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Presidente: LAERTE GOMES
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Carta de Notificação nº. 10/SG/2020
Processo nº. 828/2020-13
Contrato nº. 009/ALE/2020

Pregão Eletrônico nº. 023/2020/ALE/RO

Empresa Notificada: Empresa G3 Comércio e Serviços LTDA-
ME, inscrita no CNPJ sob o n. 11.757.232/0001-05, situada na
Av. Governador Jorge Teixeira, 2638, Embratel, Porto Velho/
RO, doravante denominada Contratada, representada neste
ato pela Srº. Amarildo da Silva, brasileiro, inscrito no CPF nº.
043.139.669-86.

Considerando os termos constantes no Contrato nº. 009/
ALE/2020 oriundo do Processo Licitatório nº. 828/2020-43 –
Pregão Eletrônico nº. 023/2020/ALE/RO, cujo objeto é a
prestação contínua de solução integrada de outsourcing de
impressão, mediante fornecimento de equipamentos novos de
primeiro uso, para atender a Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, o qual esta empresa configura como uma das
fornecedoras contratada conforme instrumento.

Considerando manifestação da empresa G3 Comercio e
Serviços LTDA-EPP, protocolado nesta Casa de Leis na data de
12/05/2020;

Considerando parecer n°202/2020/AG/ALE/RO da Douta
Advocacia desta Casa de Leis (cópia em anexo);

Considerando que o descumprimento, total ou parcial
do Contrato acarreta a rescisão contratual da empresa, com
as consequências penalidades previstas no edital e na legislação,
produzindo as consequências de ordem civil, administrativa e
fiscal, além de outras sanções previstas na Cláusula Décima
Segunda do contrato nº. 009/2020/ALE e nos artigos nº. 86 e
87 da lei nº.8666/93;

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, inscrita
no CNPJ sob o n. 04.794.681/0001-68, com sede à Avenida
Farquar, nº. 2562, Bairro Olaria, nesta Capital, tendo como
Presidente Deputado Laerte Gomes, CPF nº. 419.890.901-68 e
RG nº..136.207-2 SSP/RO, neste ato representada pelo
Secretário Geral Arildo Lopes da Silva, brasileiro, servidor
público, portador do RG nº. 19.593.991 SSP-SP, e CPF nº.
299.056.482-91;

Neste sentido, em atendimento aos princípios da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal,
OPORTUNIZAMOS prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados
a partir da data do recebimento desta, para que essa empresa
se manifeste nos autos no que entender pertinente,
apresentando por escrito suas razões.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito,
será realizada a rescisão unilateral do contrato da empresa e
imediatamente aberto o processo de apuração de inidoneidade
da referida empresa para contratar com a administração
pública, bem como as demais penalidades e sanções
administrativas previstas no edital, contrato nº. 009/2020/ALE
e Termo de Referência.

Publique-se esta notificação através do Diário Oficial da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no endereço
eletrônico: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral
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TAQUIGRAFIA

ATA DA 18ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 8 de maio de 2020)

Presidência dos Srs.
Ezequiel Neiva - Deputado

Jair Montes - Deputado

Secretariado pelo Sr.
Jair Montes - Deputado

(Às 14 horas e 45 minutos é aberta a sessão)

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Sob a proteção de Deus
e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 18ª Sessão
Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Senhor Presidente,
peço a dispensa da leitura da ata da Sessão Extraordinária
anterior.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Concedida a dispensa
da leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior e determino
a sua publicação no Diário da Assembleia Legislativa.
Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário
proceder à leitura do expediente recebido.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Senhoras e senhores,
senhores deputados, que estão também acompanhando
conosco esta Sessão histórica mais uma vez, recebemos aqui:
- MENSAGEM Nº 86 DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA -
CASA CIVIL - 08 DE MAIO DE 2020.

“Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, tenho a honra de submeter
à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia
Legislativa nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição
do Estado de Rondônia, em anexo o Projeto de Lei que “Dá
nova redação ao artigo 3º da lei 3.961, de 21 de dezembro de
2016”.

Senhores parlamentares, o aludido Projeto de Lei tem o
intuito de proporcionar aos servidores da Polícia Civil
recebimento adicional de irredutibilidade de caráter definitivo,
possibilitando que seja concedido o direito que é preconizado
e reconhecido pelo Princípio de Irredutibilidade Salarial, de
acordo com o inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal,
sob o qual incidirá Imposto de Renda e contribuição
Previdenciária.”

Então, esta Mensagem é encaminhada a esta Casa,
Senhor Presidente, através do Governador Marcos José Rocha
dos Santos, Governador do Estado de Rondônia, a Mensagem

nº 86, da irredutibilidade da Polícia Civil. E eu quero aqui, desde
já parabenizar o Deputado Laerte Gomes, Deputado Ismael
Crispin, Deputado Jair Montes, e todos os deputados aqui
presentes, por mais uma conquista que esta Casa aqui tem
feito em prol do servidor público.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Lida a Ordem do Dia,
solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das matérias
a serem apreciadas.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Procede à leitura
das matérias a serem apreciadas, a seguir:

- PROJETO DE LEI 599/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
86. Dá nova redação ao artigo 3º da Lei 3.961, de 21 de
dezembro de 2016.

- PROJETO DE LEI 587/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
70. Cria a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI
– dos militares estaduais, inativos e pensionistas, nas
Corporações da Polícia Militar e Bombeiro Militar, do Estado de
Rondônia.

São essas as matérias.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Lida a Ordem do Dia,
nós vamos suspender a Sessão por cinco minutos até que
alcancemos o quórum suficiente para procedermos então à
votação das matérias.

O SR. AÉLCIO DA TV – Questão de ordem, Presidente. Já temos
o número suficiente: 12. Então, já pode ser votada.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Doze. Falta um, Deputado
Aélcio.

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Presidente. Questão de
Ordem, Deputado Lebrão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Questão de Ordem
concedida.

O SR. LEBRÃO – Deputado Lebrão solicitando registro de
presença.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Lebrão pedindo
para registrar presença.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Lebrão, sua
presença está registrada.
Deputado Luizinho, Questão de Ordem concedida.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Nesse caso, nós temos até o
momento quantas Mensagens para serem apreciadas?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Duas Mensagens a serem
apreciadas, Deputado Luizinho.
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O SR. LUIZINHO GOEBEL – A da Polícia Militar e VPNI?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Da Polícia Militar e o
outro projeto que trata da irredutibilidade da Polícia Civil.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Ah, ótimo! Parabéns. Deputado
Crispin, pode comemorar, ficar feliz aí, companheiro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não ouvi, não ouvi. Desculpa,
Senhor Presidente, senhores deputados. Polícia Civil e Polícia
Militar, é isso que está em pauta?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Perfeitamente. Nós temos
a matéria que trata da VPNI, que é a Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada, da Polícia Militar, e temos também
a outra matéria que trata da irredutibilidade dos vencimentos
da Polícia Civil.

Lembrando que o Deputado Crispin abriu mão do seu
pedido de vista e liberou a matéria para ser votada nesta Casa.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Deputado Crispin, depois da
tempestade vem a bonança.

O SR. ISMAEL CRISPIN - A bonança chega no momento certo.
Às vezes a tempestade acontece a “destempo”, fora do tempo,
não é?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Pois é. Nós vamos dar
sequência então à Sessão.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Aqui, Deputado Crispin, dá para
visualizar aí?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – A matéria... Mensagem...

O SR. ISMAEL CRISPIN - Pode mandar para mim, Deputado
Luizinho? É a foto com coronavírus esse daí, Deputado Luizinho?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Depois eu vou te mandar, mas é
pedido o seguinte... Não, mas é porque aqui aparece uma...

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputados, nós vamos
iniciar, e aí na votação os senhores podem pedir a Questão de
Ordem, ok?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Em votação, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO - Olá, amigos.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Registre a presença do
Deputado Alex Redano.

Projeto de Lei nº 599/2020, que aqui chegou a esta Casa
através da Mensagem 86 do Poder Executivo, que “Dá nova
redação ao artigo 3º da Lei nº 3.961, de 21 de dezembro de
2016”.

A matéria encontra-se sem parecer. Para relatar a
matéria, o Deputado Jair Montes.

O SR. DR. NEIDSON - Registra a minha presença, Presidente.
Dr. Neidson.

