar sem carro mesmo, eu ia perguntar dele.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Nós nos assustamos,
todo mundo.

O SR. DR. NEIDSON – Como nós fazemos e se tivermos uma
emergência médica para levar uma pessoa no hospital? Mas,
na Bolívia, eu estudei na Bolívia e lá na Bolívia tem um dia sem
veículos também, o dia nacional lá da Bolívia sem veículos e
todos os carros ficam parados. Só funcionam os carros
essenciais, que é da Polícia e da parte médica, da saúde. Então,
eu acho que depois da conscientização a gente tenta. E falar
nisso, o Deputado Jhony passou, veio de bicicleta de Ji-Paraná
aqui, eu passei por ele, ele estava parado, cansado, ele não
aguentou comigo na bicicleta, não é, Deputado Jhony?

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado, não deu carona para
ele lá?

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Deputado Cirone Deiró.
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O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu quero aqui parabenizar o CB Jhony
Paixão, é um dia realmente de reflexão, no dia 22 de setembro,
que as escolas incentivem os alunos a irem a pé, saíam um
pouco mais cedo de casa, é de suma importância que a gente
comece a educar desde as crianças e falar a importância, de a
gente, num mundo tão poluído, que a gente possa ficar um dia
sem veículo. Nós sabemos que antigamente ninguém andava
de carro, todo mundo pegava sua bike e ia. Então que realmente
tenham essa consciência, que nesse dia proposto pelo nosso
deputado as pessoas tomem consciência.

Quero aproveitar a oportunidade cumprimentar todos
os vereadores dos municípios do Estado de Rondônia aqui
presentes, os Prefeitos, que sejam bem-vindos, esta é Casa
do povo, é a Casa de vocês, trazer a demanda dos municípios.

Obrigado, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Deputado Pastor Alex
Silva.

O SR. ALEX SILVA – Senhor Presidente, parabenizar aqui o
Deputado Jhony pela iniciativa desse projeto até porque
conversando com o Deputado Dr. Neidson, tudo nosso é de
carro, não é? O senhor que é um maratonista nato, mas, assim,
se a gente vai à padaria é de carro ou de moto, então a gente,
queira ou não, cria aquele sedentarismo. Então, nesse dia vai
ser um dia realmente de conscientização para que as pessoas
possam pensar, repensar um pouco mais até na sua saúde.

Então, parabenizar aqui o deputado pela iniciativa e é
isso aí.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Deputado Jhony.

O SR. JHONY PAIXÃO – Presidente, eu acredito, inclusive,
atrás do senhor também há um ciclista. Já fiz um desafio e ele
disse que até o fim do meu mandato, que ia sair de Porto
Velho a Ji-Paraná, ao lado senhor.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Ele está lhe desafiando aqui.

O SR. JHONY PAIXÃO – E aí eu acredito, agradeço aos
senhores, mas eu acredito, viu Deputado Dr. Neidson, que o
fato de nós termos vindo de Ji-Paraná aqui de bicicleta, talvez
possa ter motivado alguns pensarem que nós queríamos que
viesse de bicicleta. Fico lembrando quando o Deputado Lebrão
me encontrou dentro do elevador e falou, “rapaz, como é que
eu vou vir de São Francisco do Guaporé aqui? Eu tenho que
sair 10 dias antes.” Então assim, deu o que falar. Mas, obrigado
pela oportunidade. Tenho certeza absoluta que quem ganha
com isso é a nossa juventude, a mobilidade urbana, é a
natureza, é a saúde. Muito obrigado, Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) - Eu quero só fazer um
depoimento rapidinho em cima desse tema porque como é
pertinente à questão da Saúde, do dizer não ao sedentarismo.

Em maio de 2017 eu visitei, eu fiz uma bateria de
exames. Eu cheguei na Dra. Alessandra Aredes, que é a nossa
médica cardiologista e quando eu entrei para fazer a consulta,
ela viu um sinal na minha orelha, sinal de Frank, parece que
chama o nome, eu não lembro direito. Ela olhou para mim e
falou: “quem tem esse sinalzinho aqui na orelha, um cortezinho
aqui embaixo tem quatro vezes mais chance de ter problema

cardiovascular do que outra pessoa que não tem. E por causa
disso eu queria, como o senhor tem, eu queria pedir uma bateria
de exames mais aprofundados para ver direitinho como é que
está”. Eu falei: “olha, nem precisa muita coisa, eu tenho um
histórico terrível de família, minha avó morreu de infarto, um
monte de gente da família”. E ela disse: “então vamos fazer os
exames”.

