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ATA DA 1ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA ITINERANTE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

 DA 10ª LEGISLATURA
NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

(Em 23 de maio de 2019)

Presidência dos Srs.
Laerte Gomes - Presidente
Cirone Deiró - Deputado

Cássia Muleta - 2º Vice-Presidente

(Às 15 horas e 7 minutos foi aberta a sessão)

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, povo da nossa amada Rondônia, nossos
queridos visitantes que nos honram com as presenças nesta
tarde gloriosa para todo Estado de Rondônia, o nosso carinho
a todos os senhores.

Esta é a Assembleia Itinerante proposta pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente, Deputado Estadual Laerte
Gomes, transformada em Comissão Geral. Neste momento nós
convidamos para compor a Mesa de honra Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Laerte Gomes, Presidente da

Assembleia Legislativa, proponente da Sessão Itinerante bem
como dos Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia
e Votos de Louvor. Excelentíssimo Deputado Estadual Ismael
Crispin, 1º Secretário desta Casa, proponente das Medalhas
de Mérito Legislativo. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Luizinho Goebel, proponente do Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia. Excelentíssimo Deputado Estadual
Jhony Paixão, proponente de Votos de Louvor que serão
concedidos nesta Comissão Geral. Convidamos Sua Excelência
Cel. Marcos Rocha, Governador do Estado de Rondônia,
acompanhado da Senhora Luana Rocha, Primeira-Dama do
Estado e Secretária de Estado de Assistência Social.

Convidamos Excelentíssimo Senhor Marcito Pinto,
Prefeito de Ji-Paraná. Se tiver presente, nós queremos que
componha o dispositivo o senhor Cláudio Santos, que é Prefeito
do Município de Theobroma e Presidente da Associação
Rondoniense dos Municípios.  Prefeito Cláudio Santos, tenha a
bondade de se acomodar junto as nossas autoridades. Senhor
Vereador Afonso Cândido, Presidente da Câmara de Vereadores
de Ji-Paraná. Convidamos o Pastor Kennedy, da Igreja
Missionária Unida Jardim dos Migrantes de Ji-Paraná para que
também componha o dispositivo de honra.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta esta
Sessão Extraordinária Itinerante. Se estiver presente aqui algum
membro da bancada federal, é nosso convidado para fazer
parte aqui da Mesa.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Nós pedimos, por gentileza, aqueles que puderem se coloquem
de pé. Neste momento cantaremos o Hino Céus de Rondônia
(Composição de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José
de Mello e Silva).

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Estejam todos à vontade.
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Nós convidamos, com grande honra, para que também
esteja junto as nossas autoridades, à Mesa de Honra, Sr. José
Alfredo Bude, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Beni,
com a calorosa salva de palmas de todos nós, anfitriões na 8ª
Rondônia Rural Show. Seja muito bem-vindo.

Com a palavra o Pastor Kennedy da Igreja Missionária
Unida Jardim dos Migrantes de Ji-Paraná.

O SR. KENNEDY - Uma boa-tarde a todos, que a graça e a paz
do Senhor seja com todos vocês.

Em nome do nosso Deputado Presidente da Assembleia
Legislativa, Laerte Gomes, eu saúdo a todos os demais
deputados aqui presentes; Prefeito Marcito Pinto, é uma honra
estar aqui e o nosso Governador e a Primeira-Dama ali mais
uma vez, uma grande honra poder estar junto a vocês aqui
nesta tarde.

O nosso tempo é bem curto e eu quero rapidamente ler
apenas um verso da palavra para nós podermos aqui falar algo
rápido e orar.

É uma honra para Ji-Paraná estar recebendo mais uma
vez aqui esta reunião da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Em Marcos, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz
aqui, no verso de nº 4 quando diz aqui o Senhor: “E não podendo
aproximar-se Dele por causa da multidão descobriram o telhado
onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito que jazia o
paralítico”.

Eu estava lendo alguns dias, à tarde, Marcito, e uma
pergunta interessante que fez esse Livro de um Homem muito
importante no mundo em relação liderança onde ele diz: “quem
é capaz de fazer buracos no telhado?”. E Ele falava acerca de
atitudes ousadas, acerca de atitudes que poderiam ou que
podiam mudar a vida de uma pessoa ou de uma nação. E eu
quero aqui ressaltar apenas uma qualidade que é o trabalho
em conjunto.  O texto da palavra diz que eram 4 homens que
levavam aquele paralítico em um leito, se um deles não estivesse
disposto, aquela obra seria difícil de acontecer e aquele homem
continuaria paralítico. E nesse exato momento nós estamos
necessitando de homens e mulheres que tenham atitudes
ousadas, nosso querido Presidente Laerte Gomes, nosso
Governador, homens e mulheres capazes de fazer a diferença
nesta Nação e nós sabemos da capacidade que estes homens
que estão aqui nesta tarde têm. E todos nós, Jhony, tenhamos
o nosso coração, esse desejo ardente de junto ao nosso povo
mudar a história desta Nação, assim como esses homens aqui
mudaram história daquele homem naquele dia, tendo a ousadia
de subir em um telhado e fazer um buraco para descer aquele
homem. Que nós tenhamos atitudes ousadas nesses dias e
Deus nos dê graças e sabedoria para que nós tenhamos atitudes
ousadas na nossa vida, no nosso propósito, no nosso chamado
para que nós possamos ver a glória do Senhor resplandecendo
sobre esta Nação e a benção de Deus se derramando
abundantemente sobre este povo. Que o Senhor nos abençoe.

Eu quero convidar a todos, mais uma vez, a nos
colocarmos de pé e orarmos e buscarmos a benção do Senhor
sobre esta reunião, sobre as decisões que aqui estarão sendo
tomadas, que Deus possa abençoar e iluminar a mente de cada
um dos líderes que estão aqui nesta tarde em nome de Jesus.

Senhor, em nome de Jesus nós somos gratos ao Senhor
pela nossa Assembleia Legislativa, Senhor. Por cada um,
Senhor, destes que o Senhor tem levantado para com esta
responsabilidade aqui neste Estado. Que a boa mão do Senhor
seja sobre cada um, seja sobre a família de cada um Senhor,
trazendo luz ao coração de cada um, sabedoria, Pai, inteligência
no espírito, Senhor, para que decisões sábias sejam tomadas
a fim de que este povo, Senhor, seja grandemente abençoado.

Nós também abençoamos Pai, o nosso Governo, o nosso
Governador, Pai, junto com a sua família que aqui também
está nesta tarde. Senhor tem liberdade neste lugar, fale aos
corações, Papai, no nome de Jesus a quem nós oramos e
agradecemos, abençoando Ji-Paraná, Rondônia, a Agro Rural
Show e a todo povo Senhor deste Estado, em nome de Jesus.
Amém! Deus abençoe a todos, uma excelente reunião a todos
vocês, queridos.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Com a palavra o Presidente Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Agradecer ao Pastor
Kennedy por estar aqui conosco, ter aceitado o convite para
abençoar esta Sessão que ora se inicia. Registrar a presença
aqui dos nossos irmãos bolivianos, parlamentares do Estado
do Beni, que estão aqui; senhora Miriam Arminda Jiménez
Mendoza, Deputada Estadual da Assembleia Legislativa da
Bolívia, do Beni; o Senhor Deputado Fruto Ruiz Mama,
Presidente da Comissão das Relações Exteriores do Estado do
Beni; o senhor Hermógenes Aramayo Montero, Deputado
Estadual da Assembleia Legislativa do Beni; senhor Fanor
Amapo Yubanera, Deputado Estadual da Assembleia Legislativa;
senhor Edward Kurt Bruckner Roca, Deputado Estadual da
Assembleia Legislativa; senhor Carlos Paul Bruckner Barba,
Deputado Estadual da Assembleia Legislativa da Bolívia; Senhor
Cristian Herick Garcia, Diretor do Departamento de Fronteira,
representando o Governo da Bolívia neste ato e o nosso vice-
presidente, que já está aqui.

Bom, senhoras e senhores, também registrar aqui a
presença dos nossos prefeitos, dos vereadores, lideranças de
todo o Estado de Rondônia aqui presentes, os nossos
Secretários de Estado; em nome do Secretário da Agricultura
do Estado, Padovani; em nome do Secretário da Sedam, o
Elias; em nome do Júnior Gonçalves, da Casa Civil, eu
cumprimento a todos os Secretários que se fazem presentes;
também a todos os Secretários municipais que se fazem
presentes neste evento.

Nós vamos inverter a ordem aqui, senhores deputados,
e nós vamos abrir a palavra agora para cada deputado que se
inscreveu e depois nós vamos fazer a entrega da premiação.

Só queria registrar aos colegas deputados e fazer esse
pedido, em respeito ao público que está aqui, está dando uma
refrescada, mas ainda está quente e nós temos várias matérias,
tanto de ordem do Poder Executivo, como do Poder Legislativo
para deliberar, e eu tenho certeza que os nossos convidados
também querem acompanhar esse debate, essa aprovação
dessas matérias. Então, eu gostaria, já foi feito
entendimento entre os nobres pares, cada parlamentar terá
três minutos para fazer uso da sua fala, para cumprimentar a
população e na Sessão Extraordinária não haverá nem Grande
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Expediente, nem Pequeno Expediente; o uso da palavra será
feito agora. Gostaria de pedir aos colegas que respeitem o
tempo estipulado pelos nobres parlamentares.

Com a palavra, o nosso decano aqui, um dos decanos
desta Casa para fazer uso da palavra, o Deputado Lebrão, por
três minutos, sem direito aparte.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Antecedendo a fala do Deputado Lebrão, nós convidamos o
senhor Evandro César Padovani, Secretário de Estado da
Agricultura, para que componha o dispositivo. Padovani, seja
muito bem-vindo, é nosso convidado para estar junto às
autoridades.

O SR. LEBRÃO – Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os
senhores, todas as senhoras, dizer que nós estamos honrados
com a presença de cada uma das pessoas que fazem parte
deste momento, mais uma vez, histórico, aqui em Ji-Paraná,
participando desta feira que hoje é a maior feira da região
norte do Brasil e a gente fica feliz de ter em nossas companhias,
todas as pessoas que estão marcando suas presenças. Saúdo
aqui o nosso Governador Marcos Rocha, acompanhado com a
Primeira-Dama e o Evandro Padovani, o nosso Secretário de
Agricultura e, em nome de Vossas Excelências, eu quero
cumprimentar todos os servidores do Governo, parabenizar
por mais esta edição da Rondônia Rural Show, que dúvida
nenhuma apresenta o Estado de Rondônia, para o nosso País
é para todo o mundo.

Hoje, nós temos a representação aqui de várias
autoridades de outros países que nos visitam neste momento
muito especial. Cumprimento aqui o Marcito, nosso anfitrião,
em seu nome eu cumprimento todos os servidores aqui de Ji-
Paraná; cumprimentar todos os vereadores que estão aí
presentes, em nome do Presidente da Câmara aqui de Ji-
Paraná, o Afonso; em nome do Cláudio, nosso Presidente da
AROM, eu cumprimento todos os Prefeitos e Prefeitas que estão
aí neste momento também fazendo parte deste momento
histórico. Faço uma saudação especial aos nossos anfitriões
deputados aqui de Ji-Paraná, Presidente Laerte e Jhony Paixão,
que sem dúvida nenhuma representa o Estado de Rondônia de
uma maneira geral, mas em especial aqui o nosso Município
de Ji-Paraná, e que hoje estão aqui representando de certa
forma a Assembleia Legislativa. Cumprimento todos os pares
que fazem parte deste Parlamento, que ocupam assento dentro
da Assembleia Legislativa e que certamente dão condições da
governabilidade para que o Estado possa atingir todos os nossos
objetivos que é de interesse da população. Mas, em especial,
mais uma vez eu quero saudar e cumprimentar os nossos
hermanos bolivianos, que aqui se encontram em nome do
Senhor Christian Erik Garcia, Diretor do Departamento de
Fronteira, representando o Governo Boliviano. Leve o nosso
abraço, o nosso reconhecimento ao nosso Governador Alex
Ferreira Abidar, grande parceiro. Uma pessoa que eu tenho
uma grande amizade, que faz parte de uma história que nós
temos entre Brasil e Bolívia, através do Estado de Rondônia e
do Departamento do Beni. Assim como também, Excelentíssimo
Senhor Deputado José Alfredo Bude Guarena, Vice-Presidente,
que neste momento ocupa assento na Mesa composta de
autoridades, aqui representando todos os nossos

parlamentares aqui da Bolívia. Excelentíssimo Senhor Deputado
Fruto Ruiz Mama, Presidente da Comissão das Relações
Exteriores do Beni, temos alguma coisa em comum, temos um
grande trabalho, temos um grande desafio de fazer as
interligações necessárias para o desenvolvimento do Estado
de Rondônia e o Departamento do Beni, abertura das nossas
fronteiras. Não adianta nós fazermos uma Feira desse naipe,
com essa envergadura, se nós não tivermos hoje a integração
binacional entre Beni, entre o Estado de Rondônia, entre Pando,
entre o Estado de Rondônia, entre o Brasil, entre a Bolívia.
Estaremos lá na Bolívia, juntamente com a Frente Parlamentar,
que eu presido nesse momento com mais um mandato,
juntamente com os nossos componentes, para tratar de
integração, dessa integração, desse intercâmbio nacional.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir, deputado.