O SR. JAIR MONTES - Senhores e senhores deputados, é com
muita honra, neste dia 8 de maio de 2020, que esta Casa,
mais uma vez, vem fazendo história num momento histórico,
num momento de uma pandemia mundial, e nós estamos aqui
reconhecendo e valorizando os nossos servidores de segurança
pública. Sabemos que todos os servidores do Estado têm que
ser valorizados. Mas esta classe recebeu aqui a Mensagem do
Executivo e eu quero aqui parabenizar o Deputado Ezequiel
Neiva pela sua condução nesse projeto. Deputado Ezequiel
Neiva, juntamente ainda, muito mais, com nosso amigo
Deputado Ismael Crispin, que tenho certeza que apanhou muito,

muito mesmo. Mas parabéns a todos os policiais civis e policiais

militares.

Neste momento aqui, eu vou relatar: como autor, o

Poder Executivo, Mensagem 86. E também externo aqui a minha

gratidão neste projeto ao Deputado Presidente desta Casa,

Deputado Laerte Gomes. Tenho certeza de que a Polícia Civil,

do seu tempo de desistência, sai daqui com uma gigantesca

vitória, desta Casa de Leis.

A ementa aqui: “Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº

3.961, de 21 de dezembro de 2016”. Olha só o tempo!

Essa matéria, Senhor Presidente, está por mim aprovada. O

parecer é favorável, dentro da sua normalidade e

constitucionalidade, e nós podemos votar essa matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Em discussão o parecer

emitido pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Jair Montes.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Para discutir, Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Para discutir o parecer,

Deputado?

O SR. ISMAEL CRISPIN - Isso.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok. Deputado Ismael

Crispin para discutir o parecer.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Primeiro, Senhor Presidente,

agradecer a parceria da Assembleia Legislativa. Nós estamos

vivendo um momento muito importante. Agradecer ao

Presidente da Casa, também ao Deputado Jair Montes, aos

colegas que estiveram muito envolvidos nesses dias, que foi

uma semana muito tensa. Agradecer ao Governo do Estado

também, que se sensibilizou com uma demanda, de uma

discussão de uma classe sofrida. A nossa bandeira, gostaria

de lembrar que a nossa bandeira é a segurança pública do

Estado de Rondônia. Nós temos discutido muito isso com os

nossos colegas. Então eu fico muito feliz de, no dia de hoje, a

gente poder discutir, não só discutir, como também votar esses

projetos.
Gostaria de incluir e pedir uma pequena emenda no

texto desta Lei: onde se lê “vencimento”, que fosse incluso
“proventos” também, “vencimentos e proventos”. Porque há
um entendimento do Iperon de que os inativos são considerados
não vencimentos e sim proventos. A gente resolve aí uma
pequena celeuma que tem. Então, já ia resolver.
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Onde se lê “vencimento” em todos os artigos, todas as
alterações que a lei propõe, onde se lê “vencimento”, a gente
inclui “vencimentos e proventos”.

Gostaria de incluir essa emenda no projeto, Senhor
Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok. Nós vamos acatar a
emenda do Deputado Ismael Crispin. Em votação.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Parabenizar o Deputado Ezequiel
que está presidindo a reunião hoje, também o Deputado Crispin.
Deputado Crispin, poderia ser proventos ou... Em vez de ser

proventos ou vencimentos; vencimentos ou proventos, não os
dois. É uma sugestão, proventos ou... (falha no áudio).

O SR. ISMAEL CRISPIN – Deputado Adelino, eu entendi. É

porque o Iperon, Deputado Adelino, ele entende “vencimentos”
para ativos e “proventos” para inativos. Então, aqui a gente
corrige para os dois, para os ativos e para os inativos. Então,
por isso que é necessário ser vencimentos e proventos, o que

significaria dizer: ativos e inativos.

O SR. AÉLCIO DA TV – Eu entendi a colocação do Deputado
Adelino. Só a redação, onde está “vencimentos e proventos”

para se escrever “vencimentos ou proventos”, apenas o “e”
por “ou”.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Perfeito, perfeito. Ou uma coisa ou

outra atende do mesmo jeito. Perfeito.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Obrigado, Deputado Aélcio.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Em votação o parecer

com a emenda do Deputado Ismael Crispin. Os deputados

favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram, os

contrários se manifestem.

O SR. LAERTE GOMES – Eu quero discutir, Presidente. Se Vossa

Excelência me permitir.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado, o senhor quer
discutir o parecer, Deputado Laerte, Presidente, ou o senhor
quer discutir o projeto?

O SR. LAERTE GOMES – Eu cheguei um pouquinho atrasado. A
matéria que está votando agora é a da Polícia Civil?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Nós estamos votando o
parecer da irredutibilidade.

O SR. LAERTE GOMES – É a Mensagem 86?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Perfeitamente.

O SR. LAERTE GOMES – Mensagem 86. Eu não queria discutir
não, Presidente. Só me perdoe que eu estava em outro... Eu
fui fazer o exame...

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) - Seria bom a gente
votar o parecer e depois fazer a discussão do projeto.

O SR. LAERTE GOMES – Posso falar?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Vamos votar então o

parecer, Deputado Laerte, em seguida Vossa Excelência vai

discutir o projeto então. Pode ser assim?

Os deputados favoráveis ao parecer permaneçam como

se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado

o parecer, com emenda do Deputado Crispin.

Para discutir o projeto. Deputado Laerte, para discutir o

projeto.

O SR. LAERTE GOMES – Para discutir, Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Primeiro... Eu posso falar Presidente,

ou outro deputado vai falar?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Vamos ouvir o Deputado

Laerte, deputados.

O SR. ALEX REDANO – Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Alex, vamos

pela ordem. Deputado Laerte.

O SR. JHONY PAIXÃO – Só registrar a minha presença

Presidente.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Está ok.

O SR. LAERTE GOMES - O senhor concedeu a palavra para

mim, se eu puder falar eu vou falar, Presidente, senão eu não

vou.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Laerte, pela

ordem.

O SR. LAERTE GOMES – Não é assim que vocês fazem comigo?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, registre a minha

presença, Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Registrar a presença do
Deputado Alex Redano. Está registrada Deputado Alex.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – A do Deputado Chiquinho.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – A do Deputado Chiquinho
está registrada.
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O SR. LAERTE GOMES – Presidente, na hora que eu puder falar
o senhor me fala, porque “pô!”...

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Laerte, Vossa
Excelência pode falar agora.

O SR. LAERTE GOMES – O cara não aguenta ver um microfone
que quer falar.

Hein, Senhor Presidente, primeiro eu quero parabenizar
todos os deputados pela disponibilidade de estar participando
da Sessão Extraordinária no dia de hoje, sexta-feira. Já
participamos ontem, quinta-feira, hoje sexta-feira. Deixar claro
novamente, sem remuneração, ninguém tem remuneração por
isso, é cumprindo o nosso compromisso, a nossa missão. Quero
parabenizar todos os deputados desta Casa pelo
comprometimento que têm tido com todas as categorias deste
Estado, com a Polícia Civil neste caso, votando este projeto. A
Polícia Civil que está aí a 10, 12, 13 anos sem aumento, sem
remuneração real e que consegue agora um avanço importante
com esse projeto de irredutibilidade que está sendo votado.

O que quer dizer esse projeto? Esse projeto quer dizer
que a hora que tiver um aumento a partir de agora, vai ser um
aumento real, porque da forma que estava não seria. Isso foi
um briga de vários deputados. Quero parabenizar todos os
deputados, Deputado Adelino, Deputado Jair, Deputado Luizinho,
todos os deputados aí, nós fizemos esse compromisso, todos.
E o Deputado Ismael Crispin por ter a coragem, Deputado Ismael
Crispin, de no momento que ia ser votado outro projeto, que
nós vamos aprovar daqui a pouco, ter tido o time correto para
isso acontecer. Para a Polícia Militar e Polícia Civil serem
beneficiadas no mesmo momento, que eu acho que tudo é
Segurança Pública.