Aí, fazendo alguns exames, foi terrível porque a primeira
coisa, colesterol lá em cima; pré-diabético, já com mais de
120 em jejum; e o pior, fazendo aquela angiotomografia
descobriu que a artéria descendente do meu coração tinha
50% de entupimento, Deputado Dr. Neidson, 50% de
entupimento, isso faz dois anos. Ela virou para mim, Deputado
Cabo Jhony, e disse assim: “o senhor tem duas opções, esse
entupimento é na beiradinha da aorta, não pode colocar Stent.
Por não poder colocar Stent tem duas opções: ou você elimina
essa placa de 50% com alimentação, dieta e exercício físico
moderado, só caminhando ou você vai ter que entrar na faca
abrir o peito e fazer uma safena”.  Falei: “essa parte aí eu não
quero, então vamos para outra”. E há dois anos eu comecei,
rapidamente fiz uma mudança na alimentação eliminei o
problema do colesterol, em seguida começamos fazer o trabalho
para eliminar essa placa, 2 anos perdi 14 kg, comecei fazer
minhas caminhadas. Ela disse assim: “olha, caminhar, pegar
peso e correr nem pensar, porque se você fizer isso você morre”.
Aquilo doeu. Eu falei: “pois eu vou mudar essa história”. Um
ano e meio depois fiz o exame de novo, a placa da artéria do
coração tinha desaparecido, consegui eliminar os 50% de
entupimento da placa e aí eu falei: “ela disse que eu não ia
poder correr e nem pegar peso, então eu vou começar a treinar”.
Em 2 de novembro comecei treinar, treinar, caminhar, caminhar,
caminhar, e já corro 10 quilômetros em 53 minutos e no próximo
dia 28 de julho eu vou estar correndo a minha primeira meia
maratona 21 quilômetros.

Então, nós somos do tamanho de nosso sonho e nós
podemos sair do sedentarismo. Parabéns pela matéria brilhante
pelo dia de conscientização sem o veículo. Para a gente, na
verdade um trabalho de conscientização para que a gente possa
exercitar. Como eu falo sempre nos meus exercícios de todos
os dias, exercício e saúde.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Encerrada a discussão
vamos à votação.

Votação do Projeto de Lei nº 009/19 de autoria do
Deputado Johnny Paixão. Institui o dia 22 de Setembro o “Dia
Estadual Sem Carro”, no âmbito do Estado de Rondônia.Em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestam.

Está aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer à Mesa, nos termos do
§ único do artigo 199 do Regimento Interno, que seja
dispensado interstício regimental para apreciar em segunda
discussão a votação do Projeto de Lei 009/19 de autoria do
senhor Deputado Jhony Paixão.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cirone Deiró. Em votação. Os
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deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestam.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Secretário ad hoc) – Não tem mais
matérias Presidente. Eu quero aproveitar aqui para mandar
um abraço para o morador lá da Linha “E”. Ficou muito feliz
com o nosso pedido de estadualização da Linha E, uma via de
escoamento muito importante ali na região da Zona da Mata,
da cidade de Cacoal. Obrigado, Presidente. Quero dizer
Presidente, que foi uma honra muito grande para mim,
secretariar Vossa Excelência como Presidente aqui nesta Casa.
Obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV – Encerrada a Ordem do Dia, passamos
às Comunicações Parlamentares. Com a palavra pelo prazo de
cinco minutos, sem direito a aparte, o deputado, colega Deputado
Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não é mais vinte não,
Presidente?

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – É porque Vossa
Excelência entrou nas Comunicações Parlamentares, mas fique
à vontade deputado, o prazo está estendido. O senhor pode
dar o seu recado sem nenhum problema, apesar de ser do PT.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Só não pode falar do Bolsonaro.
Ele falou que ia falar do Bolsonaro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente,
cumprimento Vossa Excelência, a Mesa composta, o Deputado
Cirone, o Deputado Adelino, os nobres deputados aqui
presentes, a Deputada Rosângela Donadon; cumprimento a todo
público aqui presente e meu amigo e Vereador Marcelo, lá de
Nova Brasilândia, junto com os outros vereadores. Cumprimento
à imprensa e os nossos parceiros de trabalho aqui.