O SR. LEBRÃO - E fazer uma saudação, para finalizar, ao
Senhor Amaro Yamana, Deputado Estadual também da
Assembleia; Excelentíssimo Senhor Edward Kurt Bruckner Roca,
também Deputado, nosso parceiro; Paul Bruckner, meu amigo
particular, o homem da motocicleta, estamos esperando Vossa
Excelência lá em Costa Marques e São Francisco; Hermógenes
Aramayo Monteiro, também Deputado Estadual, e também a
Excelentíssima Mirian Arminda Ximenes Mendonza, nossa
querida Deputada Estadual. É uma honra, é uma satisfação
muito grande recebê-los hoje em solo nacional brasileiro,
principalmente em Rondônia. Um abraço e muito obrigado a
todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. O Deputado
Lebrão teve a tolerância de um minuto, pela idade, o Estatuto
do Idoso. Próximo orador inscrito Deputado Chiquinho da
Emater. Enquanto o Deputado Chiquinho da Emater se dirige à
tribuna, eu quero aqui comunicar aos nossos deputados
estaduais da Bolívia, que conversando agora com o Governador
Marcos Rocha, o Governador, irá nos acompanhar na viajem
ao Estado de Beni, na segunda semana de junho, sobre o
comando do Deputado Lebrão, que é o Presidente da Frente
Brasil e Bolívia. Nós estaremos lá para estreitarmos e
avançarmos mais nessa parceria da irmandade de trabalho,
de negócios entre Rondônia e o Estado de Beni. Com a palavra
o Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Boa tarde a todos. Quero
saudar a todos os presentes em nome do meu Presidente
Laerte, em nome dos Prefeitos Marcito, aqui da nossa cidade
de Ji-Paraná; do Cláudio, o nosso Presidente da AROM, e em
nome da Cláudia de Jesus, que seu pai começou essa grande
Feira Cláudia, saudar todos os vereadores aqui de Ji-Paraná. É
uma alegria imensa a gente estar aqui. Eu acompanhei todas
essas Feiras, desde a primeira até a de hoje e vejo que a cada
dia está bem maior. Queria saudar nossos produtores rurais,
em nome dos meus colegas da Emater, que têm feito um
trabalho grandioso em todo o Estado de Rondônia, em prol do
produtor rural de Rondônia. E essa Feira é realizada para o
produtor rural. Esse foi o grande sonho, lá atrás, e o nosso
Governador Marcos Rocha, e o nosso Secretário Padovani,
dando continuidade a essa grande Feira. Parabéns, Governador!
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Isso comprova o seu comprometimento com o produtor rural
de Rondônia. É um prazer muito grande estar aqui nesta Feira,
hoje representando a Assembleia Legislativa, a Casa do povo.

E dizer a todo o povo de Rondônia, a todo grande Ji-
Paraná, a todo Estado de Rondônia, que este é um Estado que
cresce, que se desenvolve a passos largos, e com certeza,
construindo este Estado, há mais de 40 anos que estamos aqui
juntamente com diversas pessoas, diversos órgãos como o Incra,
como o BASA, o Banco do Brasil e agora, recentemente, as
Cooperativas de Crédito fazendo deste Estado o sonho de todos
nós, que é o sonho de crescer cada vez mais, de trazer
oportunidade para o povo de Rondônia. E eu tenho certeza, o
nosso Governador, nosso Presidente da Assembleia, nós vamos
construir um Estado melhor para todos nós. Eu tenho certeza
disso, porque conheço o senhor, fomos Secretários juntos, o
senhor da Sejus e eu da Emater, trabalhamos vários projetos
importantes, o senhor cuidando daqueles presos e nós
construindo a grande fazenda futura para aquele povo trabalhar
e dali, quando sair, sair com dignidade.

Então, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe
cada vez mais essa Feira. Vamos à frente, Rondônia, é o Estado
do nosso sonho! E muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Chiquinho, parabéns pelo tempo. Próximo Orador inscrito, nosso
1º Secretário Deputado Ismael Crispin. Antes corrigir aqui uma
falha nossa, cumprimentar o nosso colega Deputado Estadual
da Assembleia do Beni, José Luís Ribera, fique de pé. Além de
deputado é o nosso tradutor, não é, José? Ele e o Deputado Dr.
Neidson são os tradutores na nossa reunião. Desculpa a falha,
é que não estava no Cerimonial, mas é uma honra tê-lo aqui
conosco.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, senhores
deputados, cumprimentar Sua Excelência Governador do Estado
de Rondônia, Governador Marcos Rocha. Em seu nome,
Governador, saudar todos os Secretários que estão presentes
aqui nesta solenidade. Saudar o Prefeito Cláudio, Prefeito de
Theobroma, Presidente da Associação Rondoniense de
Municípios, em seu nome, abraçar todos os prefeitos aqui
presentes, em especial o Prefeito Marcito, que é o Prefeito
anfitrião deste grande evento na cidade de Ji-Paraná. No nome
do nosso Vereador Zílio Soares, da cidade de São Miguel do
Guaporé, a minha cidade, cumprimento todos os vereadores
que estão presentes aqui neste evento, que têm acompanhado
desde o primeiro dia; saudar os colegas Parlamentares do
Estado do Beni, Bolívia, que nos honram muito no dia de hoje
com a sua presença.

Sendo breve e tentando cumprir aqui o acordo fechado
em relação ao tempo, eu faço uso da tribuna, neste momento,
para agradecer ao Governador Marcos Rocha e sua equipe que
conseguiu nos auxiliar naquilo que eu particularmente considero
um projeto para continuarmos avançando o Estado de Rondônia,
que é um Estado progressista e nós mantermos o progresso
deste Estado. Nós hoje estamos aqui na cidade de Ji-Paraná e
sediamos o maior evento do agronegócio da região norte. No
entanto, senhoras e senhores, não existiria este grande evento
aqui se não fosse a agricultura familiar, se não fosse a

agroindústria e é por isso que eu tenho levantado a minha
voz, tenho trabalhado muito para tornar cada dia mais realidade
os sonhos dos nossos empreendedores rondonienses. E aí
agradeço, porque daqui a pouco na nossa Sessão
Extraordinária serão lidos dois projetos aqui de suma
importância para a continuação do progresso de Rondônia, o
PROVE e o SUSAF. E tenho certeza que na parceria dos
Parlamentares aqui do Estado, na parceria da AROM que tem
nos procurado e nós temos discutido esse tema, iremos aprovar
isso e o caminho para o progresso de Rondônia segue firme e
forte! Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ismael Crispin, nosso 1º Secretário, pelo tempo.

Com a palavra o nobre Deputado Lazinho da Fetagro,
por três minutos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, senhor Presidente.
Cumprimento a cada um e a cada uma aqui, neste momento,
neste recinto. Agradeço a oportunidade de poder estar, Prefeito
Marcito, aqui no município de Ji-Paraná, e em seu nome
cumprimento a todos os prefeitos junto com o Prefeito Cláudio
Santos; o Deputado Jhony Paixão, o homem do boneco, e o
Deputado Laerte, eu saúdo a todos os nobres Deputados; saúdo
a Deputada Cassia aqui presente; saúdo o senhor Governador,
enfim a toda delegação estrangeira boliviana aqui presente,
agradeço pela visita, nos colocamos à disposição, sempre, ao
nosso Estado boliviano vizinho para poder fazer a nossa luta.

Cumprimento a todos os vereadores em nome da
Claudinha e estendo um grande abraço ao ex-deputado
Anselmo e parabenizo o Governador por agora estar dando
continuidade a essa ação de Governo que começou ainda lá
no Governo Confúcio Moura.

Este evento é importante para a agricultura familiar,
para a agricultura empresarial, é importante para todo o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Cumprimento a toda
nossa Comissão de Educação e trago neste momento a esta
tribuna e a esta Casa uma Moção de Apoio aos Institutos
Federais de Educação aqui do Estado, bem como a Unir,
solicitando a assinatura de todos os pares para encaminhar
esse documento a Brasília e ao MEC no que tange ao
contingenciamento de recurso da Educação feito pelo Governo
Federal. Essa é a nossa missão aqui, ao nosso entendimento
a educação é o principal instrumento de desenvolvimento do
ser humano e consequente de um País e de um Estado. Então
para isso a gente traz a esta Assembleia, que já vários
deputados assinaram, em nome da Comissão de Educação,
Deputado Adelino, aqueles que quiserem assinar, procurem a
nossa Secretaria para poder assinar e encaminharemos
posteriormente a Brasília.

Por último, dizer que este evento é do agricultor, é da
agricultora, é da família rondoniense para o desenvolvimento
do Estado. Se não tiver investimento nesse setor, infelizmente,
não adianta a gente ficar reclamando da falta de recursos.

Por isso investimento aqui nesse setor, setor produtivo,
que é aquele que mais gera renda e riquezas para o nosso
Estado.

Um abraço a todos os produtores e a todas as
produtoras do nosso Estado. Fiquem com Deus e muito
obrigado.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Lazinho. O Deputado Lazinho é o Presidente da Comissão de
Educação e Cultura da Assembleia Legislativa.

Com a para o Deputado Fúria, por 3 minutos, Presidente
da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

O próximo orador inscrito, o Deputado Adailton Fúria,
me corrigiu aqui o nobre Parlamentar, mas foi eleito como Fúria,
se perguntar quem é Adailton, ninguém sabe. Depois, o próximo
deputado inscrito é o Deputado Luizinho.

O SR. ADAILTON FÚRIA - Boa tarde, senhor Presidente. Quero
aqui, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar a todos os
colegas deputados que se fazem presente nesta tarde, uma
tarde maravilhosa onde se comemora o crescimento e o
desenvolvimento da agricultura no Estado de Rondônia.

Cumprimento o nosso Governador Marcos Rocha e, em
seu nome, cumprimento a todos os Secretários de Estados
que se fazem presentes; a nossa Primeira-Dama Secretária
de Ação Social do nosso Estado, tem tudo aí para desempenhar
um ótimo trabalho no Estado de Rondônia, eu tenho certeza
que vai mudar muito a cara do nosso Estado. Cumprimentar
os nossos Prefeitos aqui presentes, à população de modo geral.

Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade,
Governador, nós estamos acreditando muito no Governo de
Vossa Excelência e eu quero aqui nesta tarde, não é em tom
de cobrança, mas é em tom de alerta. Eu gostaria de entender
o porquê que nós no Estado de Rondônia pagamos um dos
IPVAs mais caros do Brasil? E eu não estou aqui para atribuir
qualquer tipo de culpa ao atual Governo não, pelo contrário,
eu estou acreditando muito no Governador Marcos Rocha, o
Governo da mudança. Mas eu fiz uma consulta com dados,
com relação ao que nós pagamos no Estado de Rondônia, com
relação ao que o Acre paga no valor do IPVA. O IPVA sobre
veículos com relação ao Estado de Rondônia ao Estado do Acre,
nós pagamos 100% a mais. O IPVA de carros e motos no Estado
de Rondônia é 100% a mais do que o Estado do Acre. Aí a
gente vai partir para outro princípio, o valor das taxas sobre
habilitação, sobre a minha primeira e a segunda habilitação,
nós pagamos o percentual de 145% a mais do que o Estado do
Acre.

Agora, eu gostaria de entender o que é que justifica
pagar tão caro no Estado de Rondônia? O Governo está tendo
dificuldades com relação as nossas estradas. Boa parte dos
senhores que estão aqui presentes, vieram de vários cantos
do nosso Estado, percorreram as nossas estradas do Estado,
você não consegue trafegar, Governador, mais do que dois
quilômetros sem cair em uma panela. Você parte para os
municípios do nosso Estado, os municípios estão todos
detonados. Eu quero falar da situação de Cacoal, a Prefeitura
não está conseguindo tapar os buracos da cidade por falta de
recurso. Agora, o que é que justifica pagar um dos IPVAs mais
caros do País?

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA – E não é só o IPVA não! Parece que
nós rondonienses somos mais otários do que qualquer um
brasileiro porque nós pagamos o combustível mais caro do

País; nós pagamos a energia mais cara do País, sendo produtor
de energia...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
deputado.

O SR. ADAILTON FÚRIA - Qual é a nossa diferença? E eu
acredito muito, Governador, nós acreditamos muito no seu
mandato, o mandato que irá transformar este Estado, um
mandato que irá fazer com que os nossos contribuintes, já que
vai pagar caro, tenha pelo menos o investimento lá na ponta
da linha, o investimento lá nas estradas, uma energia de
qualidade que hoje nós não temos, e principalmente tenha
esperança de dias melhores para o nosso Estado. Obrigado,
senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns Deputado
Fúria, obrigado. O próximo orador inscrito, Deputado Luizinho
Goebel. “Fúria”, o nome explica. O Deputado Luizinho com a
palavra, por três minutos. Mas este sentimento é de todos,
Deputado Fúria, inclusive do Governador, de todos nós, que
precisa ser feito algo. Deputado Luizinho com a palavra.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Saudar o nosso Presidente, saudar
os demais pares, colegas deputados; também os deputados
estaduais da Bolívia, sejam bem-vindos ao Brasil, a esta Casa;
cumprimentar aqui todos os prefeitos em nome do Prefeito
Cláudio e do Prefeito Marcito, que é o nosso anfitrião.

Cumprimentar todas as lideranças políticas do Estado
de Rondônia, em nome do Deputado prata da Casa, Jhony
Paixão. Cumprimentar aqui o Governador Marcos Rocha e
agradecer Governador, por seu Governo, ser um Governo
humilde suficiente para ouvir a voz rouca das ruas. Porque nós
somos o porta-voz do povo e hoje o seu Governo tem nos dado
ouvido, tem nos escutado e é por isso que eu acredito que
num futuro muito breve, Rondônia começará a escrever uma
história bonita, uma história muito melhor do que já vivemos
no passado. Cumprimentar aqui a nossa Primeira-Dama, a
Dona Luana, e em seu nome cumprimentar todas as mulheres
que fazem parte do Governo Marcos Rocha; em nome do
Secretário Padovani, Secretário, eu cumprimento todos os
Secretários de Estado que se fazem presentes e parabenizo
Padovani, toda sua equipe. São 8 edições da Rondônia Rural
Show. Fazer uma festa dessas, onde que passa em torno de
cem mil pessoas em um só ambiente, um ambiente que vocês
podem atestar que é construído em poucos dias e quando se
encerra o evento, automaticamente toda essa estrutura vai
embora. E, graças a Deus, Julião, tudo isso tem dado certo,
Deus abençoou todas as etapas até agora, e vai continuar
abençoando. Porque a Rondônia Rural Show é de fato a cara
de Rondônia, é de fato a força de Rondônia, é de fato tudo
aquilo que Rondônia tem de bom, e está presente, está sendo
mostrado aqui nesta edição da Rondônia Rural Show. Eu quero
cumprimentar também a todos os senhores e senhoras que se
fazem presente aqui nesta tarde; cumprimentar todos os
vereadores que são os para-choques nos municípios dos
problemas, mas que também têm buscado as soluções.

Cumprimentar em especial a todos os agricultores do
Estado de Rondônia, os servidores do Estado, servidores do



05 DE JUNHO DE 2019Nº 93 2182Pág.

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

município que fazem girar a máquina pública e cumprimentar
também a imprensa, que não tem divulgado só esta Sessão
Itinerante, mas tem divulgado a Rondônia Rural Show e isso é
muito importante. Temos que agradecer à imprensa, porque a
Rondônia Rural Show não é do Governo do Estado, a Rondônia
Rural Show não é dos deputados estaduais, a Rondônia Rural
Show não é da Secretaria de Agricultura, a Rondônia Rural
Show é de todo o povo do Estado de Rondônia. É ela que no dá
a oportunidade de trazer pessoas para investir no nosso Estado,
para comprar do nosso Estado e, acima de tudo, para talvez
montar aqui a sua indústria, a sua empresa e gerar aquilo que
é mais importante, que é a renda e o emprego para as nossas
famílias do nosso Estado.