Quero agradecer ao Governador Marcos Rocha; da Casa
Civil, o Júnior, que entenderam isso e encaminharam para esta
Casa. E até vi agora, e eu quero falar depois Deputado Ezequiel,
Presidente Ezequiel que está presidindo essa Sessão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Eu vi uma charge rolando no grupo de
policiais militares atacando eu e o Deputado Ismael Crispin. E
eu queria dizer uma coisa para isso, é meia dúzia, 99% dos
inativos e pensionistas são pessoas que contribuíram com o
Estado, que ajudaram, mas sempre tem uns vagabundos e
malandros.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Com certeza Deputado.
Eles não falam em nome da maioria.

O SR. LAERTE GOMES – Que não reconhecem o que se faz por
essa categoria. Eu sou deputado há quase seis anos, todos os
projetos da Polícia Militar que adentraram nesta Casa, está aí
o Deputado Adelino, o Deputado Luizinho, o Deputado Dr.
Neidson, o Deputado Aélcio que é do mandato passado, todos
nós votamos com urgência. Todos. Todos sem exceção. E aí
quando segura um pouco para atender às categorias junto se
sofre isso. Mas o importante é que está sendo votado. Quero
parabenizar vocês. E eu acho que hoje a Assembleia faz justiça
aos inativos da Polícia Militar, mas também aos nossos servidores

da Polícia Civil. Obrigado, Presidente, pelo tempo necessário.
E parabéns aí todos os deputados que estão participando desta
Sessão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Com certeza, Deputado
Laerte Gomes. Saiba que a grande maioria esmagadora da
Polícia Militar saberá agradecer a Vossa Excelência por ter,
mesmo estando lá em Ji-Paraná, fez questão de convocar esta
Sessão Extraordinária para que estivesse acontecendo
exatamente neste momento e nós pudéssemos, então, estar
dando segurança a esta tão sofrida classe, como também à
Polícia Civil, que aqui chegou este projeto que Vossa Excelência
está discutindo, que é o Projeto nº 599/2020, do Poder
Executivo.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) - Tem mais algum
deputado para discutir o projeto?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Para discutir, Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Deputado Chiquinho.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Adelino

Follador, para discutir.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu queria parabenizar o Deputado

Ezequiel Neiva, que está presidindo esta Sessão, Deputado

Jair Montes, que está aí, também, secretariando. Queria

parabenizar especialmente o meu Presidente da Casa,

Deputado Laerte Gomes, o próprio Secretário-Geral desta Casa,

Deputado Ismael Crispin, que com certeza nós estávamos

juntos, até também assumiu o compromisso com a Polícia Civil,

de tentar resgatar um pouco a imagem, como é que diz, o

esquecimento que está tendo da Polícia Civil é muito grande.

E nós somos a favor da Polícia Militar. Basta dizer que no

mandato passado brigamos tanto para chamar aqueles

quatrocentos, para poder acontecer, a Assembleia ajudou,

fizemos vários atos. E aqueles quatrocentos ajudaram muito.

No final do ano votamos um projeto, no ano retrasado votamos

um projeto para a Polícia Militar muito interessante, para a

carreira toda. Então, a Polícia Militar, todas as categorias, todos

os projetos que chegaram à Assembleia, mesmo sem passar

pelas Comissões, todos os deputados sempre votaram o mais
rápido possível. Mas nós precisamos que, quando tenha alguma
categoria que é muito esquecida, a gente tem que forçar um
pouco a barra, para também trazer esse pessoal para poder
ser valorizado demais.

Então, parabenizar o Deputado Laerte Gomes, Presidente
dessa Casa, que está convocando, convocou hoje todos os
colegas, todo mundo se dispôs hoje, fizemos uma Sessão
Extraordinária ontem, hoje de novo, para poder favorecer. E
quero dizer que para mim é uma satisfação estar aqui votando
esse projeto, valorizando mais a Segurança Pública, seja Polícia
Militar, seja Polícia Civil, seja Bombeiro, nós temos que valorizar.
E as outras categorias. Eu sou funcionário público de 1983. Eu
sou servidor público, sou companheiro e sempre que eu posso
valorizar o funcionário público, a gente tem valorizado com o
maior prazer.
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Então parabenizar todos os deputados e, principalmente,
o Deputado Ismael Crispin, o Presidente desta Casa e todos
nós pelo trabalho aí para culminar hoje, e o Governo do Estado
também, que aceitou mandar, a Casa Civil, que aceitou mandar
e incluir também a Polícia Civil, que a gente votasse hoje.
Obrigado.

 O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Adelino
Follador, parabéns pela fala.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Chiquinho da
Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Presidente Deputado Ezequiel
Neiva, eu quero parabenizar você pelo trabalho que você fez,
Deputado Ismael Crispin, o nosso Presidente Deputado Laerte
Gomes, enfim, e todo o pessoal que está nessa luta há muito
tempo. Se a gente não votasse esse projeto eles iam ter uma
perda muito grande. E, como o Deputado Adelino Follador falou,
nós somos todos a favor de todos os funcionários públicos.
Tudo que vier para essa Assembleia para o funcionário público,
o Deputado Chiquinho da Emater estará a favor. Nosso muito
obrigado. Boa sorte a todos.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Mais alguém para discutir
a matéria?

Deputado Jair Montes, para discutir a matéria.

O SR. JAIR MONTES - Presidente Ezequiel Neiva, eu quero
aqui estender os meus sinceros parabéns ao Deputado Ismael
Crispin. Nós sabemos essa luta que foi nesta Casa para poder
incluir o sonho dos policiais civis de incorporar a irredutibilidade
dos seus salários. Parabenizar aqui também ao Deputado Laerte
Gomes, Presidente desta Casa. Um trabalho em conjunto desta
Casa. Nós temos outras categorias que nós também temos o
dever de lutar por eles, tais quais os policiais penais, têm aqui
o meu compromisso de lutar. Já está aprovada pelo Governo
do Estado de Rondônia a incorporação da irredutibilidade
também dos policiais penais. Pena que apareceu essa
pandemia. Agora vamos trabalhar junto ao Governo do Estado,
esta Casa, para que possamos receber também o Projeto de
Lei para beneficiar os policiais penais.

Agora a pouco também recebi várias mensagens vindo
para esta Casa dos auditores fiscais do Estado de Rondônia,
os que arrecadam, também falam que não tem impacto algum
o Projeto de Lei deles para vir para esta Casa. Também, outra
luta que nós temos que travar. E recebemos, também,
mensagem pedindo apoio, da Politec. A Politec também são
policiais, mas é um quadro totalmente diferente hoje, que são
as pessoas que, eles que fazem as vistorias e fazem os laudos
para o Estado, são os técnicos, também não estão nesse projeto,
que é totalmente diferente da Polícia Civil. Também temos que
lutar por eles.

Esperamos, também, que essa pandemia nos ensine
uma grande lição. Grande lição essa que nós temos que valorizar
o nosso profissional da saúde. E nós temos um compromisso
com eles, que também está com o Governo de Estado, para

trazer o PCCS para esta Casa, também este ano, para ser
votado.

Então, parabéns a todos os deputados que, mais uma
vez, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia faz
história, votando o sonho de muito tempo da Polícia Civil.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Para discutir, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Pois não, Deputado
Crispin.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Para discutir na ordem, Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Luizinho, estava
na frente?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, estava na ordem o
Deputado Luizinho, primeiro.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Olá.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Pois não, Deputado
Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, eu acho que fechamos
uma semana muito positiva no trabalho do Parlamento estadual,
da Assembleia Legislativa, e todos os colegas deputados
estaduais, e, neste momento, eu pensava aqui: ontem, por
exemplo, da participação do Deputado Ezequiel naquele
questionamento da votação, foi extremamente necessário, mas
eu vi também a preocupação do Deputado Crispin, tentar achar
uma ferramenta para contemplar as duas categorias. E hoje
pela manhã, logo cedinho, o Deputado Crispin já entrou em
contato e falou: “Já estou abrindo mão da vista. Se for
necessário, vamos votar o VPNI.”. E a Polícia Militar estaria
contemplada. E no trabalho de toda a Assembleia, Deputado
Laerte, Deputado Jair esteve juntamente com o Governo, ontem,
enfim, hoje chega no final de semana, uma tarde de sexta-
feira, exatamente no limite, no prazo máximo, praticamente,
de contemplar essas categorias com o prazo máximo. Pode
ser hoje à tarde, pode ser amanhã, quando, no Diário Oficial
da União, for publicado aquilo que já foi votado, então,
automaticamente, tudo isso cairia por terra.