Senhor Presidente, como membro da Comissão de
Educação, eu não poderia, neste dia, passar em branco sem
vir aqui registrar o momento em que vive a nossa educação no
Brasil. E esse fato, o que está acontecendo começa ainda lá no
ano de 2016 quando se aprova, Deputado Dr. Neidson, a PEC
55 ou a PEC 241, que é a PEC do congelamento de gastos nas
políticas de educação, saúde, salário mínimo. Essa Lei
aprovada,à época, traria para nós uma correção, inclusive na
forma de investimento nessas áreas, bastante clara no que diz
respeito ao aumento desses investimentos. E ficou aprovado
na PEC que no ano subsequente teria reposição da inflação do
ano anterior, ou seja, não teria mais aumento real. E, aí, agora
já começamos ver a partir do ano passado e este ano já, o
aumento do salário mínimo. E agora também na educação, à
época, a aprovação da Lei de Incentivo através do Pré-sal, da
descoberta do Pré-sal, de 75% do recurso da educação que
ainda no Governo Temer foi revogada essa Lei, e o recurso do
Pré-sal, sobre o pretexto que o Pré-sal era muito caro para
extração brasileira; passar, privatizar ou terceirizar, na realidade
privatizar a extração do petróleo. E eu não entendo, porque se
serve para os outros, porque não serve para nós? Desse recurso
de investimento e dessa arrecadação, nós teríamos 75% na
educação, perdemos com essa ação de governo.

Já mais recente nós tivemos o primeiro Ministro
estrangeiro nomeado como Ministro da Educação. Foi um

desastre, 60 dias, caiu, não teve condições de governar. E aí,
nesse novo governo começa as discussões dentro da educação,
da escola sem partido, a escola sem ideologia, a retirada de
materiais das ciências humanas como: sociologia, teologia
foram sendo retiradas da grade curricular. E eu não entendo
uma sociedade onde você não discute sociologia, e aqui eu
retorno lá atrás, na época da ditadura ainda, e é na época do
Deputado Adelino que é bem mais velho que eu, onde nós
estudávamos, naquela época, na ditadura, a gente estudava
Organização Social e Política, na época da ditadura...

O SR. ADELINO FOLLADOR – OSPB.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – OSPB. E aí, hoje, nós não
podemos discutir ideologia na escola, não podemos discutir
política na escola, como é o que se coloca na última fala do
atual Presidente, ele diz que a escola, a criança não precisa
discutir política, a criança precisa aprender profissão. Ou seja,
deixa a política para nós, que nós conseguimos resolver. Então,
a criança é que vai transformar o nosso Brasil e na educação
é o maior instrumento que tem. E a gente pode ver que essas
medidas acabam inibindo o modelo de ensino no País.

Por último agora, o corte da sociologia, teologia, levando
em consideração e pegando como exemplo, o Japão, que é
um país de primeiro mundo, segundo o Presidente, e é, e lá
não se discute, não se estuda mais sociologia e teologia na
escola do Japão. Você vai querer comparar o modelo de
educação do Japão com o modelo de educação no Brasil. Então,
um ser humano que não tem ideologia, não tem vida para
viver, ele não tem nada para crescer, ele não tem nada como
objetivo finalda sua própria vida.

Então, nós não podemos deixar de fazer esse debate,
de discutir e de ter a oportunidade das nossas crianças serem
formadas como cidadãos brasileiros e não como meros
coadjuvantes de uma sociedade pobre e miserável. Então, é
muito triste a gente ver essas medidas.

E, por último agora, senhor Presidente, eu tenho lido
bastante sobre o corte nos recursos da educação. Hoje às 14
horas, na Comissão de Educação, Deputado Alex, nós
estaremos ouvindo e conversando com o pessoal, o Reitor a
UNIR e do IFRO aqui do nosso Estado para a gente ter noção
do que isso vai acarretar na educação. Em matéria, em
documento oficial do IFRO, eles já disseram que de outubro
em diante, se não mudar isso, o IFRO fecha no Estado. Não
sou eu que estou dizendo, a matéria que está aqui, o
documento que está aqui que, inclusive, encaminhou para a
Comissão de Educação.