Eu quero ser breve em respeito a cada um de vocês que
está aqui para nos ouvir nesta tarde. E quero dizer que estamos
Presidente, Deputado Laerte, e parabenizar Vossa Excelência,
por trazer esta Sessão, junto ao povo da tua cidade, Ji-Paraná,
Presidente; muito obrigado por isso. E entre tantas indicações
que apresentamos no dia de hoje, estou apresentando neste
momento um projeto, solicitando à Presidência desta Casa, ao
Deputado Laerte, à Mesa Diretora, que é a criação da Frente
Parlamentar de Agricultura. Nós já temos no Senado, nós já
temos no Congresso Nacional e elas têm dado muito resultado
para quem produz neste País. E hoje nós estamos apresentando
esse projeto para que a Assembleia Legislativa de Rondônia
também tenha esta oportunidade e que dê oportunidade, acima
de tudo, para aqueles que plantam, para aqueles que colhem,
para aqueles que de fato são o esteio do Estado de Rondônia,
tenham ouvido na Assembleia Legislativa, para que esta matéria,
para que este...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Para concluir, Deputado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Se transforme numa bandeira de
luta em defesa daqueles que ajudam o Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Deputado
Luizinho. Próximo orador, Deputado Ezequiel Neiva. Mas, eu
gostaria antes, fazendo aqui uma sessão saudosista, que a
Dona Rose, cadê a Dona Rose, esposa do Deputado Lazinho?
Fique de pé Dona Rose. Fazendo hoje, Deputado Lazinho, fique
de pé; fazendo hoje 38 anos de casado. Em tempos modernos
como hoje, merece os nossos parabéns. Parabéns Dona Rose,
por suportar esse companheiro por 38 anos. Mas, merece,
parabéns a senhora, parabéns companheiro Lazinho, parabéns
de coração.

Com a palavra o Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, boa tarde. Saudar
com muita alegria também o Deputado Jhony, que é um dos
moradores aqui de Ji-Paraná. Em nome do Presidente e do
Deputado Jhony, saudar todos os nossos companheiros amigos
Deputados, os Prefeitos aqui representados pelo Cláudio, pelo
Marcito, uma alegria tê-los aqui. Saudar o nosso Governador
Marcos Rocha e sua digníssima esposa; o Secretário de Estado,
em nome do Padovani, nosso grande Secretário da Agricultura,
do Júlio do Idaron, que aqui se faz presente, o Luciano, com
certeza está por aí; o Elias, da Sedam; o Júnior da Casa Civil,

enfim, saudar a todos vocês e em seus nomes, saudar todos
os nossos digníssimos funcionários estaduais, todo o público
presente, os vereadores, as nossas autoridades, os nossos
servidores da Casa. É uma alegria tê-los todos aqui, se
deslocaram de Porto Velho para estarem conosco aqui nesta
linda tarde, aos hermanos bolivianos que nos honram e
abrilhantam esta festa conosco nesta tarde. Mas, seu
Governador, em rápidas palavras, eu gostaria neste momento,
eu estive na Sedam essa semana, e não poderia deixar de
falar isso aqui. Nós estamos aqui numa grande Feira do
Agronegócio, todos nós sabemos que o agronegócio é que
vem sustentando a balança comercial do nosso País e de
Rondônia. E nós temos aqui três secretarias importantíssimas
para que este negócio continue aumentando, que é justamente
a agricultura, a Sedam, o Elias, onde passam as nossa licenças,
e o Júlio, que cuida aí da qualidade sanitária do nosso rebanho,
faz com que isso aumente cada vez mais. Mas um pedido que
faço aqui a Vossa Excelência, o nosso zoneamento
urgentemente para que nós possamos, e esta Casa aprove
isso o mais rápido possível, e também a questão da nossa
regularização fundiária.

Quando nós aprovarmos o nosso zoneamento e
resolvermos pelo menos 50% da nossa regularização fundiária,
com certeza, nós iremos mais que dobrar, Padovani, a
capacidade da nossa Rondônia Rural Show. Vamos lutar por
isso! No mais, só agradecer e eu quero lembrar do grande
sonho do grande entusiasta, nosso Ex-Governador Confúcio
Moura, junto com o Anselmo, que criou esta grande Feira, em
seguida o Padovani tomou as rédeas e fez com que chegasse
até o que nós estamos vivendo hoje. Um abraço a todos e
fiquem com Deus.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ezequiel. Com a palavra o Deputado Anderson Pereira, do
Singeperon. Agradecer também ao nosso Secretário de
Planejamento, nosso amigo Pimentel que está aqui. Agradecer
aí Pimentel, também o nosso companheiro Juliano do Idaron,
Luciano da Emater, todos que se fazem presentes.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente Deputado
Laerte Gomes, nosso Excelentíssimo Governador, a quem eu
cumprimento todos os presentes; em nome da minha
Presidente Rosária Helena, que se encontra aí assistindo a
Sessão em algum lugar, cumprimento todas as mulheres
presentes. Meus cumprimentos também ao Presidente do meu
Partido aqui no Município de Ji-Paraná, Edilson; o Vice-
Presidente, que está ali, o Gilson Prates, que tem feito um
trabalho de organização partidária muito importante aqui no
município.

Senhor Presidente, quero falar desse grande evento que
hoje acontece aqui na região central do Estado de Rondônia.

Eu, como servidor público do Estado, que tenho a
consciência de onde vêm os recursos públicos, de que forma
que os recursos públicos são arrecadados, que vêm
principalmente no Estado de Rondônia, do setor produtivo;
setor produtivo que gera emprego, setor produtivo que fomenta
a economia do nosso Estado, setor produtivo que fortalece a
máquina pública. E eu não poderia fazer diferente na
Assembleia Legislativa de não atuar em várias frentes, como
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a gente atua nas Comissões e nas Audiências que a gente vem
discutindo o crescimento e o fortalecimento principalmente da
agricultura familiar, que vem fomentando a economia e dando
sustentação dentro das cidades. Preocupado com isso e
preocupado com o crescimento da receita do nosso Estado, é
que nós estamos os vinte e quatro deputados ombreados nesse
sentido para que a nossa receita possa melhorar e o Estado, e
o Governo do Estado, tenha condições de gerir a máquina
pública e melhorar o que a gente busca melhorar. E o que eu
quero que melhore é o serviço público em todas as áreas, na
saúde, na educação, principalmente na educação e no setor
produtivo que precisa melhorar muito dando condições para
isso.

Alguns deputados falaram em alguma escala, falando
em relação à SEMAGRIC, alguns falaram Emater, mas a gente
também não pode esquecer-se de um setor muito importante
do governo, que é o DER. A gente não pode esquecer, porque
através do DER que a gente vai melhora as estradas, e o nosso
produtor vai conseguir, com isso, escoar a sua produção, vai
conseguir, com isso, não quebrar os seus carros dentro de
buracos.

Então, Governador, dê uma atenção especial às estradas
do Estado de Rondônia, que estão ruins, estão precárias e os
produtores vêm até os deputados e reclamam disso.

Cumprimento também o Deputado Jhony, que é daqui
da região, tem feito um grande trabalho pela região do Estado
de Rondônia, que é o meio do Estado, que eu considero aqui a
segunda capital do Estado de Rondônia. Eu sei que Vossa
Excelência considera a primeira, mas nós consideramos a
segunda, que é onde tem o fomento da economia, o fomento
do que está acontecendo aqui desta festa, que antes a gente
só via na televisão e hoje é uma realidade no Estado de
Rondônia. Uma grande festa do agronegócio que fomenta a
economia, que traz novas tecnologias para dentro do nosso
Estado e recebendo assim os nossos coirmãos bolivianos que
estão aqui também junto com a gente conhecendo o que tem
de bom nesse Estado e o que precisa ser feito. Então, essas
são minhas palavras, senhor Presidente, e agradeço a todos
pela participação e a discussão aqui nesta Casa do que é
importante para o Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Obrigado, Deputado
Anderson. Com a palavra o Deputado Adelino Follador. Depois
do Deputado Adelino a inscrição do Deputado Cirone, em
seguida Deputado Jair Montes.

Registrar a presença dos vereadores aqui de Ji-Paraná,
Marcelo, Vereador Arnica, Negão do Esau, estou vendo aqui,
mas nós vamos falando ao longo da programação. Deputado
Adelino com a palavra.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Boa tarde a todos. É com muita
alegria, muita satisfação, agradecer a Deus por este momento.

Com certeza é muito importante, aqui aproveitando este
momento para conversar com tantas pessoas, tantas lideranças
do Estado de Rondônia. Cumprimentar o Presidente desta Casa,
Laerte Gomes, Prefeito de Ji-Paraná, é o maior prazer estar
aqui no seu município, é uma honra, os dois deputados, o Cabo
Jhony que está também aqui presente, o representante dos

prefeitos, o Governador do Estado junto com sua esposa,
Secretária de Ação Social; os vereadores, prefeitos.

Eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui
e discutir sobre agricultura. Nós sabemos que o Estado de
Rondônia hoje se encontra em melhor situação no País,
principalmente por causa da agricultura. Nós queremos aqui
destacar o trabalho que a Emater tem feito, destacar o trabalho
que Idaron tem feito desde o começo aqui. A Secretaria de
Agricultura, eu que tive a oportunidade de ser vereador, tive a
oportunidade de ser Secretário de Agricultura, tive a
oportunidade de ser três vezes prefeito do Estado de Rondônia
e hoje a terceira vez deputado estadual, nós percebemos o
crescimento do Estado de Rondônia, acompanhamos o
crescimento do Estado de Rondônia. E nós hoje, Governador,
nós queremos fazer um apelo. Nós sabemos que o senhor não
é culpado, porque o senhor herdou uma situação muito difícil,
as estradas, mas nós sabemos que neste momento, nós temos
três ou quatro meses para recuperar as estradas e tem que
priorizar o DER, porque todas as estradas, seja de asfalto,
seja estrada de chão, estão em péssimas condições. E as
estradas coletoras são as principais, onde o agricultor se desloca
e depois os municípios também estão tentando fazer a sua
parte que depois são as vicinais que são menos importantes,
mas as estaduais são as mais importantes porque são as
coletoras. Nós precisamos resolver isso o mais rápido possível.

Nós sabemos que a educação é importante, a agricultura
no geral é importante, a saúde é muito importante, a Sedam é
muito importante, mas neste momento nós sabemos que nós
temos quatro meses para trabalhar nas estradas, também
temos que priorizar porque sem estrada não tem saúde, não
tem educação, transporte escolar não funciona, tudo é ligado
à questão de estrada.

Então, deixar aqui um abraço a todos vocês que estão
aqui presentes e dizer que contem conosco lá na Assembleia
Legislativa para defender esse setor que tanto faz por Rondônia.

Um abraço a todos. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino pelo tempo regimental de três minutos.

Com a palavra o Deputado Cirone, representante da
região de Cacoal, capital do café.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, eu quero cumprimentar
aqui o nosso Presidente Laerte Gomes e em seu nome,
Presidente, quero cumprimentar todos os nossos amigos
deputados aqui presentes, nossa Deputada Cassia Muleta.

Quero aqui cumprimentar o nosso Governador que nos
honra aqui com a sua presença nesta Sessão, cumprimentar o
senhor, desejar sucesso no seu mandato. Em nome da minha
esposa Noely, que está aqui presente hoje; da Primeira-Dama
Luana Rocha, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui
acompanhando esta Sessão, Cumprimentar nossos vereadores,
nossos Prefeitos aqui presentes; em nome do Padovani
cumprimentar os nossos Secretários de Estado, dizer que é
uma grande alegria tê-los conosco. Aqui ao anfitrião da Casa;
vou pedir permissão ao Cláudio para cumprimentar o Marcito,
nosso Deputado Jhony Paixão e o Deputado Laerte Gomes que
é daqui da terra.
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Eu quero só fazer uma correção aqui ao Deputado
Anderson Pereira, que a segunda Capital do Estado é Cacoal,
entre Porto Velho e Cuiabá, a única Capital que tem é Cacoal,
Capital do café, viu Deputado Lazinho? Então, fica aí para o
Deputado Anderson, registrado aí a nossa segunda Capital. Eu
quero, neste dia de festa, neste dia de alegria dizer da
importância desta Feira para o Estado de Rondônia e aproveitar
e cumprimentar os nossos empresários que vieram aqui expor
seus produtos, trazer tecnologia aos nossos produtores rurais.

Dizer que a mola propulsora deste Estado, Governador,
é a agricultura. Nós temos falado e eu volto a repetir, a agricultura
no Estado de Rondônia tem que ser a menina dos seus olhos. E
para isso, Governador, nós precisamos fortalecer a Emater,
fortalecer o Idaron. Nós precisamos que essas duas entidades
do Governo tenham que trabalhar os dois períodos, Governador,
igual o DER. Muitos agricultores nossos têm reclamado que,
às vezes, o técnico chega lá, tem que vir embora porque 13:30
horas ele tem que estar dentro do escritório. Como que nós
vamos fiscalizar, como que nós vamos levar a tecnologia para
os nossos produtores se os nossos técnicos têm que estar às
13h30min encerrando o seu expediente?

Então fica aí o nosso pedido ao Governador, ao Secretário
Evandro Padovani para rever essa situação. Emater, Idaron
precisam trabalhar o dia inteiro para poder dar o resultado na
nossa agricultura.

Ademais, eu quero só parabenizar, cumprimentar nossos
amigos parlamentares aqui do país vizinho, a Bolívia, para que
vocês sejam bem-vindos aqui no Estado de Rondônia, um Estado
vizinho de vocês que pode contribuir tanto com a Bolívia como
vocês podem contribuir conosco, que é uma via de mão dupla.

Então, fica aqui o nosso abraço, os nossos parabéns aos
nossos produtores que vieram prestigiar este grande evento
aqui em Ji-Paraná, Rondônia Rural Show. Valeu! Um abraço e
obrigado a todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cirone. Registrar a presença também do Pastor Sebastião, da
Igreja Batista Nacional Lírio dos Vales, do Município de Alvorada
D’Oeste.

E dizer também, enquanto o Deputado Jair, que é o
próximo orador inscrito, se dirige, para usar a sua palavra,
Deputado Cirone, só para título de informação para Vossa
Excelência, Ji-Paraná é a Capital do Agronegócio de Rondônia,
só para deixar informado a Vossa Excelência. Ariquemes é a
capital do peixe.

O SR. JAIR MONTES - Presidente Laerte, como líder dos
deputados nesta Casa, Deputado Jair Montes, eu terei o tempo
dobrado de seis minutos, desde já lhe agradeço. Muito obrigado
pela liderança.