Estou feliz demais da conta, porque eu reconheço muito
o trabalho da Polícia Militar no Estado de Rondônia, uma Polícia
que protege e acolhe; e que dentro da corporação Polícia Militar
eu tenho muitos amigos e pessoas dedicadas para defender a
sociedade como um todo, não diferente da Polícia Civil. Por
muitos e muitos anos eu trabalhei. Tentamos de todas as formas
fazendo todo o tipo de esforço para conseguirmos contemplá-
los com esse mínimo, que é a irredutibilidade, e mesmo assim
nós não conseguimos avançar. Então, hoje é chegada a hora e
nós podemos comemorar. Comemorar que estamos fazendo
justiça a duas categorias importantíssimas para o Estado de
Rondônia. Quero dividir essa vitória. Dividir essa vitória, e
comemorar essa vitória com meus 23 colegas deputados
estaduais. Porque se não fosse a participação ativa de cada
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um, a cobrança de cada um, a participação de cada um nesta
Sessão de hoje, automaticamente, nós não obteríamos êxito.
Então, parabéns à categoria Polícia Militar, à categoria Polícia
Civil, e à Assembleia Legislativa como um todo. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Parabéns, Deputado
Luizinho, por sua grande preocupação com a causa dos
servidores, também.

Pela ordem, Deputado Ismael Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, para agradecer à
Assembleia Legislativa, eu gostaria de destacar aqui um ponto
muito importante, em especial, para a sociedade que está nos
assistindo. Nós vivemos um momento de uma discussão de
política diferente de tudo aquilo que nós já vimos, e há quem
menospreze o parlamento, há quem não respeite o parlamento.
Fica aqui acentuado, Senhor Presidente, a importância do
parlamento, quer do Congresso Nacional, quer da Assembleia
Legislativa, e até mesmo das Câmaras de Vereadores. É por
isso que há necessidade de um parlamento forte, de pessoas
destemidas, que estão prontas, até mesmo a suportar todas
as afrontas possíveis, como aconteceu nessa semana. Mas eu,
assim como o Deputado Luizinho, comungo, distribuo,
comemoro com todos os meus colegas deputados aqui,
agradeço imensamente o apoio, não faltou apoio. Nós sabíamos
da nossa responsabilidade para este momento. Agora nós
fazemos hoje, justiça a uma classe importante de servidores
públicos do Estado de Rondônia, que é a Polícia Civil, que vinha
nessa luta há muito tempo.

Agradeço ao Governador do Estado, que conseguiu ser
sensibilizado por este trabalho que nós vínhamos fazendo em
conjunto, e dar à Polícia Civil este reconhecimento - é assim
que eu entendo. É um reconhecimento de que eles são, de
fato, importantes para o Estado de Rondônia. Então a minha
gratidão a todos os senhores deputados pelo apoio.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Parabéns, Deputado
Crispin. A gente sabe, entende, da vossa preocupação e que
tão logo houve condições, da Vossa Excelência descruzou o
pedido de vista e hoje nós estamos aqui para realizar esta tão
importante votação. Mais algum dos deputados para discutir o
Projeto?

O SR. EYDER BRASIL - Questão de Ordem, Presidente. Para
discutir.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Eyder Brasil
para discutir.

O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde a todos os nobres pares que
estão participando hoje desta Sessão Extraordinária. Para mim
é motivo de muita honra...

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado, Vossa
Excelência não está, não está de repouso? Está conseguindo
falar? Tudo bem, tudo certinho?

O SR. EYDER BRASIL – Ah, está tranquilo.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Vamos ouvir, com alegria,
o Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Então, como eu falava, quero dar meu
boa-tarde ao Presidente, nesta tarde, nesta Sessão
Extraordinária o líder é o Deputado Ezequiel Neiva. Eu quero
parabenizar todos os demais deputados que fazer parte desta
10ª Legislatura, e aqui parabenizar uma pessoa que eu aprendi
a admirar, a respeitar, que é o Deputado Ismael Crispin, por
toda a luta, por toda a coragem. E está sabendo enfrentar
realmente, e se posicionar com coragem e com força, frente
a tantas outras - vamos dizer assim, como o Presidente acabou
de falar -, esses memes, esses ataques, é de uma minoria
realmente. E nós não podemos deixar que aconteça. Temos
de divergir sim para chegar a um consenso. Mas o que nós
não podemos passar é para o lado pessoal, das ofensas e dos
ataques pessoais. Então aqui parabenizar o Deputado Ismael
Crispin, por toda a coragem, por ter tido a coragem, de na
hora certa tomar o seu posicionamento.

Parabenizar também o Governador do Estado de
Rondônia, Coronel Marcos Rocha, por estar, mais uma vez,
trazendo benefícios à categoria da Polícia Civil, desde o ano
passado, nós nos reunimos com os policiais civis, e eles
mesmos souberam reconhecer que o Governo do Estado de
Rondônia, neste mandato, o Coronel Marcos Rocha tem
atendido sim a categoria.

E, nesta tarde de sexta-feira, como bem disse já o meu
amigo Deputado Luizinho Goebel, estamos mais uma vez
fazendo valer a nossa força, a força do Parlamento. Fico muito
feliz por estar fazendo parte desta Legislatura e fazendo valer
a voz do povo, que nos confiou o nosso mandato. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado, Deputado.

O SR. ALEX REDANO - Presidente Ezequiel Neiva, gostaria de
fazer uso da palavra.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Alex Redano,
pela Ordem.

O SR. ALEX REDANO - Obrigado, Senhor Presidente. Eu quero
aqui fazer justiça aos nobres companheiros que tanto lutaram,
em especial a Vossa Excelência, Deputado Ezequiel Neiva,
também ao Deputado Jhony Paixão, e também ao Deputado
Crispin. Quero falar para o Deputado Crispin que tem o nosso
apoio. Sabemos das polêmicas aí, realmente é uma minoria.
E esta Casa, eu também venho da Legislatura passada, e tenho
acompanhado sempre qualquer pedido que venha beneficiar
a Segurança Pública, os deputados estão votando. E hoje nós
estamos fazendo justiça aos profissionais que estão arriscando
as vidas literalmente, não só com bandidos, mas com essa
doença também, porque estão expostos. Então, o mínimo que
este Parlamento tem que fazer é reconhecer.

Mas eu venho aqui parabenizar toda a Casa. Estou vendo
aqui o Deputado Jhony Paixão, conversou longamente comigo
a sua preocupação. Em nome do Deputado Laerte, nosso
Presidente, parabenizar a unidade deste Parlamento, que está
sempre alerta aos anseios da comunidade e, neste caso,
fazendo justiça à Segurança Pública do Estado de Rondônia, a
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Polícia Civil e a Polícia Militar. Obrigado e parabéns a todos.
Contem com o meu apoio.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok, Deputado Alex
Redano. Pela Ordem, mais algum dos deputados quer discutir
o projeto?

O SR. JHONY PAIXÃO - Presidente. Cabo Jhony Paixão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Cabo Jhony, com a
palavra.

O SR. JHONY PAIXÃO - Presidente, antes de mais nada,
agradecer a todo Parlamento pelo deputados que se fazem
presentes, mesmo que por videoconferência. Dizer que hoje
se faz justiça àqueles que trabalharam, onde muitos deles
inclusive já tiveram suas vidas ceifadas pelo combate em

proteção à sociedade. E deixo um pedido neste momento ao
Executivo, que assuntos os quais sejam tratados pelo
parlamentar para a categoria, que sejam melhor estudados,
que sejam colocados à Sefin em cima, antes de tomar qualquer

tipo de decisão para que situações como essas não venham a
acontecer novamente. Porque daqui a pouco nós temos aí algo
nesse sentido, para o Deputado Chiquinho da Emater, ao da
Educação, ao da Polícia Penal, e vai ser um dissabor enorme
nós termos matérias similares a essa e termos que ficar pedindo
vista em matérias que vão beneficiar a categoria em prol de
um compromisso que não foi feito.