Eu sei que em outras épocas também se contingenciou
recursos da educação, de saúde e tudo, agora nós do
Parlamento não podemos nos calar, porque só vai reverter, o
investimento voltar a investir como deve na educação se a
sociedade protestar, se a sociedade reclamar, se o nosso
Parlamento se posicionar. E você tirar da educação, acho que
teria que tirar de qualquer outro lugar que fosse, menos da
educação. Porque na educação você previne a saúde, Deputado
Dr. Neidson; na educação você cria o ser humano, você cria o
cidadão, você forma uma Nação, você forma um País. E a
gente vê que o Governo Federal, o Governo Bolsonaro, eu
tenho pena, e não estou falando aqui por querer o quanto
pior, melhor, não! A gente vê que ele está perdido. Ontem à
noite, ele reuniu com a bancada dele, lideranças dele e disse:
“não vai ter mais o corte”. Hoje cedo, aliás, ontem à tarde, de
manhãfez isso, à tarde mudou tudo e hoje cedo o pau está



25 DE SETEMBRO DE 2019Nº 162 3489Pág.

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

D O - e - A L E / R O10ª LEGISLATURA

quebrando porque foi chamado até de mentiroso pela própria
base dele.

Então, acho que a sociedade não pode se calar diante
do corte de recurso de investimento na educação. Nós não
podemos nos calar com relação a isso e é em cima desse
posicionamento, que eu tenho certeza que é da maioria, grande
maioria desta Casa, que os recursos da educação têm que
retornar para a educação e que busque outras formas de cortes
e de contingenciamento de recurso, porque na educação é a
única área e a principal área de desenvolvimento, de
crescimento de um País, de uma Pátria. Obrigado, senhor
Presidente. Era isso que eu tinha.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado, Deputado
Lazinho da Fetagro pelas palavras. Parabéns. Nós sabemos
que a educação é a base de desenvolvimento de tudo. Não há
transformação sem educação, não se quebra ciclo de pobreza
sem educação. Educação é a coisa mais importante numa
Nação.

Não temos mais nenhum Orador inscrito nas...

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

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Pois não.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu gostaria de reforçar aqui, mais
uma vez, eu e o Deputado Lazinho estamos propondo para
amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã uma Audiência
Pública aqui na Assembleia para tratar sobre o tema do leite, a
cadeia do leite no Estado de Rondônia. Então, eu queria mais
uma vez, todos os produtores rurais, empresários, convidar os
deputados estaduais, os órgãos governamentais para que
estejam aqui na Assembleia amanhã, às 9 horas para a gente
discutir esse importante tema que é de grande relevância para
os nossos produtores rurais do Estado de Rondônia. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS – Questão de Ordem, Presidente.
Presidente Aélcio da TV aqui ao lado, meu conterrâneo, muito
obrigado. Quero parabenizar o Deputado Cirone, o Deputado
Lazinho pela propositura. Deputado Cirone, Vossa Excelência,
que é Presidente da Comissão de Agricultura, e hoje até me
comunicaram lá do distrito de Rio Pardo, também de União
Bandeirantes, a comissão de agricultores que está vindo para
essa Audiência Pública amanhã, e o tema, com certeza, é de
grande relevância e eu gostaria de parabenizar e que os
deputados que pudessem estar presentes amanhã, que eu tenho
certeza, Deputado Neidson, Deputado Alex, que vai ser
realmente um assunto bastante debatido. Porque, infelizmente,
o preço do leite está muito baixo e o produtor de leite não
aguenta mais o arrocho.

Aproveitar essa questão de ordem para registrar aqui e
cumprimentar o meu amigo Vereador Miro, lá de Campo Novo.

Muito obrigado pela presença, Vereador Miro e a todos,
muito obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente)- Como não há mais
oradores inscritos nas Comunicações Parlamentares e nada
mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes
de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Extraordinária
para em seguida, afim de apreciarmos a matéria, o Projeto de
Lei nº 009/19 de autoria do Deputado Jhony Paixão.

Está encerrada a Sessão.

    (Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 06 minutos).

            PORTARIA 005/2019/CA/ALE/RO

O SECRETÁRIO CORREGEDOR DA

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDÔNIA, em obediência aos princípios

instituídos no Art. 37, caput, da Constituição

Federal, ao disposto no Art. 2º e 181, da LCE

de nº 68/1992 e no uso de suas atribuições

legais contidas no Inciso II, do item 1, do

capítulo X.15, do anexo VII, da Lei

Complementar n. 967/2018; publicada no

DIOF-RO n. 006 de 10.01.2018, alterada pela

LC 969 de 22 de março de 2018, publicada

no DIOF-RO n. 055 de 23.03.2018.