Senhor Presidente, em seu nome eu cumprimento à
Mesa; em nome do Governador Marcos Rocha eu cumprimento
todas as autoridades aqui presentes; em nome da Primeira-
Dama Luana, a mulher do chapéu, eu cumprimento todas as
mulheres que estão aqui conosco. Em nome do Prefeito Marcito,
aqui de Ji-Paraná, obrigado pela hospedagem aqui na sua
cidade, cidade tão bonita, a qual eu conheço há muitos anos,
mas está, é uma cidade hoje que faz gosto chegar nela,
parabéns! Em seu nome eu cumprimento todos os prefeitos;

cumprimento aqui todos os vereadores, do qual eu fui dois
mandatos na capital Porto Velho, e eu sei da missão árdua
que tem um vereador. Vereador é igual moto, o para-choque
é nos peitos, a classe política que mais sofre é o vereador.

Aqui cumprimento a cada Secretário, em especial Júnior
Gonçalves, Chefe da Casa Civil. Governador Marcos Rocha,
parabéns, eu já vi lá que ele está interino, já tire o interino e
já coloque o rapaz, de uma vez por todas, titular nessa pasta
porque, graças a Deus, havia uma fofoca que Laerte Gomes
não sentava perto de Marcos Rocha; Marcos Rocha não sentava
perto do Laerte. Isso aí não existe, não é? Hoje, você vê os
dois abraçadinhos, conversando e graças a Deus é isso, é
isso, é harmonia, é harmonia! Infelizmente, unido não é a
classe política, unidos são vocês os produtores, pequenos e
médios e grandes produtores o que faz girar essa máquina. À
classe política falta se unir. Eu fico triste aqui, Deputado Laerte,
Presidente, quando eu não vejo o Ministério Público aqui neste
evento; quando eu não vejo o Tribunal de Contas neste evento;
quando eu não vejo um Senador neste evento, um Deputado
Federal neste evento; fico triste. Eu estou nesse cargo de
passagem, eu posso durar aqui quatro anos ou como eu posso
durar mais de um mandato, mas um dia vai acabar. O Estado
vai continuar sempre. Nós temos que trabalhar, Governador
Marcos Rocha, em prol deste Estado. Nós estamos políticos
de plantão, mas a população continua, a população precisa
receber os benefícios dos impostos que são pagos de maneira
justa e correta.

Ontem, na grande e bonita, toda estrutura preparada,
ontem Deputado Laerte, para a cerimônia inaugural dessa
feira, você vê uma empresa chamada Energisa, que chegou
aqui, deixou faltar energia na hora de o Governador falar. Um
absurdo! Para que então paga tão caro? Para que tem 3 usinas
em Rondônia? Pagar uma energia tão cara e na hora de chegar
à feira você não consegue ter energia para falar. É brincadeira,
é brincadeira!

Então, deputados, nós temos que, acima de tudo, zelar
pelo que é nosso. Rondônia hoje, e parabéns vocês aos
deputados que vieram lá da Bolívia, irmãos muito bem, sejam
bem-vindos, parabéns a cada um de vocês, passaram sufoco
no avião, não é isso? Parabéns! E mais, nós estamos hoje no
centro do mundo, nós estamos no centro do mundo, um Estado
tão forte e pujante, só que infelizmente não somos enxergados
dessa maneira, somos usados como barriga de aluguel. Temos
que acabar com isso, Governador Marcos Rocha. Nós temos
que valorizar o nosso Estado, brigar por ele, brigar como
verdadeiros soldados, e tenho certeza que o senhor fará isso.

Contem comigo, como deputado eu estou aqui para
ajudá-lo. Como deputado eu estou aqui para levar o melhor
para Rondônia, tudo que for... Já vou encerrar deputado. Tudo
que for em prol do Estado, eu sei que o senhor tem as boas
intenções, o senhor tem o meu voto. Parabéns, que Deus
abençoe o Estado de Rondônia, que Deus abençoe a cada um
de nós. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pela liderança, foi
tolerado um minuto do Deputado Jair Montes. Próximo orador
inscrito, o Líder do Governo, Deputado Eyder Brasil. Registrar
a presença do Vereador Josiel, do Vereador Edilson, aqui de
Ji-Paraná; do Prefeito do Município de Alvorada d’Oeste,
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Professor Valter; do Prefeito do Vale do Paraíso, o Prefeito
Charles; Prefeito de Nova União que está aqui conosco,
Adinaldo, não é? Como?

O SR. EYDER BRASIL – Adinael.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Adinael, é porque
assumiu agora, estamos aprendendo ainda, meu Prefeito. Com
a palavra o Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde a todos. Primeiramente eu
quero agradecer a Deus a oportunidade pelo dom da vida e
pelo dom de mais uma vez, pela graça de mais uma vez
estarmos reunidos. Quero cumprimentar o Presidente Laerte
Gomes, no nome de quem eu cumprimento todos os nobres
pares que aqui estão. Quero cumprimentar a Primeira-Dama
Luana Rocha, em nome de quem eu cumprimento todas as
mulheres que se fazem presentes, em especial as mulheres
agricultoras. Quero cumprimentar o Governador Coronel Marcos
Rocha, meu amigo, chefe do Poder Executivo. Quero
cumprimentar todos os prefeitos aqui, em nome do Prefeito
Marcito, que muito bem nos acolheu aqui em Ji-Paraná, muito
obrigado meu amigo. Quero cumprimentar aqui todos os
vereadores que se fazem presentes nesta grandiosa festa, nesta
Sessão tão importante da nossa Casa de Leis e em especial os
meus cumprimentos a todos os produtores rurais, homens e
mulheres que fazem gerar a economia aqui do nosso Estado.

Quero cumprimentar a senhora Miriam Arminda Jiménez,
em seu nome cumprimento toda a comitiva dos nossos
hermanos que estão aqui nos prestigiando com as suas
presenças. Quero aqui começar as minhas palavras
parabenizando o Coronel Marcos Rocha, o nosso Governador,
por não ter medido esforços e ter dado toda a estrutura e
apoio com a máquina do Governo do Estado de Rondônia para
que realizássemos a 8ª Rondônia Rural Show. Iniciamos ontem
e tenho certeza que já é um sucesso. O mundo está de olho no
Estado de Rondônia. O mundo está de olho no Estado de
Rondônia, porque aqui temos muito a oferecer, não só para
Rondônia, não só para o Brasil, mas temos a oferecer para o
mundo todo.

Estava presente ontem em algumas reuniões com o
Governador e representantes dos Estados Unidos, da China,
enfim, muitos países, mais de 10 países que aqui estavam,
sedentos para fazer parceria com o Estado de Rondônia e isso
é fruto de muito trabalho, mas muito trabalho, principalmente
dos nossos produtores rurais. Quero parabenizar o meu amigo
Padovani de 8 edições, Padovani, o Padovani realizou 7. A
Rondônia Rural Show já tem a cara do meu amigo Padovani. E
quando eu olho o Padovani, eu me lembro da Rondônia Rural
Show e este ano está dando um banho. O primeiro ano uma
feira internacional com mais de 530 expositores; estimativa de
R$ 800 milhões em negócios, nesses poucos dias aqui em Ji-
Paraná. Parabéns, Padovani. E aqui eu quero reforçar as
palavras dos nobres pares que me antecederam e dizer que
não só a agricultura, não só a Seagri, mas também a Sedam e
aqui eu parabenizo o meu amigo Elias Rezende, que vem
fazendo um trabalho sensacional em Brasília, para
desburocratizar a questão da titularização, juntamente com
meu amigo Constantino Erwen da SEPAT. Quero parabenizar

também Coronel Meireles do DER, que deu toda a estrutura e
vem fazendo um trabalho ímpar nas estradas de Rondônia.

Quero saudar e parabenizar os meus amigos Júlio do
Idaron e Luciano da Emater. Para concluir, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Conclua, deputado.

O SR. EYDER BRASIL – Para concluir, Presidente, aqui reforçar
as palavras do meuamigo Jair Montes que parabenizou, e com
muita justiça, o Júnior Gonçalves, por todo o trabalho, toda
harmonização que vem fazendo entre Poder Executivo e
Legislativo.

Não poderia faltar aqui os meus parabéns ao Presidente
desta Casa, Laerte Gomes, o nosso Presidente, por ter tido a
sensibilidade de trazer para a pauta do dia temas e assuntos
relevantes à agricultura do nosso Estado, ao agronegócio.

Traremos aqui, mais à frente, projetos de lei, indicações
que beneficiarão todo o Estado de Rondônia, mas, em especial
aos nossos pequenos produtores, ao nosso agricultor familiar.

E eu quero aqui, Presidente, fazer uso da sua fala, eu
comungo do mesmo entendimento do nobre amigo quando diz
que devemos dar atenção à roça, devemos dar atenção à roça,
voltar os nossos olhos às roças, aos homens e mulheres que
desde o início, da criação deste Estado são os responsáveis
pelo crescimento e a estabilidade econômica de Rondônia. Muito
obrigado a todos e tenhamos ainda uma excelente feira.
Obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Eyder Brasil. Próximo orador inscrito, Deputado Marcelo Cruz.

Registrar a presença da Prefeita de Seringueiras,
Leonilde Garda; registrar a presença da Prefeita de São
Francisco, Gislaine Lebrinha; também Presidente do Consórcio
CIMCERO que se faz presente, registrar em nome do patriarca
da família José Eurípedes Clemente, o Deputado Lebrão.

O SR. MARCELO CRUZ - Boa tarde a todos. Quero
cumprimentar aqui o Presidente da Assembleia Legislativa
Deputado Laerte Gomes, em seu nome cumprimentar a todos
os deputados; cumprimentar aqui o Governador Marcos Rocha;
em nome do Secretário da Agricultura Padovani, cumprimentar
todos os Secretários de Estado.

Eu estou desde terça-feira na região, visitei a Câmara
de Vereadores, inclusive eu quero cumprimentar e agradecer
a receptividade de todos os vereadores da Câmara daqui de
Ji-Paraná, em nome do Presidente Afonso; cumprimentar
também, eu não posso deixar de cumprimentar meu amigo
também, o Vereador Joaquim.

Mas, meus amigos, andando aqui nessa região, eu sou
de Porto Velho, é o meu primeiro mandato de deputado
estadual. Eu fiz algumas visitas, fiz visita aqui em Rolim de
Moura, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Cacoal, e eu pude observar
como é forte o setor produtivo nessa região. E eu quero me
deixar, nesta tarde, à disposição de todos os agricultores, das
pessoas que realmente levam este Estado nas costas. Eu tenho
certeza que se não fossem esses trabalhadores da agricultura
familiar, eu tenho certeza que este Estado já tinha quebrado.
Mas, Secretário Padovani, eu queria deixar aqui um pedido,
dois pedidos para Vossa Excelência, para o nosso Secretário.
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O primeiro pedido é que nas próximas Feiras que tiver, que
possa ter pelo menos um dia que a Feira se estenda um pouco
mais durante a noite, que têm muitas pessoas da região que
não conseguem vir na parte da manhã e nem na parte da tarde.

E fica o meu pedido porque eu conversando com várias
pessoas, elas disseram, “eu não posso ir porque eu vou
trabalhar”, e é importante que as pessoas venham. E
parabenizar, a festa está linda, mas quero deixar essa
observação.

E como eu sou de Porto Velho, eu sei que a maioria dos
deputados é daqui do interior, eu quero fazer um pedido ao
Secretário e aos Deputados que têm expertise, que sabem
realmente como é que funciona a agricultura familiar e
conseguem impulsionar. Eu quero pedir ao Governador Marcos
Rocha que possamos voltar a Expovel de Porto Velho, precisamos
valorizar também a nossa capital. Existem várias pessoas, vários
agricultores que precisam da expertise dos senhores, do
Deputado Chiquinho que entende tanto da agricultura, que a
gente sempre tem conversado. Eu quero fazer um pedido
especial, que nós passamos também investir naquela região,
porque Porto Velho, em extensão, é uma das maiores cidades
que têm no Brasil. Esse é meu pedido, está certo, meu
Secretário? Fica o pedido.

Meu muito obrigado e eu tenho certeza que o Deputado
Marcelo Cruz vai estar presente em várias regiões. Já vou
Presidente, já estou acabando. Eu quero deixar o meu gabinete,
eu quero conhecer ainda mais os vereadores, os prefeitos, e
eu tenho certeza que daqui uns anos eu serei assim como o
Deputado Chiquinho, como o Deputado Ezequiel Neiva, têm
vários deputados aqui que conhecem realmente a agricultura
familiar, e eu quero me adentrar nesse mundo e conhecer e ter
a experiência que estes nobres deputados que tanto conhecem
essa região. Meu muito obrigado. Deus abençoe.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Marcelo Cruz. Com a palavra nossa 2ª Vice-Presidente desta
Casa, mulher que embeleza este Parlamento, Deputada Cassia
Muleta. Registrar a Presença também da minha esposa Suelen,
que se faz presente, do meu filho Laerte Gomes Filho, da minha
filha Ana Luiza, e da minha sogra Luciene, que se faz presente
aqui. Registrar a presença do Giovani; fica de pé aí Giovani,
uma das maiores autoridades do Estado, fica de pé aí, para o
pessoal te ver, ver como você está bonito de terno e gravata, aí
Giovani, essa liderança forte de Ji-Paraná, aliado do Deputado
Chiquinho.

A SRA. CASSIA MULETA - Boa tarde a todos. Em primeiro
lugar quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade de
estar aqui hoje como deputada estadual neste grande evento,
nesta grande Feira aqui de pequenos e grandes agricultores. E
dizer para o Governador Marcos Rocha, cumprimentar em teu
nome todo nosso Secretariado de Estado; em nome da Primeira-
Dama, todas as mulheres aqui presentes, mulheres agricultoras,
mulheres comerciantes, todas aqui que estão nos prestigiando.

Em nome do nosso Prefeito Cláudio, meu amigo da minha
região de Theobroma, Jaru, eu quero cumprimentar todos os
prefeitos e vereadores aqui presentes; em nome do Deputado
Lazinho, nosso deputado de Jaru também, eu quero
cumprimentar todas as pessoas que estão aqui que são de

Jaru, que estejam aqui presentes, vereadores, prefeitos
daquela região. Em nome do Prefeito Marcito, eu quero
cumprimentar todos vocês aqui de Ji-Paraná, presentes. Em
nome do Deputado Laerte Gomes, eu quero cumprimentar,
Deputado Laerte, e parabenizar Vossa Excelência por este
grande evento, de trazer a Assembleia Itinerante para Ji-
Paraná, transferir a Assembleia para cá. Isso foi um grande
trabalho em conjunto com todos os deputados, esse Deputado
Laerte, que é um guerreiro como Presidente, é um grande
Presidente que eu sempre admiro e sempre falo, meu amigo
Laerte, parabéns aqui. E em nome do Deputado Cirone,
companheiro de partido, eu quero cumprimentar todos os
deputados presentes. Quero cumprimentar aqui hoje também,
que está presente aqui nesta Sessão o ex-deputado João da
Muleta, meu esposo, o Amauri dos Santos, Amauri da Muleta
também que está aqui presente, em nome deles eu quero
cumprimentar todos os grandes e pequenos agricultores, todos
vocês. E em nome da Suelen, minha amiga querida, quero
cumprimentar todas as mulheres.