Então, dizer que nós entendemos essa celeuma, mas
pedimos também ao Executivo que nós tenhamos mais cautela,
e que tenha um certo compromisso. O que foi acordado com o
parlamentar nós possamos honrar e cumprir para que situações
como essa não venham a acontecer, situações que gerarem
conflitos. Nós vemos vários militares da Reserva Remunerada
dependentes, que já não têm mais seu ente querido na família,
nos ligando, chorando. Pessoas que estão com seu orçamento
financeiro no limite e que, neste momento, esta votação vai
trazer a paz e o conforto e a compensação daqueles que já
tombaram em combate em prol da nossa sociedade. Obrigado,
Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado, Deputado Jhony

Paixão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados

favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestam. Está aprovado. Vai à segunda votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
587/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 70. Cria a
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, dos
militares estaduais inativos e pensionistas nas Corporações da
Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia.

O SR. AÉLCIO DA TV - Presidente, só uma Questão de Ordem.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Questão de Ordem,
Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV – Nas votações anteriores, mesmo as
votações simbólicas, por uma preocupação com os que estão
on-line, antes era perguntado como ele votava mesmo sendo
simbólica. Não sei, não lembro bem ou perguntava só nas
nominais?

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, posso contribuir?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Claro, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – O que é que nós fizemos, Deputado

Aélcio? Quando a votação é nominal, a gente pergunta o voto

do parlamentar. Se o Presidente resolver fazer a votação

nominal, aí sim. Se for votação simbólica, só se manifesta quem

for contrário, para a gente dar mais agilidade na votação. Cabe

ao Presidente fazer a escolha da votação nominal. Como este

projeto é votação simbólica, se alguém for contra se manifesta.

Senão, dá prosseguimento à votação da mesma forma que a

gente faz quando está todo mundo aí presente.

O SR. AÉLCIO DA TV – Ok. Entendido!

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado pela

contribuição, Deputado Laerte.

Em primeira votação e discussão, Projeto de Lei nº 587/

2020, de autoria do Poder Executivo, que “Cria a Vantagem

Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI – dos militares

estaduais inativos e pensionistas nas Corporações da Polícia

Militar e Bombeiros Militares”.

A matéria já se encontra com parecer. Em primeira

votação e discussão.

O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Eu gostaria de

discutir o projeto, Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Pois não, Deputado Jair

Montes.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só uma Questão de Ordem

antes do Deputado Jair.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Pode falar, Deputado

Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Jair, essa matéria não foi

votada o parecer. Deputado Ismael pediu vista da matéria. O

parecer dessa matéria o deputado Crispin tem que liberar o
pedido de vista dele primeiro. E a matéria tem que ser relatada
novamente para ser apreciado o parecer.

O SR. JAIR MONTES (secretário ad hoc) – Então, vai ter que
dar outro parecer.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – O pedido de vista já está
liberado pelo Deputado Ismael Crispin. E nós vamos nominar
aqui o Deputado Jair Montes para proceder ao parecer.



26 DE MAIO DE 2020Nº 092 1192Pág.

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

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

O SR. LAERTE GOMES – Nomeia o novo relator para dar o
parecer, então. O Deputado Crispin já liberou o pedido de vista
aqui na Sessão, Deputado?

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Já liberou.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Não. Na Sessão, não!

O SR. LAERTE GOMES – Então, tem que liberar agora.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Está liberado o pedido de vista do
projeto.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ele tinha falado no início
da Sessão. Mas todos ouviram em alto e bom som, então, a
liberação do pedido de vista do Deputado Ismael Crispin.

Antes de o deputado Jair Montes ler o parecer, eu quero
registrar a presença do ex-deputado e suplente de deputado,
Jesuíno.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Ezequiel, só para eu concluir,
só para a gente deixar regimentalmente correto, é porque é
nesse momento que o deputado precisa liberar a vista. Se já
está liberado, está ok.

O SR. JAIR MONTES – Senhoras e senhores, recebo aqui do
Poder Executivo Mensagem 70, Projeto de Lei 587/2020, que
“Cria Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI –
dos militares estaduais inativos e pensionistas nas Corporações
da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Rondônia”.

Senhor Presidente, antes de eu relatar essa matéria, eu
quero aqui deixar bem claro que o Deputado Estadual Jair
Montes não é contra nenhuma categoria e, muito menos,
nenhuma associação. Prova disso está aqui o ex-deputado, que
está aqui conosco, Jesuíno Boabaid, que é Presidente da
categoria dos policiais militares. Parabéns pelo trabalho que
você desenvolve a frente da sua categoria, ex-deputado Jesuíno.
Parabéns. Porque você luta por ela. Você sabe muito bem, você
esteve do lado de cá, hoje você retornou de novo às fileiras
como Presidente e sabe como é que é. Não é fácil, a pressão é
muito grande, mas, graças a Deus, nós estamos agora aqui
fazendo justiça com a Polícia Militar. E têm outros fatos mais
ainda que vocês estão lutando e vai chegar nesta Casa e nós
vamos também votar e aprovar.

Eu quero aqui parabenizar o Deputado Ezequiel Neiva,
que na condição de deputado e também de policial militar que
está na Reserva, também lutou muito para que chegasse essa
matéria aqui e também aquela angústia - não é, Deputado
Ezequiel? Eu tenho irmão policial militar e você não sabe a
pressão que eu sofro dentro de casa, como muitos amigos que
nós temos. Graças a Deus nós vamos conseguir votar essa
matéria em dois turnos hoje e o Governo Marcos Rocha
sanciona, hoje ainda. E a perda de 9,5% que os policiais estavam
tendo vai poder ser restituída - não é nem corrigido, é restituído,
porque correção depois tem que vir para esta Casa.

Então, Senhor Presidente Ezequiel Neiva, essa matéria
está aprovada sob minha relatoria para que possamos votar
com todos os deputados estaduais.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Lido o parecer o
Deputado Jair Montes. Para discutir o parecer, Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Questão de Ordem, Presidente. Só
para lembrar ao relator da emenda que nós dedicamos a este
projeto, Senhor Presidente, vislumbrando assegurar o
recebimento do retroativo, que é algo que não estava claro no
projeto e nós buscamos com a emenda assegurar o retroativo,
aquele que já foi descontado no mês de abril.

O SR. JAIR MONTES – Então, a gente vota o parecer com a
emenda. Aprovando também a emenda do Deputado Ismael
Crispin.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Ok, senhores deputados?
Para votar então o parecer. Os deputados favoráveis ao parecer,
com emenda do Deputado Ismael Crispin. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado o parecer.

Encerrada a discussão. Agora, em primeira discussão e
votação o Projeto de Lei 587/2020.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Para discutir Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Para discutir, Deputado
Ismael Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, primeiro inicio
parabenizando Vossa Excelência pelo bom entendimento, pelo
espírito republicano e pelo grande parlamentar que é e que
muito bem representa a Polícia Militar do Estado de Rondônia.
O posicionamento de Vossa Excelência é um posicionamento
que a categoria deve, no dia de hoje, sem nenhuma dúvida,
estar agradecida, porque a sua voz, Senhor Presidente, além
de representar o povo do Estado de Rondônia, representa sim
a Polícia Militar.

Nós vivemos essa semana, uma semana muito difícil e
eu diria que alguns mal intencionados e até presidente de
associação, eu tive de um Presidente de Associação da Polícia
Militar uma ligação, do Sargento Ramalho. A ele aqui o meu
agradecimento, se mostrou preocupado com o tema, fez uma
discussão muito sadia, sem em nenhum momento atacar o
Parlamento, ao contrário de muitos, que atacaram o
Parlamento. Como disse o Presidente Laerte, fizeram alguns
memes a nosso respeito. Mas que fique aqui muito claro, que
nós quando viemos para o Parlamento estadual, viemos cientes
que em alguns momentos nós teríamos sim grandes lutas e
que como homens, como representes do povo, a gente
precisaria ter postura e saber onde a gente queria chegar.
Digo, nunca houve da minha parte, e no dia de hoje conversei
com o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Ronaldo,
por quem tenho um extremo respeito, nunca houve da nossa
parte a intenção de prejudicar a Corporação da Polícia Militar,
por quem eu tenho também um enorme respeito.