CONSIDERANDO o despacho do Sr. Secretário Geral, do dia

18 de setembro de 2019, estando presentes elementos

suficientes para apuração de responsabilidade pelos documentos

juntados em apuração prévia;

RESOLVE:

          I - INSTAURAR Sindicância Administrativa Investigativa,

para apurar responsabilidade referente aos fatos que chegaram

ao conhecimento desta Corregedoria Administrativa por meio

do MEMO n°376/SA de 17 de setembro de 2019, que informa

sobre Dívidas de Exercícios Anteriores - DEA deste Poder

Legislativo com a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia

- CAERD;

II - DETERMINAR que a Comissão Permanente de
Sindicância, designada pela Portaria nº003/2019/CA/ALE/RO,

publicada DO-e-ALE/RO nº138 do dia 22 de agosto de 2019,

composta pelos servidores do quadro efetivo, MAURICIO

COELHO LARA, ocupante do cargo de Assistente Técnico

Legislativo, matrícula n. 100002957, como presidente; ABDON

JACOB ATALLAH NETO, matrícula nº 100003575, ocupante

do cargo de Técnico Legislativo, como membro e ESLY DA

COSTA SEMPER, ocupante do cargo de Auxiliar Legislativo,
matrícula nº 100009325, como membro; nos termos
estabelecidos no artigo 183 e seguintes da Lei Complementar
68/92, procedam à apuração;

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 25 de setembro de 2019.

GUILHERME ERSE MOREIRA MENDES
Secretário Corregedor

CORREGEDORIA
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SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº3455/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ADAIR CARDOSO BATISTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar de
02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3478/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
19, do Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de
1º de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3479/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da Servidora ADRIANE
ANDREIA APPELT DA ROZA, matricula 200166544, Assessor
Parlamentar, para o código AP-22, do Gabinete do Deputado
Lazinho da Fetagro, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3494/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora AMENOFIS DA COSTA
ABREU, matrícula 200165946, para Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, do Gabinete do Deputado Alex Redano,
a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3601/2019-SRH/P/ALE

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

D E S I G N A R

O servidor ANTONIO MARCOS DE SOUZA NOBREGA,
matrícula nº 200166482, como Fiscal do Contrato nº 031/2019/
ALE/RO, conforme o Processo Administrativo nº 2603/2016, a
contar de 22 de agosto de 2019.

Porto Velho, 24  de setembro  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3510/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação  do Servidor CALIXTO MELO DE SOUZA, matrícula
200166428, Assistente Técnico, para o Gabinete do Deputado
Aélcio da TV, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3402/2019-SRH/P/ALE

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

A lotação  do Servidor CARLOS ALBERTO MARTINS

MANVAILER, matrícula 200167312, Assessor Técnico, para o

Gabinete da Comissão Permane,nte de Segurança Pública, a

contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 04 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3513/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

A L T E R A R

 O Cargo em Comissão do Servidor CRISTOVAO LEAL DE

ALMEIDA, matrícula 200166433, para Secretário de Apoio,

código DGS-9, do Gabinete da Presidência, a contar de 02 de

setembro de 2019.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3487/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

E X O N E R A R

CLILDEMAR FERNANDES PEREZ, do Cargo de Provimento em

Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, do Gabinete

do Deputado Dr. Neidson, a contar de 11 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3486/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor DONATO DE JESUS

ALMEIDA, matrícula 200167324, para Assessor Técnico, e

relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e
Cultura, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3511/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

 O Cargo em Comissão da Servidora DULCENIRA PEREIRA
DE SOUZA, matrícula 200166870, para Assessor de
Planejamento e Avaliação, código DGS-6, e relotar no Gabinete
do Diretor Geral da Escola do Legislativo, a contar de 02 de
setembro de 2019.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3438/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

EDERSON ALVES RODRIGUES , para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Geraldo da Rondônia, a
contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 09 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3484/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora EDI CREUZA NASCIMENTO
DOS REIS, matrícula 200166543, Assistente Técnico, código
AST-18, do Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar
de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº3490/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

EDINEIRE MARIA CHAGAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar de
02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3421/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 02
de setembro de 2019.