E dizer para o Governador do Estado de Rondônia, que
já começou a trabalhar, já começou a fazer bonito em deixar
essa Feira aqui continuar, foi um trabalho do passado, do
Confúcio, mas eu sempre falo, Governador, que temos que
colar o que é bom, nós temos que copiar o que é bom e isso o
senhor está fazendo. Eu tenho certeza que o senhor vai
aproveitar todos os projetos bons que nós temos aqui no Estado
de Rondônia para dar prosseguimento. E dizer também,
Governador, que é o questionário de todos os deputados, mas
também eu vou falar, nossas estradas, olhe com mais carinho,
que o nosso Secretário do DER sempre venha olhar com carinho
as nossas estradas. Porque sem estrada, o pequeno agricultor
não chega com o seu produto até a sua cidade para poder
estar ali apresentando e vendendo o seu produto. Então,
Governador, olhe chegue ao DER e fale, que visitando o nosso
DER, eu sei que agora a chuva está parando, o senhor vai
fazer um grande trabalho. Eu confio, mas eu fui ao DER, nossos
maquinários estão uma tristeza, muita máquina sucateada, e
o senhor venha olhar lá com carinho. Eu espero isso do
Governador, e tenho certeza que isso vai acontecer. Quero
cumprimentar também o Deputado Jhony, meu amigo aqui,
nosso anfitrião que está aqui também, em nome do Deputado
Jhony eu quero cumprimentar todos os militares presentes. E
quero dizer que eu sou a Deputada Cassia, eu sou do município
de Jaru e dizer a vocês que meu gabinete está aberto para
todos vocês, que vocês possam chegar ao meu gabinete com
as suas demandas aqui do interior e toda minha região. Muito
obrigada a todos, que já apitaram ali, eu tenho que sair e
todos fiquem com Deus, que Ele é a melhor companhia. Um
abraço a todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O Deputado Jean
Oliveira vai fazer uso da palavra. Deputado Jean, Vossa
Excelência é o orador agora, por três minutos.

Enquanto o Deputado Jean Oliveira não faz uso da
palavra, registrar a presença do nosso amigo ex-prefeito de
Ji-Paraná, Jesualdo Pires, em seu nome, Jesualdo Pires,
agradecer a doação que fez dessa área. Já registramos ontem
a doação que fez da área para o parque aqui da Rondônia
Rural Show. Nossos agradecimentos em seu nome e em nome
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do hoje atual prefeito, à época vice-prefeito Marcito, que doaram
essa área, um trabalho que Vossa Excelência fez aqui. Parabéns
e os nossos agradecimentos e reconhecimento. Pastora
Carmem Brito que está aqui também, a minha Pastora da Igreja
Pronto Socorro de Deus, está aqui conosco, os nossos
agradecimentos.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, quero
cumprimentar V. Excelência, em nome de quem eu cumprimento
todos os colegas deputados que fazem presença nesta
importante Sessão em que se realiza hoje uma Sessão
Ordinária como aquelas que são realizadas na Assembleia
Legislativa, mas de forma a ser mais próxima da população.
Aproveitando esta grande oportunidade de um evento magnífico
para o Estado de Rondônia, onde reúne pessoas de todo este
Estado, pessoas do Brasil, pessoas de outros países, como
aqui, os nossos colegas Parlamentares bolivianos, sejam muito
bem-vindos, para nós é uma satisfação muito grande a
Assembleia, neste momento, participar dessa Feira podendo
sediar uma de suas Sessões Ordinárias. Quero aqui também
cumprimentar o Governador do Estado, Cel. Marcos Rocha.

Seja muito bem-vindo sempre a Assembleia Legislativa,
Governador. Ao seu lado a Primeira-Dama e Secretária de Ação
Social, a nossa Primeira-Dama em nome de quem cumprimento
todos os Secretários, a Secretária Luana Rocha em nome de
quem cumprimento a todos juntamente com o Padovani,
Secretário de Agricultura que ajudou a organizar essa Feira.

Eu queria dizer rapidamente, em poucas palavras, senhor
Presidente, da importância deste momento, a 8ª Rondônia Rural
Show, que a cada ano vem superando as metas, vem superando
as expectativas. Um evento como esse que traz, principalmente
o olhar voltado aos interesses do agronegócio, os interesses
do produtor rural que vem dos municípios deste Estado procurar
aqui a tendência do momento, a tendência do que há de mais
sofisticado e avançado no mercado para a agricultura do mundo,
está sendo exposto aqui hoje. Isso é de suma relevância para
os nossos agricultores, para a nossa produtividade, uma vez
dito aqui por outros colegas, a economia deste Estado deve
muito ao agronegócio, ao plantador de tomate, ao plantador
de hortifruti, ao plantador de cereais, ao plantador de soja, ao
criador de boi, ao criador de gado leiteiro. Este Estado é pujante
devido ao agronegócio e essa feira vem colaborar cada vez
mais para que esse negócio de certo evolua e se torne ainda
mais produtivo do que já é.

Então eu queria aqui registrar, Presidente, a presença
de todos, que nos deixa muito alegre ver aqui amigos de vários
municípios: Novo Horizonte, Nova Brasilândia, amigos aqui
também de Ji-Paraná, de Guajará-Mirim, Porto Velho, Nova
Mamoré, pessoas que vêm até aqui procurar o avanço
tecnológico que tem. Agradecer a presença destes aqui na
Assembleia Legislativa também, Presidente, que faz a
representação desses senhores, no Parlamento, no poder
público. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jean, obrigado pelas palavras. O próximo orador inscrito, o
nosso deputado, um dos decanos também desta Casa, Deputado
Edson Martins, do MDB, 3 minutos, Deputado Edson.

O SR. EDSON MARTINS – Obrigado, Presidente. Boa tarde a
todos. Gostaria de cumprimentar aqui em nome do nosso
querido Deputado Johnny Paixão, aqui da cidade de Ji-Paraná,
do Deputado Chiquinho, todos os deputados aqui presentes.

Cumprimentar também Excelentíssimo Senhor
Governador Coronel Marcos Rocha; a Secretária da SEAS, Luana
Rocha; cumprimentar o Presidente da Assembleia Legislativa,
Deputado Laerte Gomes, e parabenizar, Deputado Laerte, pela
iniciativa de transferir a sede do Poder Legislativo do Estado
de Rondônia neste momento tão importante para o Estado de
Rondônia, que é a 8ª Rondônia Rural Show, essa grande feira
de tecnologia, feira de negócio, onde o agricultor tem a
oportunidade aqui de fazer negócios, de comprar equipamento,
levar a tecnologia para a propriedade. E a única forma,
Governador, de o senhor aumentar a receita do Estado, o senhor
melhorar a Saúde, melhorar a Educação, a agricultura, é investir
no agricultor, é investir no agronegócio, é dar oportunidade
para o setor produtivo para que possa gerar emprego, para
que possa produzir mais, produzir com mais qualidade e, com
certeza, fomentar a economia do Estado.

Então, eu quero parabenizar a toda Secretaria de
Agricultura na pessoa do Secretário Padovani e ao Governador
por priorizar a Rondônia Rural Show e dar essa oportunidade
que os nossos produtores façam aqui bons negócios.

Cumprimentar todos os produtores rurais, os
trabalhadores, aqueles que geram emprego que fomentam a
economia. E isso, Presidente, Deputado Laerte, eu gostaria
também de ressaltar o que Vossa Excelência tem feito no
sentido da economia, junto com os demais deputados, ali na
Assembleia Legislativa. O deputado, eu não sei se já foi falado
aqui, que alguns oradores já tinham falado antes, mas o
Deputado Laerte reuniu com os deputados no início e disse:
“eu quero economizar este ano” e nos primeiros meses agora
da Assembleia Legislativa, como Presidente, ele disse que já
tinha mais de R$ 30 milhões de recursos de economia da
Assembleia nos cofres da Assembleia Legislativa para investir
no setor produtivo, para investir na agricultura, para investir
na saúde e para investir na educação. Por isso que eu tenho
que parabenizar o Presidente Laerte, extensivo a todos os
deputados que, de pronto, aceitaram essa proposta, esse
desafio do Presidente Laerte. E cada um tem feito o seu esforço
para economizar, para investir no Estado de Rondônia naquilo
que é importante para fomentar a economia, principalmente a
agricultura.

Gostaria de deixar aqui, Secretário Padovani, essa
cobrança para Vossa Excelência, o Luciano, que é o Diretor-
Presidente da Emater que nós voltássemos aqui a ativar a fábrica
de oxigênio aqui do Centrer e também a de Porto Velho. Eu
tenho sido cobrado pelos produtores por isso, que a melhoria
genética precisa realmente esse apoio para que não precise
se trazer o oxigênio, o nitrogênio lá de Cuiabá. Gostaria de
deixar esse pedido. Nós estamos dispostos, eu já conversei
com o Presidente Laerte de fazer isso até que seja com recursos
de Emenda Parlamentar da economia da Assembleia,
colocarmos à disposição. Deixo aqui o meu abraço, o
compromisso do Deputado Edson Martins de sempre estar
trabalhando cada dia mais pelo Município de Ji-Paraná.

Cumprimentar aqui o Vereador Ninho Barroso, o Vereador
Edilson, que estiveram na Assembleia, onde nós liberamos uma
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Emenda Parlamentar de R$ 280 mil para construir uma praça
aqui no II Distrito.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para concluir,
deputado.

O SR. EDSON MARTINS - Muito obrigado a todos e boa-tarde.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Edson Martins. Agora o último deputado orador inscrito, o nosso
deputado aqui da cidade, anfitrião também deste evento,
Deputado Jhony Paixão, que vai ser extensivo, 5 minutos ao
Deputado Jhony, por ser aqui da casa. Eu vou usar o mesmo
tempo depois, Deputado Jhony.

O SR. JHONY PAIXÃO – Saúdo neste momento todos que
serão aqui homenageados, os produtores rurais que se fazem
presentes, a comunidade surda, em nome dos Vereadores, a
Cláudia, o Procópio, o Dr. Lauro de Rolim de Moura, saúdo
todos os Vereadores, o Cláudio, o Marcito, saúdo aqui todos os
prefeitos que se fazem presente; saúdo aos irmãos bolivianos,
saúdo também a Primeira-Dama que desempenha um papel
fundamental na pasta da SEAS, parabéns pelo desenvoltura,
um exemplo a ser seguido; em nome do Governador neste
momento, a quem estendo os cumprimentos ao Padovani que
tem se debruçado nessa feira, a gente tem visto sua luta, viu
Padovani, junto com o Jeremias, ali de Ouro Preto do Oeste,
estendo aí os cumprimentos a todos os Secretários da pasta e
também os outros Secretários que estão presentes.

Senhores, Deputado Estadual Cabo Jhony Paixão, sou
sim um deputado estadual, porém, tinha o reconhecimento nesta
cidade de Ji-Paraná e sai eleito daqui de dentro. Acredito que
fui o único deputado estadual eleito em um só município; 11.554
votos e é em prol dessa população que está ali do lado, que
saúdo todos os presentes aqui hoje. Esta feira iniciou em 2012,
ali no Parque de Exposições e o ano passado tivemos 450
expositores, numa renda de R$ 533 milhões. Este ano,
Governador, nós temos aí 530 expositores, pessoas que
acreditaram que poderiam fazer a diferença e estão aqui hoje.

E nesses 530 expositores, a nossa estimativa hoje,
senhores, é a captação de R$ 700 milhões. É realmente um
marco na história que nos coloca como a maior feira
agropecuária da região norte e a 8ª no Brasil.

Nós temos, meu Governador, temos três pedidos a serem
feitos neste momento. Essa feira, senhores, ela é nada mais; o
Jesualdo Pires, agora que estou vendo, cumprimento. Essa feira
nada mais é, senhores, que a retribuição que nós possamos
dar aos senhores, porque se a economia do nosso Estado ainda
permanece no azul é porque os senhores ainda continuam lá
lutando por nós. Porque no dia que os senhores cruzarem os
braços, Padovani, as nossas cidades entram colapso e nós
vamos passar fome. Então, saúdo a todos os senhores e é
baseado nisso que peço agora, Governador, que nós possamos
ter um olhar especial para as nossas rodovias, para que nós
possamos escoar a produção e dar um tratamento digno aos
produtores rurais. Não há que se falar em um grande
impulsionamento na feira, se eu não posso dar um meio de
locomoção para essa exportação.

O segundo pedido que eu faço nesta tarde, meu
Governador, é que nós deputados estaduais, juntamente com
o Governador Marcos Rocha, está ali o Padovani, nós
possamos, Padovani, criar um mecanismo para que as nossas
bacias leiteiras, para que os pequenos produtores de leite
possam se juntar e falar no mesmo pé de igualdade com os
laticínios. Porque hoje, infelizmente, o laticínio coloca o preço
que quiser e os nossos produtores rurais infelizmente estão
sendo sujeito aí a parar de produzir, estão tendo que largar o
campo para vir para cidade. Esse é o nosso segundo pedido.

E antes de falar no nosso terceiro pedido, esse pedido,
senhores, entregarei documentalmente na mão do Padovani
e do Governador Marcos Rocha. E antes de falar no nosso
terceiro pedido nesta tarde, nós temos aqui algumas pessoas
que trabalharam para que essa feira estivesse no patamar
que está agora, está tudo muito bonito e muito perfeito. Nós
temos policiais militares que ali estão, nós temos bombeiros
militares que ali estão. Em conversa com o Padovani, uma
discussão republicana, porém, eu acredito que não há
necessidade de nós estarmos mais nesse embate, quero
convidar inclusive o meu amigo Ezequiel Neiva, para que nós
possamos juntos, Ezequiel Neiva, propor junto ao PPA, viu
Padovani, esse recurso, Deputado Laerte Gomes, que pode
realmente dar um tratamento digno aos policiais militares e
bombeiros militares. Porque para um policial militar dar
segurança, ele tem que ter segurança. Para o bombeiro militar
poder tratar a população que venha passar mal, tem que ter
segurança, tem que estar num lugar digno, num lugar
agradável. Então, peço neste momento, Deputado Ezequiel,
que nós juntos façamos essa indicação para incluir junto ao
PPA e venhamos a solucionar essa problemática.