Dentro da minha casa eu tenho um Coronel da Polícia
Militar, hoje não na ativa, mas que representa e muito lutou
pelo Estado de Rondônia. Então, jamais passou pela nossa
cabeça a ideia de prejudicar a Polícia Militar como fizeram as
más línguas, como fizeram os fake news, algumas associações
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mal intencionadas de verdade e eu até diria o seguinte: quiseram
fazer o enterro antes de ter o defunto, antes de ter a morte.
Porque agora, nesse momento, eu acredito, inclusive com o
meu voto e o voto dos colegas, nós vamos aprovar o projeto,
vamos atender a categoria dentro do prazo, podendo ser
publicado e diria, por tudo isso que estão falando por aí, que
agora, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais
trabalham e usam as ferramentas que têm a sua disposição.
Então diria àqueles que não têm o voto, que não têm cadeira
no Parlamento, que respeite quem tem voto, que respeite quem
tem a cadeira no Parlamento. É necessário isso nesse momento.
E saber sim, que nós temos muita responsabilidade. Nós
defendemos algumas categorias, mas acima de tudo, nós
defendemos o Estado de Rondônia, Senhor Presidente.

Então, agradeço aqui e lhe parabenizo, Vossa Excelência
representa a Corporação da Polícia Militar do Estado de
Rondônia. E agradeço a parceria dos demais colegas, que tenho
certeza, votarão unânimes para dar atenção a esta categoria.
Muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ismael Crispin, pela deferência que nos faz. Vossa Excelência
que é um...

O SR. LAERTE GOMES – Para discutir, Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Para discutir, Deputado
Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Está sentado na minha cadeira, não
acostuma não.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Até que é boa, viu Senhor
Presidente? Eu gostei aqui do encosto dela, ela balança. Muito
boa.

O SR. LAERTE GOMES – Eu estou muito bem representado aí
por você.

Este momento é um momento importante. Eu lembro,
Deputado Ezequiel Neiva, da sua angústia e da sua agonia. Eu
que não tinha ainda visto você nervoso, vi ontem na Sessão,
onde você falou de uma forma mais dura. Ontem à noite você
me ligou umas 4, 5 vezes, eu estava até descansando, eu acho
que você achou que eu não queria atender e você pediu pelo
amor de Deus, por favor, pelo amor de Deus, para eu autorizar
a convocação da Sessão Extraordinária de hoje para deliberar
esta matéria, da preocupação que você estava com a questão
do Presidente Bolsonaro sancionar a lei que foi votada lá, que
impediria este aumento. E nós entendemos isso, todos os
deputados, todos os deputados estão aqui, 17 deputados pelo
que eu estou vendo aqui.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – 17 deputados presentes.

O SR. LAERTE GOMES – Estão presentes para votar essa
matéria. Eu, alguns meses atrás, eu fui a uma reunião no
Sindicato dos Delegados da Polícia Civil e fiz um compromisso
lá porque eu acho justo. Eu entendo que os nossos governantes
precisam tratar a Segurança Pública da mesma forma e como

um todo. E eu disse naquela reunião, e até comentei depois
com o Deputado Adelino Follador, acho que com o Deputado
Ismael Crispin, com os Deputados Luizinho Goebel e Chiquinho
da Emater, comentei com alguns colegas e deu uma repercussão
muito grande, que eu falei que eu só ia discutir aumento de
categoria de Segurança Pública conjuntamente. Isso deu um
trauma muito grande, mas deu resultado. Depois do trabalho
que todos os deputados fizeram, os deputados da Polícia Civil,
os mais próximos, outros mais próximos da Polícia Militar, alguns
deputados ajudando junto com o governo. Hoje nós estamos
fazendo isso.

Hoje é um momento ímpar e único na história dessa
Casa, eu acho. Os deputados mais antigos, os nossos decanos
do parlamento, talvez nunca tenha sido discutido ao mesmo
tempo, no mesmo momento, matérias da Polícia Civil e Polícia
Militar conjuntamente como está sendo discutido agora. Eu
acho que, Deputado Luizinho, que é mais antigo de parlamento
hoje, Deputado Luizinho, isso para mim é um avanço muito
grande, é um avanço de visão, é um avanço de tratar a
Segurança Pública como tem que ser tratada, de forma
igualitária, de forma conjunta. A PM tem um papel fundamental,
a PM tem um papel fantástico, o trabalho na segurança pública
na sociedade. Mas a Polícia Civil também tem. Um complementa
o outro. Então tem que ter esse respeito.

Então eu acho que hoje nós estamos, através do trabalho
de todos do parlamento, todos os deputados, logicamente que
uns mais ligados a uma categoria, outros mais ligados a outra,
mas conseguimos alcançar nosso objetivo final. Parabéns a
todos. Parabéns ao Governo do Estado, também, que entendeu,
Governador Marcos Rocha, que entendeu isso e encaminhou
para este Parlamento esse projeto da Polícia Civil, que chegou
agora a pouco, que se juntou ao da Polícia Militar e que está
sendo aprovado agora.

Parabéns pela bandeira, pela luta de vocês, pela luta
desta Casa. Isso mostra que o principal Poder que nós temos é
o Poder Legislativo. Os juízes para julgar somos nós. Então, o
respeito a este Poder é essencial, porque é este Poder que dá
o equilíbrio à democracia, o equilíbrio aos anseios da sociedade.
Obrigado, Presidente. Parabéns. E parabéns aos policiais
militares da Reserva, aos bombeiros militares, parabéns às
associações, sindicatos, à Polícia Civil, também, parabéns a
todos. Essa vitória não é nossa, não. Nós estamos aqui
cumprindo a nossa missão. Essa vitória é de vocês, pela
persistência e pela luta.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Obrigado, Deputado Laerte
Gomes, Vossa Excelência que conhece a história e a luta das
duas forças, da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, e soube
muito bem explanar o anseio das duas classes. Mais algum
dos senhores deputados para discutir a matéria?

O SR. EYDER BRASIL - Para discutir, Presidente. Deputado Eyder
Brasil.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL - Quero parabenizar Vossa Excelência,
que preside esta Sessão, Deputado Ezequiel Neiva, que
realmente faz ecoar a voz da Polícia Militar no Estado de
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Rondônia. Só queria fazer um adendo aqui, que o VPNI vai
alcançar tanto os policiais militares quanto os bombeiros
militares também.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Perfeitamente.

O SR. EYDER BRASIL - Os inativos e os pensionistas. Também
os nossos bombeiros, que são os nossos heróis rondonienses,
também aqui, sempre prontos a salvar vidas aqui em nosso
Estado.

Eu quero também fazer referência ao Cabo Jhony Paixão,
deputado estadual hoje, muito merecedor dessa cadeira que
ocupa. O Deputado Jhony tem um trabalho realmente
diferenciado na defesa dos direitos dos policiais militares, em
especial, e nós, nós, deputados estaduais, exercendo o mandato
que nos foi confiado por Deus e pelo povo de Rondônia, temos
buscado sempre, todos os dias, fazer valer essa confiança divina
e do povo do Estado de Rondônia.

Não podemos, Deputado Ismael Crispin, deixar que quem
teve a oportunidade de passar por esta Casa de Leis possa, de
uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, agora, nesse
momento, atacar o Parlamento. O Parlamento, como disse o
nosso Presidente agora a pouco, Deputado Laerte Gomes, é
um Poder de grande envergadura no nosso Estado. E tem uma
grande relevância no nosso Estado. Nesse momento tão crítico,
é quem está fazendo, realmente, fazer valer a sua força.

Então, agradeço ao Deputado Ismael Crispin por estar
sensível, como eu disse ontem na Sessão, ter entendido e ter
tido a coragem de cortar na própria carne, dentro da sua
família, segurar o projeto para que os dois fossem votados
juntos nesta tarde de sexta-feira. Sempre acreditei na vossa
sabedoria, Deputado, e espero que realmente o senhor possa
contribuir muito para o Estado de Rondônia.

Estamos votando um direito que é dos militares inativos
e pensionistas. Não estamos aqui sendo usados, sendo
manipulados por quaisquer que sejam as associações, das
muitas que existem no Estado de Rondônia. Quero parabenizar
todos os demais nobres pares que, nesta tarde, tenho certeza,
de forma unânime, irão prestigiar os nossos militares, tanto os
bombeiros quanto os policiais inativos e pensionistas nesse
momento tão crítico que vive o nosso Estado, que vive o nosso
País. Obrigado, Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Obrigado, Deputado Eyder
Brasil. Vossa Excelência, que também é militar do exército
brasileiro. Mais algum dos senhores deputados para discutir a
matéria?