Porto Velho, 06 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3600/2019-SRH/P/ALE

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

O servidor EDSON SANTANA SOARES, cadastro nº 200167533,
como Gestor do Contrato nº 031/2019/ALE/RO, conforme o
Processo Administrativo nº 2603/2016, a contar de 22 de agosto
de 2019.

Porto Velho, 24  de setembro  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3472/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

Cargo em Comissão da Servidora ERIKA GREGORIO OLIVA
CAMPOS, matrícula 200166576, para Assessor Parlamentar,
código AP-23, e relotar no Gabinete da 1ª Secretaria - Deputado
Ismael Crispin, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3457/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar
de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3488/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

GILDA ANTONIA SIQUEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
12, no Gabinete da Comissão Permanente de Esporte, Turismo
e Lazer, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3493/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor GILVANI JOSE KOCHEN,
matrícula 200165953, para Assessor Técnico, código AT-20,
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do Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 02 de
setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3492/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

HELVECIO CORDEIRO NETO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
30, no Gabinete da Deputada Cássia Muleta, a contar de 02 de
setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3458/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ISMAEL DE PAIVA SALINA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar
de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3496/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ITALLO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-17, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar
de 10 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3561/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

IVANILSON FRAZAO TOLENTINO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
28, na Divisão de Publicidade e Propaganda – Departamento
de Comunicação Social, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3569/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JANAINA QUEREMA SOARES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Dr. Neidson, a contar de 11
de setembro de 2019.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3454/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JOEL BARCELOS FIGUEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar de
02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3481/2019-SRH/P/ALE

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

 A referência do Cargo em Comissão do Servidor JOSIEL DE
SOUZA SANTOS, matrícula 200167183, Assessor Parlamentar,
para o código AP-22, do Gabinete do Deputado Lazinho da
Fetagro, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3512/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do Servidor MAGNO ALVES DE LIMA,
matrícula 200166435, para Secretário de Apoio, código DGS-9,
e relotar no Gabinete do Secretário Geral, a contar de 02 de
setembro de 2019.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3480/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do Servidor MANOEL
CARLOS DANTAS, matrícula 200167184, Assessor
Parlamentar, para o código AP-22, do Gabinete do Deputado
Lazinho da Fetagro, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3491/2019-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-30, no Gabinete da Presidência, a contar de 02 de
setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3473/2019-SRH/P/ALE

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

Cargo em Comissão da Servidora PATRICIA REGINA PAINI
BORGES, matrícula 200167223, para Assessor Parlamentar,
código AP-23, e relotar no Gabinete da 1ª Secretaria - Deputado
Ismael Crispin, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3587/2019-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

RAIMUNDO JOAQUIM SANTOS NETO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-15, do
Gabinete da Deputada Cassia Muleta, a contar de 13 de
setembro de 2019.

Porto Velho, 13 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3483/2019-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do Servidor RICARDO
SOUZA DA SILVA, matrícula 200166721, Assessor
Parlamentar, para o código AP-22, do Gabinete do Deputado
Lazinho da Fetagro, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº3450/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

E X O N E R A R

ROSA LUXEMBURGO ALBUQUERQUE GOMES, do Cargo de

Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-20, do Gabinete do Deputado Geraldo da Rondônia, a

contar de 12 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3453/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

N O M E A R

SILVANA DALTO MUNIZ, para exercer o Cargo de Provimento

em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-12, no

Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar de 02 de

setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3495/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da Servidora SUZANA DA

SILVA MATOS, matrícula 200165969, Assistente Técnico, para

o código AST-21, do Gabinete da Comissão Permanente de

Esporte Turismo e Lazer, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3482/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do Servidor VALDOMIR

DO NASCIMENTO SILVA, matrícula 200167081, Assessor

Parlamentar, para o código AP-22, do Gabinete do Deputado

Lazinho da Fetagro, a contar de 02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3485/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

A L T E R A R

A lotação  do Servidor WALDEMIR DE AGUIAR BASTOS,

matricula 200165603, Assistente Técnico, para o Gabinete do

Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de 02 de setembro de

2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº3489/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos

do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

N O M E A R

WILLYAN DE OLIVEIRA NOVAIS, para exercer o Cargo de

Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-12, no Gabinete do Deputado Ismael Crispin, a contar de

02 de setembro de 2019.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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