Governador Marcos Rocha, partindo para o final, o
Deputado Marcelo Cruz falou agora a pouco, sobre a extensão
do horário. Senhores, eu como vereador, meu primeiro
mandato, meu primeiro ano, fiz indicação para que nós
pudéssemos estender, Lebrão, até as 9:00. Aí no segundo ano,
levei de novo essa indicação para lá. E agora, como deputado
estadual, no dia 15 de março, eu fiz a indicação para que nós
possamos oportunizar aquela cidade que ali está. Hoje,
Governador, nós temos 100 mil pessoas que visitam os nossos
estandes, mas se nós colocarmos para as 9 horas, nós teremos
a média de cem, Deputado Lazinho, duzentos mil habitantes
visitando essa feira. E aí Governador Marco Rocha, eu tomei a
liberdade, minha equipe ali está, levanta a mão, por favor,
equipe, está aqui, uma missão ontem, à toque de caixa, às 04
da tarde, eles saíram daqui com uma prancheta e um abaixo-
assinado. Foram a cada expositor desses explicando o motivo
pelo qual deveria, de repente, oportunizar essa Feira ir até às
9 horas, e não conseguimos passar em todos os expositores.

Mas nós já temos 418 assinaturas querendo que vá até
às nove horas. Então, de 530 já temos 418 pessoas que
querem. Então, deixo externado aqui, meu Governador, que
nós possamos dar a oportunidade dessa população que aqui
está do lado, 150 mil habitantes poder também visitar, porque
nós sabemos que Ouro Preto e Presidente Médici também
poderão uso disso.

No mais, senhores que o Criador os leve para suas casas
na mesma segurança que os trouxe aqui, e que essa Feira
venha ser proveitosa para todos. Meu muito obrigado.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jhony. Fazendo uma correção aqui, o deputado também
representante do Município de Cacoal, Deputado Adailton Fúria,
da Capital do Café. Com a palavra agora, os deputados já se
pronunciaram, agora nós vamos fazer o pronunciamento da
Mesa, e logo em seguida vamos entregar, o senhor Arlindo já
está ali aguardando e os outros homenageados entregar a
premiação. Três minutos para fazer uso da palavra o Presidente
da AROM Cláudio.

O SR. CLÁUDIO SANTOS - Rapidamente eu quero saudar a
Mesa na pessoa do nosso Presidente Laerte Gomes, também
do nosso Governador Marcos Rocha, cumprimentar cada um
senhoras e senhoras deputados aqui presentes; em nome da
nossa Deputada Cassia Muleta, saudar todos os servidores e
servidoras da Assembleia Legislativa; saudar nossos prefeitos
aqui presentes, nossos queridos prefeitos em nome do nosso
amigo Marcito, que nos recebe nesta tarde de hoje.

Dizer da importância desse evento, uma Feira de grande
importância e que enriquece de maneira monstruosa a
agricultura do nosso Estado de Rondônia. Externo nossa
saudação a toda Comissão que veio da Bolívia e está aqui
conosco presente. Agradecer a Deus pelo livramento que
tiveram na tarde de segunda-feira quando tiveram uma pane
nas suas aeronaves, e dizer que é uma alegria tê-los aqui
conosco. E uma alegria, Presidente, estar aqui nesta tarde de
hoje para falar ao público presente, aos senhores em nome
dos Prefeitos do Estado de Rondônia, apenas para reforçar
duas fala que eu vi aqui nesta tarde, nosso Governador. A
primeira fala é do nosso Deputado Crispin, Ismael Crispin,
quando fala do fortalecimento das agroindústrias do Estado de
Rondônia. E nós andamos pelos estandes aqui dessa Feira, os
expositores falando da necessidade da regularização das
agroindústrias. E é muito importante esse trabalho que
Assembleia Legislativa está fazendo, fortalecendo as
agroindústrias no Estado.

Agora, tem uma coisa que nós queremos deixar aqui
uma preocupação que nos incomoda, a todos nós consumidores,
inclusive aos senhores deputados também. Quando nós
chegamos aos supermercados do nosso Estado de Rondônia,
não tem um espaço exclusivo para que possam ser expostas
as mercadorias, os produtos das indústrias do Estado de
Rondônia. E lá está, então, o nosso produto competindo com
produtos de fora, com o Estado de São Paulo, de Goiás, e
curiosamente com preço superior ao produto que chega lá de
fora.

Fica então esse alerta aos nossos parlamentares,
Deputado Crispim, para que vocês possam tomar cuidado na
ocasião de discutir essa Lei, para que possa ter uma gôndola
específica para o Estado de Rondônia, com uma bandeira
grande de Rondônia, para que nós possamos ir diretamente
naquelas poltronas, naquelas gôndolas para poder verificar o
produto que nós temos.

Para fechar, senhor Presidente, é sobre uma fala do
Deputado Adailton Fúria, permita apenas mencionar aqui a
Resolução 63/2016 do Contran, que trata das formas de
aplicação das receitas arrecadadas com cobrança das multas
de trânsito. Seu Presidente, o artigo 8º, inciso II, fala de
pavimentação, fala de recapeação, de tapa-buraco, fala de

recomposição de pista de rolamento. Também o artigo 12º
fala de calçadas, fala de passarelas para pedestres e ciclovias.
Apresentamos, Governador, recentemente em nome da AROM,
um pedido ao Detran para que pudéssemos discutir isso, para
que isso possa trazer para o nosso Estado de Rondônia esses
benefícios que, inclusive, ajudará muito ao DER, ajudará muitos
municípios que precisam de recursos para investir em
infraestrutura nos municípios. Muito obrigado a Assembleia por
abrir as portas à AROM, obrigado Governo do Estado, obrigado
prefeitos por nos permitir estar aqui falando em nome de cada
um dos senhores. Um abraço.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Presidente
Cláudio, da AROM. Ceder a palavra agora representando estava
aqui, não sei se está aqui o Deputado José Alfredo Bude, está
numa reuniãozinha ali, tema da viagem. Então, nós vamos até
a assessoria chamar ele, já para ele fazer uso, ou algum outro
parlamentar, três minutos para fazer uso da palavra,
representando a comitiva da Bolívia. Os irmãos bolivianos três
minutos, a hora que a buzina tocar.

O SR. EDWARD KURT BRUCKNER ROCA – Saudar ao
Governador, ao Presidente, a toda Assembleia dos Deputados
Estaduais de Rondônia. Estou muito contente por estar nesta
Feira em Ji-Paraná, aprendendo muito com vocês, aprendendo
muito com o que está nascendo, em vários fatores, porém, o
mais importante para todos nós é ver Rondônia promover a
integração do porto de Beni com Rondônia para negócios no
futuro. Necessitamos desenvolver ambos os países,
necessitamos ter negócios agropecuários em ambos os países.

Beni e Rondônia têm um futuro juntos e esse futuro, só
teremos se trabalharmos unidos, ambos necessitamos
desenvolvermos mais em Rondônia e mais fronteiras, pois
teremos condições para fazê-lo. E tenham plena certeza, todos
vocês, que faremos o empenho necessário, aqui estão os
Deputados de todos os partidos políticos de Beni, todos
garantimos que vamos levar adiante, ao indígena, ao homem
do campo, todos unidos porque queremos que o
desenvolvimento atravesse isso, o desenvolvimento da fronteira
agrícola do Departamento de Beni e a importação pelo rio
Mamoré e Madeira. Por que para nós é fundamental o sistema
competitivo em outro País. Tenha plena certeza que nós,
benianos, vamos conseguir com seriedade, com capacidade e,
sobretudo, com muita seriedade para levar adiante tudo o que
propomos, Rondônia e Departamento de Beni. Com muita
seriedade queremos ter um futuro junto, aqui o Deputado
Lebrão, vem lutando há muito anos e não vê a hora de a gente,
do Beni, que esse momento nos unamos através da integração
com o Brasil e tenha plena certeza que nós vamos conseguir.

Muito obrigado por ter nos recebido, pelo carinho, vamos
esperar ao Presidente e sua equipe, o Governador do Beni,
para selarmos o laço e seguirmos adiante com o comércio
bilateral que teremos e projetar o futuro e firmar compromisso
para desenvolver nosso Departamento. Vamos agendar e
vamos esperá-los com todo carinho como fomos recebidos em
Ji-Paraná e por todos vocês. Muito obrigado e um carinho grande
a todo povo ji-paranaense e a todas as autoridades presentes
aqui em Ji-Paraná. Muito obrigado.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Muito obrigado. E vocês
sabem que vocês são irmãos e são muito bem-vindos a esta
cidade, a este Estado. Muito obrigado.

Com a palavra agora o nosso Prefeito anfitrião deste
evento, nosso prefeito Marcito Pinto. Vossa Excelência está com
a palavra.

O SR. MARCITO PINTO – Olá. Boa tarde a todos. Eu quero
fazer uma saudação ao nosso Presidente da Assembleia,
Deputado Laerte Gomes, e em seu nome, Deputado, saudar a
todos os demais deputados que se fazem aqui presentes na
cidade de Ji-Paraná hoje. Quero fazer uma saudação especial
ao nosso Governador do Estado, Cel. Marcos Rocha, seja bem-
vindo a Ji-Paraná, extensivo os cumprimentos à Primeira-Dama,
D. Luana Rocha, em nome da qual eu cumprimento a todas as
senhoras, mulheres aqui presentes.

Uma saudação importante, eu estava prestando atenção
na fala aqui dos irmãos da Bolívia, nossos irmãos, é muito
importante o desenvolvimento do comércio bilateral. Para
Rondônia também é importante este comércio Bolívia/Brasil.

Saibam que não só o nosso Governo, mas todo povo de
Rondônia tem o desejo, está aqui o Deputado Lebrão, que nos
representa muito bem lá na fronteira, amigo de vocês, queremos
sim o desenvolvimento deste comércio cada vez mais.

Saúdo a todas as senhoras e os senhores, Presidente, a
minha fala é bastante breve. Eu quero aqui contar uma história,
uma história que começou em janeiro de 2013, quando eu,
como vice-prefeito, e aí eu cumprimento aqui o meu amigo
Jesualdo que está aqui presente, assumimos a prefeitura de Ji-
Paraná, começamos a trabalhar em muitas frentes. E uma
frente importante que nós trabalhamos naquela época, prefeito
Cláudio, em seu nome Prefeito, Presidente da AROM,
cumprimento a todos os colegas Prefeitos aqui presentes nesta
Sessão, nós começamos a trabalhar projetos importantes para
o nosso município. Projetos que tinham o objetivo e têm o
objetivo de mudar a realidade da nossa cidade e um desses
projetos, era o projeto de saneamento básico, Governador, um
projeto para a implantação do esgotamento sanitário aqui na
nossa cidade. Trabalhamos vários projetos, mas esse é o que
foi possível ser aprovado lá em Brasília e hoje é uma realidade,
um projeto que começou em 2013 e que envolveu não só o ex-
prefeito Jesualdo, não só o então Vice-Prefeito Marcito, não
só, os então vereadores daquela gestão, mas envolveu um
projeto a 10 mãos, a 20 mãos, a 30 mãos.  É um projeto que
todos, todos têm interesse que aconteça aqui em Ji-Paraná e,
de lá para cá, nós estamos em 2019, e claro, se passou muito
tempo, nós sabemos que esse projeto é um projeto que
demorou pela sua grandeza, não é um projeto... Presidente eu
peço a discrição, não estou acostumado com essa campainha.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência tem
mais 2 minutos, por ser nosso Prefeito, está nos recebendo
bem, está nos tratando muito bem aqui, Prefeito.

O SR. MARCITO PINTO - Muito obrigado, Presidente, pela
honra. Eu quero dizer a vocês que nós estamos muito próximos
de tornar isso uma realidade. Quero saudar aqui o André, que
é o empresário responsável pela implantação desse projeto e
a minha fala é no sentido de pedir, Governador, eu sei que a

sua equipe tem trabalhado fortemente para que acontecesse
esse projeto, essa Ordem de Serviço e esse início de fato,
essa equipe do PAC que o senhor vem com seriedade, com
compromisso, nomeando essa equipe, fortalecendo a sua
estrutura, nós estamos muito próximos disso e eu quero fazer
um apelo ao senhor Governador que eu sei do seu coração,
nós sabemos da pessoa que o senhor é, todo mundo aqui
sabe da pureza e das boas intenções que o senhor tem com o
nosso Estado. O senhor é um homem abençoado, Deus lhe
deu esse mandato de Governador e eu quero lhe fazer um
pedido, não só em nome da cidade de Ji-Paraná, não só hoje
como Prefeito, mas que o senhor colocasse um empenho maior,
da sua equipe para que fosse feito de forma mais rápida a
Ordem de Serviço, que nós já temos de fato, mas que essa
equipe, esses engenheiros se colocassem aqui em Ji-Paraná
para que de fato a gente consiga iniciar essa obra. O nosso
temor, Governador, é que a gente venha a ser colocado no fim
da fila lá no Governo Federal, são R$ 180 milhões, nós temos
esse receio. E um receio maior ainda que diante das
dificuldades financeiras do Governo Federal, que a gente venha
perder esse recurso. Então, fica aqui o nosso apelo ao senhor
Governador do Estado, a todos nós, que o senhor consiga de
fato colocar essa equipe aqui para iniciarmos a obra.

No mais, parabenizar o Secretário Padovani que tem
feito um grande trabalho na agricultura e tem feito uma grande
feira com o passar de todos os anos. Parabenizo o senhor
Governador, para finalizar a minha fala, dizendo que o senhor
tem acertado muitas coisas, uma delas, eu tenho ouvido muitos
elogios, é do novo Chefe da Casa Civil, mesmo que interino
tem feito um grande trabalho de aproximação das pessoas
com o senhor. Então, parabenizo o senhor por isso. No mais
agradeço a Deus a oportunidade, Presidente Laerte, parabéns
pelo seu trabalho, parabéns ao Jhony, nosso deputado também
aqui de Ji-Paraná que tem olhado por esta cidade.  Muito
obrigado a todos, fiquem com Deus.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Prefeito
Marcito. Nós estivemos hoje, pela parte da manhã,
acompanhando o Prefeito Marcito, acompanhando o Senador
Marcos Rogério e os Vereadores de Ji-Paraná, fazendo a
inauguração de uma Unidade Básica de Saúde, no Bairro São
Bernardo, aqui no Município de Ji-Paraná. Entregamos uma
Academia também, Prefeito, naquela solenidade que vai
atender, Jesualdo, toda aquela comunidade. O Prefeito Marcito
esteve lá hoje fazendo essa inauguração, parabéns. E quando
o Prefeito, Governador, nós vamos ceder agora a palavra a
Vossa Excelência, quando o Prefeito Marcito diz da preocupação
dos R$ 180 milhões é o prazo. E hoje é a angústia de toda a
população de Ji-Paraná, mas o senhor, com certeza, vai dar
uma posição para nós. Estamos todos ansiosos para isso.