O SR. JHONY PAIXÃO - Presidente, Cabo Jhony Paixão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Jhony Paixão,
Cabo da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

O SR. JHONY PAIXÃO - Presidente, dizer que muito nos honra
combater esse bom combate junto com os nobres 23
parlamentares. Agradecer as palavras do Deputado Eyder Brasil.
Realmente, é uma pessoa que é uma balança nesse momento.
Ele está sempre voltado para os interesses da população.
Agradecer também aí, a iniciativa do deputado Ismael Crispin,

e peço que, neste momento, todos entendam a minha
colocação, quando eu pontuei que o Executivo nesse momento
tem que ter essa sensibilidade. No momento em que o nobre
deputado colocou o pedido de vista, eu me coloquei no lugar
dele. Realmente, uma situação lamentável, o Executivo naquele
momento, firmar um compromisso e não honrar.

Então realmente, o parabenizo pela coragem, porque
já trabalhei, inclusive com o irmão dele, que é Coronel da
Polícia Militar. Tive esse privilégio de trabalhar com ele, não
é? Mas, assim, ficamos muito felizes, neste momento, de
conseguirmos, realmente, atender às duas categorias. Então
pedimos ao Executivo, novamente, que nós possamos ter uma
maior compreensão nesse sentido: que os deputados possam
ser mais atendidos, possam ser mais ouvidos, para que nós
possamos, aí, atender não só à Polícia Militar, à Polícia Civil,
como também à Saúde do Estado de Rondônia e a outras
categorias que estão necessitando, neste momento, de
atenção. Então, agradeço a todos os nobres pares, 23
deputados.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jhony Paixão.

O SR. ALEX REDANO - Senhor Presidente, só uma pequena
fala, por favor.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Alex Redano.
Pois não, Deputado.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado, Presidente Ezequiel Neiva.
Eu venho aqui pedir essa oportunidade, também, fazer justiça
e fazer um agradecimento às associações dos policiais
militares. Várias delas vieram, ligaram, conversaram
longamente. Pude receber alguns presidentes e eu queria aqui,
no nome do Presidente, do Cabo Erick, da Associação
ASDEMERON; parabenizar a todas as associações, bem como
o Sindicato da Polícia Civil. No mais, só parabenizar a todos os
deputados e vamos juntos fazer justiça. Um abraço a todos,
muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado, Deputado Alex
Redano. Mais algum dos senhores deputados para discutir a
matéria?

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Adelino
Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu só queria parabenizar a todos
os deputados, parabenizar o Jesuíno também, que está aí,
que é ex-colega nosso; parabenizar o Presidente daquela da
Casa, que, com certeza, tem sempre batalhado para unir esta
Casa, para que nós possamos ter essa união, 24 deputados;
parabenizar o Deputado Ezequiel pela sua batalha para chegar
aqui; Deputado Jhony Paixão; também o Deputado Crispin,
que com certeza, nós combinamos; o Presidente também, para
dar uma força à Polícia Civil; e agora estamos culminando
com esta união para a gente resolver em definitivo esse projeto
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que tanto vem ajudar. E parabenizar o Governo do Estado que
na realidade cumpriu, mandou da Polícia Militar e também
depois aceitou o nosso pedido que incluísse para beneficiar
também a Polícia Civil.

Então para nós é um prazer estar aqui votando hoje. É
uma categoria, são duas categorias muito importantes,
bombeiros também, muito importantes. Eu estive lá; vários
bombeiros, várias associações me ligaram também, e nós hoje
estamos aqui para atender essa categoria. Parabenizar o
Presidente que convocou essa Extraordinária hoje, para atender.
O Deputado Ezequiel, que ficou um pouquinho nervoso na última
Sessão, mas preocupado com uma situação, com essa decisão
que teve lá no Congresso Nacional, mas, em tempo, nós vamos
resolver essa situação.

E deixar aqui um apelo, também, para o Governo do
Estado. Deputado Eyder Brasil, que é o nosso líder aí, cobrar
do Governo que pague os 30% de insalubridade para todos os
funcionários que estão na Saúde, na frente, não é? É injusto.
Recebi hoje, também, um telefonema de uma servidora que
está se tratando e não está recebendo nada de insalubridade.
Isso é injusto. Tem que pagar o teto máximo. Agora, com esse
Decreto, dá respaldo legal; é só valorizar esta categoria. E
hoje tem mais de 500 funcionários afastados e os outros estão
segurando as pontas, lá, estão se esforçando. Então tem que
valorizar esse pessoal que é muito importante, para que eles
trabalhem com mais afinco, com mais disposição, porque a
população precisa muito desse trabalho deles hoje.

Então, deixar aqui essa reivindicação, registrar essa
preocupação hoje e valorizar também a Saúde que precisa
neste momento. Segurança Pública: conheço vários policiais
civis que estão contaminados aí em Porto Velho. Essa semana,
conversando, estão afastados pelo trabalho que eles fazem aí.
Então, tanto a Segurança Pública, como a Educação, também.
O Deputado Lazinho está aí, sabe muito bem a importância da
Educação. Olha, a preocupação de todos os professores. Hoje,
conversando também, estão se esforçando para poder fazer
um trabalho também.

Então parabenizar e estamos aí, juntos, todos os
deputados. Agradecer mais uma vez, então, ao Presidente da
Casa. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador, nosso grande parlamentar com várias
experiências como vereador, que por sinal, tem o nome de
meu pai, também, que se chamava Adelino e que foi vereador
por 4 mandatos e prefeito, também, por Cerejeiras. Obrigado
pela participação, Deputado Adelino Follador.

Mais algum dos senhores deputados para discutir a
matéria?

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só dizer que a Deputada Cassia,
Deputada Cassia Muleta está solicitando que registre a presença
dela - não é, Deputada Cassia? E também quero registrar a
luta, a importância da luta do ex-Deputado e policial militar
Jesuíno Boabaid.

A SRA. CASSIA MULETA - Obrigada, Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Vamos fazer justiça, que o Jesuíno...
Quero dizer que este Parlamento se completou com 25
deputados, ele foi o 25º deputado que também ajudou nessa
luta.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Obrigado, Deputado
Luizinho.

O SR. ALEX REDANO - Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Deputado Alex Redano,

pela Ordem.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Só para registrar, Deputado

Ezequiel. Só para deixar registrado, eu falei o Deputado Jesuíno,

ex-Deputado Jesuíno, que é Presidente da Associação também,

que sempre nos cobrou esse processo também, que quando

parlamentar, esteve nesta Casa, sempre lutou e defendeu a

Polícia Militar. Está registrado, Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Obrigado, Deputado

Laerte. Com certeza, o ex-deputado e suplente agora, Deputado

Jesuíno...

O SR. ALEX REDANO - Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Pois não, Deputado Alex

Redano.

O SR. ALEX REDANO - Amigão, é só para fazer justiça também.

Como o Presidente Laerte Gomes falou, enaltecer a figura do

Deputado Jesuíno. Tive o prazer de ser deputado junto com o

Deputado Jesuíno. E sem desmerecer nenhum colega, mas é o

deputado que conheci que mais conhece Regimento Interno.

Então realmente ele se dedicou muito nessa questão e sempre

trabalhou em prol da Polícia Militar, Bombeiro Militar. Está aí

presente na Sessão. Quero mandar um abraço. E também fazer

justiça, eu conversei, durante a semana com o Deputado Eyder,

também está muito preocupado com essa questão. Enaltecer

também o trabalho do Deputado Eyder, que é também da força

de segurança, do Exército, mas também fez esse pedido, teve

esse apoio também. Parabéns a todos.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Obrigado, Deputado

Redano. Deputado Eyder, daqui a 45 dias mais ou menos, nós

temos um encontro marcado com ele, não é? 45 dias. Um

encontro marcado com o Deputado Eyder Brasil. Mas parabéns,
Deputado Alex Redano, pelas suas colocações.

O SR. LAERTE GOMES - Que ele passe a quarentena agora,
não é? Que ele não vá para a Assembleia. A ordem na
Assembleia agora é não permitir que ele nem passe perto.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Nem de longe, nem de
perto. Cinco dias depois da quarentena, nós vamos encontrar
o Deputado Eyder.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Lembrar que quarentena é 40
dias, não 14.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Próximo Deputado a
discutir a matéria. Mais algum deputado? Eu vou passar aqui a
presidência para o Deputado Jair. Eu vou discutir a matéria.