Com a palavra agora o nosso Governador do Estado
Marcos Rocha, pode usar a tribuna, Governador. Só não vai se
acostumando para depois querer ser deputado, aí eu vou ficar
com ciúme.

Registrar a presença do Delegado Regional da Polícia
Civil Dr. Mário, Dr. Mário Henrique estava aqui, juntamente
com o Prefeito de Pimenta Bueno, também estava aqui; o nosso
Secretário da SEDI, o Sérgio, Sérgio Gonçalves um abraço,
Chefe do Corpo de Bombeiro. Vi o Carlos Magno aqui também,
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o nosso Secretário Municipal, foi registrada a presença; os
vereadores de todos os municípios que estão aqui, a nossa
equipe também que trabalha no nosso Gabinete, que está aqui.
Todos se sintam cumprimentados.

Com a palavra Vossa Excelência, Governador.

O SR. MARCOS ROCHA – Boa tarde a todos. Para mim é um
imenso prazer estar aqui nesta audiência, na verdade da
Assembleia Legislativa onde eu tenho vários amigos aqui, ao
contrário do que se fala e do que sempre se falou, algumas
pessoas tentam criar calos, Deputado Laerte, Presidente, criar
calos entre nós, entre os deputados, mas todos aqui, eu já
conversei, inclusive também com o Presidente da AROM, com
Prefeito Marcito e tudo o que a gente faz é atender e receber
com respeito e responsabilidade da mesma forma como estou
recebido aqui. Quero cumprimentar então o senhor Laerte
Gomes, deputado estadual e Presidente da Assembleia
Legislativa, homem que tem uma grande missão aqui no Estado
de Rondônia, que é conduzir uma Assembleia Legislativa, que
é extremamente complexa e tudo pensando em benefício do
nosso Estado. Cumprimentar a minha esposa, que está aqui
na ordem, a Luana Rocha, que é a minha Primeira-Dama e
Secretária da SEAS, através dela, cumprimentar todas as
mulheres que aqui estão nesta Audiência. Cumprimentar o
senhor José Alfredo Bude Guarena, Deputado e Vice-Presidente
da Assembleia Legislativa do Beni, muito obrigado, meus irmãos,
por estarem aqui na Assembleia Legislativa, pedindo permissão
ao senhor Deputado Presidente por cumprimentar, por estar
aqui. Senhor Luiz Alberto Goebel, Deputado Luizinho Goebel
que compõe à Mesa, deputado estadual; senhor Ismael Crispin
Dias, Ismael Crispin, deputado estadual também pela nossa
Assembleia; Senhor Jhony Pedro de Paixão, Cabo Jhony Paixão,
deputado estadual compondo também à Mesa; senhor Marcito
Pinto, Prefeito de Ji-Paraná, obrigado pela presença; senhor
Cirone, Deputado Cirone Deiró, deputado estadual; Deputado
Eyder Brasil, Selva, através dele eu cumprimento todos os
deputados aqui presente, sem exceção, o deputado Luizinho,
enfim, eu não vou falar senão o pessoal vai achar que eu esqueci
alguém, falhou, não posso. O nosso Secretário de Agricultura,
o nosso Evandro Padovani, Evandro César Padovani, homem
que foi Secretário comigo, eu vi a competência dele, está aqui
nesta feira que tem crescido durante todo o tempo, eu
cumprimento através dele, todos os Secretários, todos os
integrantes do Poder Executivo, aqui presentes, todos os
amigos, competentes, responsáveis. Senhor Claudiomiro Alves
dos Santos, Prefeito de Theobroma, Presidente da AROM e
através do Prefeito Cláudio, cumprimento todos os prefeitos,
vereadores que compõem o Poder Municipal. Meu irmão em
Cristo, Pastor Kennedy, da Igreja Missionária Unida do Brasil,
eu quero cumprimentá-lo, saudar todos aqueles que estão aí
nessa missão de levar o evangelho para toda população.

Cumprimentar também a equipe do Beni, eu
cumprimentei o deputado, todos os integrantes aqui e dizer
que através de um porto, que nós já estamos trabalhando lá
em Brasília, a gente vai conseguir fortalecer a economia dos
dois países, fortalecer a economia das nossas nações. Dizer o
seguinte, aqui nesse, cumprimentar a todos, o pessoal da
imprensa sempre fortalecendo; os nossos policiais militares;

policiais civis; bombeiros; o Comandante dos Bombeiros,
inclusive aqui presente também.

Quero dizer o seguinte, em relação às falas dos
deputados, todos têm razões, são problemas, senhor deputado,
senhor Presidente da Assembleia, são problemas que
acompanham o nosso Estado há muitos anos. A gente tem que
tomar muito cuidado porque a gente tem que agir com muita
cautela verdadeiramente. É notório, é público, eu também
quero, eu estava conversando ali durante a fala do Deputado
Fúria, eu estava conversando com o Deputado Laerte Gomes,
todos nós queremos sim reduzir os impostos do nosso Estado.
Mas se nós reduzirmos impostos agora, a gente vai quebrar o
Estado e a gente não pode permitir que isso aconteça.

Nós vamos fazer com sabedoria, com honra, dignidade
para todos nós, para que assim nós possamos verdadeiramente,
lá na frente, não criar, como agora eu já não crio e não criarei
nenhum tipo de novo imposto que venha prejudicar, sacrificar
a nossa população, isso eu não farei. Já conversei inclusive
isso com o Deputado Laerte Gomes e vários deputados que
estão aqui, deputado, inclusive o nosso Deputado Chiquinho
da Emater, Deputado Ezequiel Neiva, nós conversamos sobre
isso também. Não vamos fazer isso e, lá na frente, o meu
sonho enquanto Governador do Estado é reduzir impostos,
cortar mesmo, dar chance para que a nossa população cresça.

Eu sempre pensei num Estado pequeno, um poder
pequeno, uma unidade pequena e abrindo a chance para a
nossa sociedade desenvolver, crescer, enriquecer. É assim que
a gente vai agir. E o deputado, são palavras do Deputado Fúria,
Deputado Ezequiel Neiva, Deputado Anderson Pereira, Deputado
Cirone, Deputado Crispin, Deputado Marcelo Cruz, Deputada
Cassia Muleta, Deputado Jhony Paixão, enfim, todas essas
autoridades estão com a razão. Temos problemas? Sim.

Problemas de energia, a gente já trabalhou. Antes disso,
a questão do Detran, nós já procuramos, eu já conversei com
o Diretor do nosso Detran, conversei com Coronel Gonzaga, e
falei para ele o seguinte: “Coronel, nós precisamos reduzir as
taxas do Detran, reduzir o IPVA”, e isso está sendo trabalhado
para que num tempo bem próximo, nós consigamos apresentar
isso para a sociedade, mas tudo pensando o seguinte, não
podemos parar os serviços que estão sendo oferecidos para a
população. Por isso temos que ter muito cuidado nas ações
que nós vamos adotar, mas vamos adotar.

Energia elétrica. Fiz uma reunião lá em Brasília, inclusive
estávamos juntos a Assembleia do nosso Estado, estava também
a Câmara Federal composta de Senadores e Deputados,
estávamos lá e conversamos com Ministro Bento Albuquerque.

Nós havíamos tido aquele aumento absurdo na nossa
energia elétrica e nós conseguimos reduzir em quase 8% a
conta de energia elétrica, parece. Alguns poderiam falar, ‘mas
só 8%?’. É muito melhor do que nada. E isso impactou na minha
conta enquanto pessoa também e foi muito bom.

E eu quero dizer mais, agora no mês de novembro a
dezembro, nós teremos mais redução dessa energia elétrica
aqui no Estado, e por que isso? Porque quando estava sendo
apresentada a questão da conta de energia, eu observei que
eles estavam repassando o custo da aquisição da nossa Ceron,
da Ceron aqui de Rondônia. Então eu perguntei, “se está sendo
repassado, todo empresário sabe que tudo que aumenta o
custo, ele acaba repassando para sociedade, então tem uma
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data limite para acabar”. Eles olharam para mim e disseram:
“realmente tem”. “E quando essa data?”.  Aí eles falaram, “ah,
deve ser em dezembro”. Eu falei: “não, vamos colocar para
novembro, se chegar dezembro tudo bem, mas vamos trabalhar
para novembro”. Eles estão trabalhando e já disseram que isso
deve acontecer em novembro, dezembro, mas  vamos acreditar
em novembro. E eles falaram mais, falaram que deve dar uma
redução em torno de 10 a 12% da energia elétrica. E qual a
importância disso? A importância é que a gente pode fortalecer
a economia do Estado, fazer com que mais empresas cheguem
aqui e que as nossas empresas também cresçam. Isso é luta
que a gente vem travando e muitas vezes em silêncio, em
silêncio, sem gritar para a gente poder dar a notícia na hora
certa.

A questão do zoneamento que também foi falada. O
zoneamento ele não foi feito neste governo. Nós encontramos
o zoneamento lá na Sedam. A gente sabe a importância do
zoneamento para o nosso Estado, está com uma equipe da
própria Sedam, sendo estudado para poder, então, depois dessa
equipe, vai para outra equipe de análise, e nós vamos acelerar,
Deputado Ezequiel. Então, nós repassaremos aqui para
Assembleia Legislativa para análise, e se Deus quiser aprovação
do zoneamento, que vai facilitar muito o trabalho da nossa
população.

As estradas. Estradas, eu trouxe para cá, eu fui oficial
de engenharia do exército brasileiro, lancei estradas, trabalhei,
não trabalhei com ferrovias, mas fiz pontes de painéis e
permanentes. E na mesma época que eu, havia um tenente do
Exército também como eu, que era o Coronel Meireles, que na
época era Tenente. O Coronel Meireles, eu só conhecia por
nome, mas não me lembrava dele, não conheci pessoalmente.

Então, nós fomos apresentados a ele por uma grande
autoridade do nosso País, e conversando, ele falou, “esse
homem é muito bom, e o senhor, Coronel, não vai se
arrepender”. Conversei com ele e gostei dele. Aí a gente
descobriu que a gente se encontrou, quer dizer, nós poderíamos
ter nos encontrado, estávamos no mesmo ambiente, lá em Santa
Catarina, em Lages, e não nos encontramos, e nos encontramos
agora. A gente está brincando sempre aqui, o Deputado Lebrão
está olhando para mim, quando a gente tem algum problema,
a gente grita como, deputado? “Chama o Meireles!”, não é?
Algum problema de estrada. Quero aproveitar e dizer o seguinte
para toda a população, a gente tem observado aí alguns buracos
nas pistas de Rondônia, e a gente pensa que aquilo ali está
preenchido com solo, com terra. Não é terra, é claro que
alguém, de repente, de má índole, pode jogar uma terra, gravar
um vídeo e dizer: ‘Olha só como é que tá fazendo, está jogando
terra’. Mas a verdade é que aquilo ali é um composto que eu
também conheço, quem já trabalhou na estrada sabe disso, é
um composto de solo com cimento. Por isso que dura chove e
não sai, não é isso Deputado Ezequiel Neiva? Só que como é
um composto do próprio solo com cimento a cor, é cor do solo,
então, parece que a terra, mas não é. Eu andei por aqui, e
percorremos em velocidade permanente regular de 80 Km,  70
km, passamos direto por ali e o carro nem trepidou  por quê?
Porque é material próprio para isso para preencher os buracos.
Agora seria errado eu falar assim: nós vamos asfaltar todas as
estradas até no período de chuva. Eu não vou mentir, porque
se eu mentir eu estou errado, não só perante os meus pais que

não estão aqui, mas perante Deus, eu não vou fazer isso.
Então, a gente tem que falar a verdade, a verdade tem

que ser dita o tempo inteiro e a verdade é que já nós fizemos
em torno de 5.000 quilômetros tampando os buracos das
nossas estradas nesse período de chuva, nós temos uma
dificuldade muito grande de maquinários, os maquinários estão
depredados. A gente tem ali, por exemplo, em Buritis, tratores
e outros equipamentos novos sem rodas e sem motores, que
foram encontrados assim. Nós abrimos procedimento
apuratório para poder verificar quem é o responsável por aquilo
ali, mas enquanto isso o Coronel Meireles já trabalhou no
sentido de conseguir outros maquinários para poder fazer as
nossas estradas e vamos fazer sim. O nosso sonho é revestir,
recapear as nossas estradas, mas não para estrangeiro ver
ou brasileiros verem, temos estrangeiros aqui, na verdade
para que a gente possa dar respeito a nossa população, algo
que seja permanente e vamos fazer.

Quanto à equipe que é da Embrapa, da Emater, a gente
vai trabalhar sim. Eu estava ali pensando, é justo que nós
tenhamos uma equipe que atenda na outra jornada. Então
nós vamos agora, viu Padovani, vamos trabalhar para ter uma
equipe no sentido de atender os nossos produtores também
no período da tarde. Vamos fazer isso acontecer. E é bom a
gente ouvir aqui os pedidos dos nossos deputados, porque
alguma coisa que a gente não atentou, a gente consegue
verificar, já coloca em pauta, é coisa simples de resolver e
vamos resolver rápido.

A Rondônia Rural Show à noite. É a primeira vez que eu
participo da Rondônia Rural Show como Governador. Já vim
aqui, já olhei, vi que a festa era bonita, este ano está mais
bonita ainda, maior, não é isso, Deputado Jhony Paixão? E aí,
a primeira coisa que eu falei com o Padovani: “Padovani, a
Feira está funcionando à noite?”. Ele disse: “Não, Governador,
não está funcionando à noite”. Aí eu falei: “Tudo bem”. Aí na
minha mente eu pensei: vamos trabalhar para que no próximo
ano nós tenhamos também a possibilidade do evento a noite.

E aí vem aqui e aí com alegria escuto também o
Deputado Jhony Paixão e o Deputado Marcelo Cruz falar sobre
a questão das estradas, a questão da Rondônia Rural Show,
para que ela também funcione a noite, eu fiquei muito feliz.

Ou seja, estamos todos aqui pensando da mesma
forma, querendo atender a população. Isso é muito bom.