A SRA. CASSIA MULETA - Questão de Ordem, Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Pois não, Deputada Cassia.

A SRA. CASSIA MULETA - Registra a minha presença.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Está registrada, Deputada
Cassia, e agradecemos a presença de Vossa Excelência nesta
tão honrosa Sessão Extraordinária nesta tarde de sexta-feira.

A SRA. CASSIA MULETA – Obrigada, Presidente.

(Às 16 horas e 06 minutos, o Senhor Ezequiel Neiva passa
a presidência para o Senhor Jair Montes)

O SR. JAIR MONTES (Presidente) - Com a palavra, para discutir
o projeto, Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Senhor Presidente Jair Montes;
senhores e senhoras deputadas; equipe aqui presente; ex-
deputado e suplente de deputado Jesuíno, que aqui se faz
presente. Eu quero primeiramente agradecer a Deus a
oportunidade que nos proporciona de estarmos aqui, ao senhor
Governador, que teve a sensibilidade de encaminhar para cá
essas duas matérias; ao nosso querido amigo Deputado Ismael
Crispin, que teve a hombridade e a sensatez de devolver esse
pedido de vista, que contribuiu com esta emenda também para
que o projeto talvez, não ficasse um pouco, meio obscuro, e o
Governo não ficasse com a garantia de pagar aos servidores
aposentados, inativos, pensionistas a questão do mês que ficou
para trás. E ao grande amigo, grande Presidente desta Casa,
Deputado Laerte Gomes, que teve também a honra, a
hombridade de convocar esta Sessão Extraordinária para uma
tarde de sexta-feira, e vendo ali que nós estamos ali com
praticamente 18, 19 deputados presentes nesta Sessão
Extraordinária, numa tarde de sexta-feira, trabalhando em prol
do povo de Rondônia.

Ontem, realmente eu fiquei um pouco austero no meu
discurso, o Deputado Laerte disse que nunca tinha visto eu tão
nervoso. Mas realmente foi um momento, Deputado Laerte,
Presidente, que nós estávamos muito preocupados, porque
estávamos em um momento de ter a notícia de que o Presidente
Bolsonaro poderia sancionar aquela lei lá no Congresso Nacional
a qualquer momento. E, uma vez sancionada, aí não haveria
mais como nós votarmos esse projeto na terça-feira ou em
outro dia. Houve então essa preocupação. Esse foi o grande
motivo de nós elevarmos a nossa voz ontem, e pedir a
sensibilidade dos nobres pares para que nós pudéssemos votar
o mais rápido possível. A vontade era votar ontem, mas, graças
a Deus, estamos aqui hoje com a presença de vocês,
virtualmente, votando essa matéria, que é de muitíssima
importância.

Como eu disse, está explícito no texto da lei que só
haveriam de receber aumento aqueles servidores que

estivessem diretamente ligados ao combate do Covid-19.
Porém, os policiais inativos e os pensionistas já deram o seu
serviço, já prestaram, já dedicaram a sua vida, como disse
muito bem o Deputado Johnny, em prol desta Polícia Militar, e
hoje estão descansando, estão nos seus repousos, e não podem
perder os seus R$ 500, R$ 600, até R$ 1.000 por mês, em
virtude desta grande lei.

Porém, agora, o Governador, mandando para cá, e o
Presidente convocando esta Sessão hoje, nós estamos tendo
a honra de votar... Porque isto não é um aumento. Deixar
muito claro aqui que o que nós estamos votando aqui não é
nenhum aumento, nem para a Polícia Militar, como também
para a Polícia Civil. Este da Polícia Militar nós estamos fazendo
justamente uma questão de justiça para repor aquilo que o
servidor já recebia, percebia, no seu contracheque no mês
atrasado. No mês passado já houve, então, essa perda. É
isso, então, que nós estamos votando, a Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada para os pensionistas e inativos da
Polícia Militar e também do Bombeiro Militar.

Fica aqui, senhores e senhoras deputadas, o meu mais
sincero agradecimento a todos vocês, que se sensibilizaram,
ao Deputado Crispin, que devolveu a sua vista; ao Senhor
Presidente desta Casa Deputado Laerte Gomes, que fez essa
convocação extraordinária para que pudéssemos estar aqui,
enfim, votando esse projeto de muitíssima importância para
nossa Polícia Militar, aos valorosos e tão sofridos policiais
militares, que já estão na Reserva Remunerada.

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Ezequiel Neiva. Retome aqui a presidência.

(Às 16 horas e 12 minutos o Senhor Jair Montes passa
a presidência ao Senhor Ezequiel Neiva)

O SR. ISMAEL CRISPIN – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Pois não, Senhor
Deputado.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, só para agradecer
à equipe da Casa Civil que, no dia de ontem, trabalhou até
tarde para que tivessem condições de fato de hoje a gente
votar os dois projetos. Então, quero aqui externar os meus
agradecimentos ao Governo do Estado de Rondônia, ao
Secretário da Casa Civil e toda a equipe da DITEL.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Bem lembrado, Deputado
Ismael Crispin. A equipe da Casa Civil, que fez com que esse
projeto realmente caminhasse, a equipe da Sefin, que
trabalhou a questão do impacto, para que esse projeto pudesse
chegar aqui a tempo para que nós pudéssemos votar hoje.

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

Mais alguma matéria, Senhor Secretário?
O SR. JAIR MONTES (secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DE
DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO JAIR MONTES.
Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 199,
do Regimento Interno, que seja dispensado o interstício
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regimental, para apreciar em segunda discussão e votação, o
Projeto de Lei 599/2020, de autoria do Poder Executivo e do
Projeto de Lei 587/2020, de autoria do Poder Executivo.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Em discussão única e
votação, o Requerimento que pede dispensa de interstício aos
projetos que ora acabamos de votar em primeira votação. Em
discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.

Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Extraordinária para, em seguida,
apreciarmos as matérias constantes na pauta.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão  às 16 e 14 minutos)

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

PRIMEIRA SECRETARIA

ATO Nº. 19/2020 – 1ª SECRETARIA /ALE

Relotação da Servidora Estatutária: Célia Maria

Guterres Aguiar, para desenvolver suas

atividades laborais na Divisão de Publicações e

Anais.

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,

com fulcro no Inciso II do artigo 16 do Regimento Interno e do

Inciso II do Artigo 1º da Instrução Normativa 001 de 30 de

maio de 2019 desta Casa de Leis.

RESOLVE:

Art. 1º - RELOTAR na Divisão de Publicações e Anais, a

servidora estatutária Célia Maria Guterres Aguiar, inscrita

sob a matrícula nº. 100009945, Assistente Técnica Legislativa,

onde desenvolverá suas atividades laborais.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e

com efeitos legais a contar do dia 20 de maio de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Porto Velho, 25 de maio de 2020.

DEP. ISMAEL CRISPIN

1º Secretário/ALE/RO

ATO Nº1350/2020-SRH/SG/ALE

SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

nos termos da Resolução n° 461, de 13 de novembro de 2019,

resolve:

D E S I G N A R

O servidor EDSON SANTANA SOARES, matrícula nº 200167533,

Diretor de Departamento, como Gestor das Atas de Registro de

Preços nº 10/2020-ALE–RO/2020, 11/2020-ALE-RO/2020 e 12/

2020/ALE-RO/2020, conforme o Processo Administrativo nº

17816/2019-52, a contar de 25 de maio de 2020.

Porto Velho, 25  de maio  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA

Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1349/2020-SRH/SG/ALE

SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de

fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

LEONARDO PEREIRA CAVALHEIRO, do Cargo de Provimento

em Comissão, de Chefe de Gabinete do Deputado Marcelo Cruz,

código DAG-02, a contar de 1° de junho de 2020.

Porto Velho, 25 de maio  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA

Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1348/2020-SRH/SG/ALE

SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de

fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

MEZAQUE ROCHA DO COUTO, do Cargo de Provimento em

Comissão, de Assessor Técnico, código AT-30, do Gabinete do

Deputado Marcelo Cruz, a contar de 1° de junho de 2020.

Porto Velho, 25 de maio  de 2020.

ARILDO LOPES DA SILVA

Secretário Geral  ALE/RO
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