Quanto à questão do Prefeito Marcito que falou sobre
os recursos do PAC aqui para a cidade de Ji-Paraná e todo
Estado também. Quero dizer o seguinte, nós não vamos perder
esse recurso não, Prefeito. Nós tínhamos um problema muito
sério e a Assembleia Legislativa de pronto nos ajudou a
resolver, que era passar a equipe que trabalha com o PAC,
que estava na SUGESP, não tem relação SUGESP com equipe
de obras, não faz sentido e aí nós mandamos o projeto para
que a equipe fosse para o DER, que é onde tem tudo a ver,
obras. Então, de pronto foi autorizado, foi sancionado aqui
pela Assembleia, quero agradecer ao Deputado Laerte Gomes,
nosso Presidente aqui, e a todos os deputados que nos
atenderam nesse pedido. E essa obra vai sair, a partir da
semana que vem nós já vamos começar os últimos 200 metros
de água encanada, Prefeito, que vai acontecer aqui, já
montamos, já teremos reunião marcada, já temos reunião
marcada com a Caixa Econômica Federal para os R$ 176
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milhões para serem aplicados aqui também nessa questão da
infraestrutura. Então, o senhor fique tranquilo que a gente não
vai perder esse recurso não. Fique tranquilo, a gente está
trabalhando, como eu disse aqui, com toda boa vontade.

Eu quero fazer um pedido aqui ao senhor Presidente da
Assembleia, Deputado, agora eu também faço pedid,  Deputado
Laerte Gomes e é pedido também da Luana Rocha, Secretária
de Ação Social, ela está olhando para o senhor e sorrindo
alegremente, para que a gente pudesse colocar em pauta hoje
a questão do FECOEP.

O FECOEP é muito importante porque vai permitir
ampliação das ações sociais para toda nossa gente de
Rondônia. Nós sabemos que existem pessoas que estão
necessitadas e precisam de ações. Então, se nós pudermos,
senhor Presidente, colocar a FECOEP para ser aprovada, eu
ficaria muito agradecido ao senhor e a todos os nobres
deputados. E quanto à questão da Ação Social, eu quero dizer
bem claro para todos aqui presentes, a gente tem que parar
com aquela história de ficar entregando cesta básica para as
pessoas necessitadas tão somente. A gente sabe que existem
pessoas que precisam da cesta básica, é claro, para sobreviver,
mas depois a cesta básica acaba, não acaba? E aí, o que eu
quero fazer, e conclamo a todos os nobres deputados para
encamparmos essa grande luta, é fazermos com que nós
ensinemos as pessoas, não entregando o peixe, mas a pescar.

Fazer com que essas pessoas de fato tenham condições
de sobrevivência, de crescer, desenvolver e de enriquecer. Assim
como nós fizemos ali em Machadinho, através da Sedam, onde
nós temos a primeira área de Proteção Ambiental Sustentável,
130 pessoas ali agora produzem. Entregamos ali, auditório,
local de sala de informática, tudo e vamos entregar também
uma agroindústria de açaí e farinha. Então, eles vão ter
condições de sobreviver sem ficar dependendo do Estado. Isso
a gente pode fazer em várias outras áreas. É a primeira Reserva
Sustentável do Brasil está aqui, estadual, está aqui no nosso
Estado e a gente pode encampar isso em mais locais do nosso
querido Estado de Rondônia. Então, dando condições de pescar
a gente vai fazer o nosso povo desenvolver, uma pessoa disse
para mim: “mas, se o Senhor fortalecer, uma pessoa que não
é autoridade, todos esses lugares, Governador, as pessoas vão
sair dali”. Eu falei: então, que saiam, que enriqueçam e a gente
continua ajudando aqueles que precisam até o momento que
a gente não vai precisar ajudar mais ninguém porque a gente
vai ter todo mundo em condições de sobrevivência.

Quero dizer a todos que eu sou servo da minha
população. Sou servo, não sou aqui para ser servido, e é assim
que eu vou trabalhar; trabalhar em conjunto, parabenizando
aqui a nossa Assembleia Legislativa, parabenizando a nossa
Câmara Federal, o Senado também, porque nós temos feito
muitas guerras em conjunto e é assim que a gente vai vencer,
união em prol do restabelecimento do crescimento e do
fortalecimento do nosso Estado. Que Deus abençoe a todos
nós. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Governador.
Transfiro a presidência agora ao Deputado Cirone, para

eu fazer uso da palavra por 5 minutos e depois vamos fazer as
entregas das Comendas.

(Às 17 horas e 12 minutos o senhor Laerte Gomes passa
a presidência ao senhor Cirone Deiró)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Com a palavra por 5
minutos, o Presidente da Casa, Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Cinco minutos porque é o tempo que
o Deputado Jhony usou, o Deputado Jhony passou dois.

Gente, eu vou ser bem breve, todo mundo já está
cansado e a gente precisa entrar na Ordem do Dia. Primeiro
fazer as Comendas, entregar as Comendas que esse pessoal
que está desde as 15 horas aqui, 14h30min, e depois nós vamos
entrar na Ordem do Dia que têm várias matérias para deliberar.

Eu queria cumprimentar aqui em nome do senhor
Governador do Estado Marcos Rocha, cumprimentar toda
equipe de Governo, parabenizar aqui pelo grande evento que
faz a Rondônia Rural Show que a cada ano se supera e enche
de orgulho a todos nós ji-paranaenses, a todos nós
rondonienses. Cumprimentar aqui a Primeira-Dama Luana.

Dizer, Luana, que esse projeto do FECOEP infelizmente
não está aqui em Ji-Paraná, está em Porto Velho, mas terça-
feira nós vamos deliberar com os nossos colegas deputados.
Um pedido do Governador, infelizmente, Governador, não vou
poder atender hoje porque não está aqui, os deputados não
poderão deliberar sobre essa matéria. Cumprimentar aqui os
demais deputados da Mesa, os nossos irmãos bolivianos, o
nosso Prefeito Marcito, anfitrião deste evento; nosso Prefeito
Cláudio, Presidente da AROM; as nossas autoridades, em nome
do Secretário Padovoni, cumprimento Padovani a todos os
Secretários, parabéns pela organização do evento. Enfim, a
todos os amigos, lideranças, prefeitos, vereadores, produtores
rurais, os deputados nossos que estão aqui, a todos que estão
aqui neste evento hoje, de 24 deputados estaduais, 22 vieram
aqui cumprir o seu dever, a sua obrigação aqui no Município de
Ji-Paraná. Isso mostra o comprometimento que a Assembleia
Legislativa tem com o setor produtivo do Estado de Rondônia,
os dois que estão ausentes, um problema de morte na família,
infelizmente, Deputado Alex Redano, que já justificou e a
Deputada Rosângela Donadon por questões pessoais de saúde,
senão todos estariam aqui.

Dizer deste momento, momento que nos faz acreditar,
Governador Marcos Rocha, que nós vamos ter um futuro nos
próximos anos, em Rondônia, maravilhoso. Nos faz acreditar
que a nossa maior riqueza, como foi dito aqui, e é verdade que
a roça está fazendo o casamento perfeito, que é a roça, que é
a produção, que é a tecnologia, que é produzir mais numa
hora menor. E agora, Governador, eu tenho certeza que Vossa
Excelência este ano, preparando o seu orçamento, e é Vossa
Excelência que vai fazer seu orçamento este ano, porque o
orçamento que o senhor está fazendo agora veio do Governo
passado. Então, Vossa Excelência vai dar uma atenção
diferenciada para agricultura. Se não faz políticas agrícolas,
Padovani, não se faz agricultura. Nós precisamos ter a coragem
de cortar em muitos lugares para colocar na agricultura. A
cada real investido na agricultura, dez reais retornam ao Estado.

Neste Estado, a sua aptidão é produzir, a sua aptidão é
matéria prima, é o leite, é o café, é a carne, é o inhame, é o
urucum, é o cacau, é a fruticultura, esta é a nossa aptidão.
Produzimos pouco, Jesualdo, pelo potencial que temos.
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Agregamos valor muito pouco porque produzimos
também, não produzimos o que deveríamos produzir aqui no
Estado. No nosso Estado, temos uma deficiência de geração de
emprego? Temos sim, principalmente para os jovens de 18 a
28 anos, porque faltam indústrias para agregar valores no que
produzimos, como já disse aqui. Tudo isso, Padovani, está
focado, Governador Marcos Rocha, em investirmos na
agricultura. Este Estado não é o Estado dos grandes produtores.

Este Estado é o Estado dos pequenos e médios
produtores, Deputado Lazinho. Os grandes, eu não tenho nada
contra os grandes, mas eles não precisam do poder público.

Os grandes, fazendo estrada para eles, nós já estamos
fazendo a nossa parte. Agora, o pequeno, Pimentel, sei que é
o nosso Secretário de Planejamento, do pequeno nós
precisamos cuidar, ter programas de Estado, subsidiar, ajudar
a produzir, que aí nós vamos transformar Rondônia no gigante
que este Estado um dia ainda vai ser.

Eu acredito muito, Governador, com a sua sensibilidade
que nós vamos construir isso, juntos, irmanados, lado a lado,
cada parlamentar aqui, cada deputado aqui. Nós não queremos
briga, não temos briga, não temos problemas pessoais, aqui
todos são homens e mulheres, maduros, experientes na política
que querem um só objetivo, um só, o bem do Estado de
Rondônia.

O Parlamento, que é um poder independente, junto ao
Executivo, os Poderes são independentes e vai ter momentos
aqui, como teve Deputado Fúria, de cobranças que fizeram
porque a população cobra. Vão ter momentos, Deputado
Anderson, de elogios e é assim que funciona, o Parlamento
funciona assim. Mas algo jamais pode deixar de ter, o respeito
entre nós, jamais! Nós temos que manter o diálogo, sermos,
assim como somos, harmônicos, Governador, conversar,
dialogar porque infelizmente alguns vêm e levam uma fofoca
lá, traz outra fofoca aqui e se nós não tivermos a maturidade,
a estatura de dialogar, Marcito, aí a coisa vai para o brejo, Mas
temos isso, graças a Deus, Governador, porque queremos e
temos o mesmo objetivo, o bem-estar e o futuro de Rondônia,
não tenho dúvida nenhuma disso.

Dizer aqui aos meus amigos deputados e quero agradecer
aos senhores hoje. Agradecer, Deputado Lebrão, a cada
deputado, como Vossa Excelência e o Deputado Adelino como
os deputados mais experientes desta Casa, o Deputado
Luizinho, decano com mandato, os deputados novos que
chegaram agora, os deputados que se reelegeram, Deputado
Ezequiel, que voltaram, dizer que nós estamos vivendo um
momento na Assembleia Legislativa que me alegra, onde cada
deputado tem abrido mão de benefícios que são direitos seus,
abrindo mão de veículos, abrindo mão de diárias, abrindo mão
de nomeações, desligando o ar condicionando uma e meia da
tarde para economizar energia, leiloando os carros da
Assembleia, tudo, para andar de aplicativo para economizar.

Cada um, Deputado Aélcio, tem feito isso e por isso que
em três meses e meio a Assembleia economizou quase R$ 30
milhões, está no caixa da Assembleia Legislativa. Isso não é
mérito do Presidente Laerte não, isso não é só mérito da Mesa

Diretora, isso é mérito, Deputado Jhony, de todos os deputados
que estão contribuindo. E nós vamos, pode ter certeza disso,
aplicar muito bem esse recurso. Vamos ajudar as instituições
que ajudam a cuidar do que é de mais importante, que Deus
botou na terra, Governador, foi a nossa vida. Vamos ajudar o
Hospital do Câncer do Amor de Barretos, em Porto Velho; vamos
ajudar o Hospital São Daniel Combone, de Cacoal; vamos
ajudar, Deputado Adelino, a Santa Marcelina de Porto Velho;
vamos ajudar as Instituições e Entidades sérias deste Estado,
que fazem o tratamento de recuperação de usuários de droga
e quem tem isso na família sabe o quão difícil é. E o restante,
vamos devolver a quem é de direito, prefeitos, aos municípios
que é o único ente da federação que existe. Eu não conheço
Rondônia, eu não conheço o Brasil, eu conheço Ji-Paraná,
Médici, Jaru, Vilhena, é ali que existem as pessoas que moram
e vivem; é ali que os problemas existem e é ali que os impostos
são pagos, Governador. E nós vamos devolver o dinheiro para
o Governo, para cada deputado indicar para sua região no
que for melhor, saúde, educação, agricultura, enfim, esse é o
trabalho desta nova gestão da Assembleia Legislativa, onde o
nosso lema é: A sua voz tem poder. Porque a gente quer que
voz do povo tenha poder naquele parlamento. Quero finalizar
para não ser muito breve. Dizer da alegria de estar aqui em
Ji-Paraná hoje dentro da Rondônia Rural show. Um Estado
agrícola, uma cidade agrícola que depende da agricultura para
poder crescer, para poder gerar emprego, para ter saúde,
para ter educação. Mas precisamos também, Governador, de
infraestrutura, e Vossa Excelência em nome aqui do Prefeito
Marcito, do Deputado Johnny, dos vereadores de Ji-Paraná,
Vossa Excelência nos tranquiliza e a população de Ji-Paraná,
quando diz aqui na frente do nosso povo que o projeto de
saneamento básico de quase R$ 180 milhões para Ji-Paraná,
vai ser feito, Prefeito Marcito. Quem disse aqui, foi o nosso
Governador Marcos Rocha e eu acredito e confio nisso. Isso
tranquiliza a população de Ji-Paraná porque não existe mais,
algo mais importante de obra numa cidade do saneamento
básico.

Fui Prefeito e tenho muito orgulho disso, está aqui o
Prefeito de Alvorada, Walter. Fui Prefeito do Município de
Alvorada d’Oeste por dois mandatos, 100% de saneamento
básico da cidade. Eu sei o quanto isso é importante lá ponta,
na melhoria da saúde pública, da saúde preventiva, na saúde
básica. Então, eu quero agradecer, Governador.

Dizer também que é necessário, este ano, o Governador,
os deputados ajudarem esse Parque aqui, Parque Tecnológico
Vandeci Rack, com a pavimentação das ruas, Governador, é
importante. Nós não podemos deixar esse povo aí, ir e vir aqui
com ruas de chão ainda, com poeira. Vamos fazer isso,
Governador, vamos fazer. Eu conversei aqui com vários
expositores que já querem construir, Cláudio, Marcito e
Deputado Johnny, os seus estandes aqui dentro para economizar
o aluguel porque todo ano fica mais caro.

Para finalizar, muito obrigado de coração a cada um de
vocês que está aqui hoje, a cada um de vocês que veio à Feira
e que estão aqui para acompanhar o trabalho do seu deputado.

Fiquem mais um pouco, nós vamos daqui a pouco
começar a deliberar as matérias, vamos primeiro fazer aqui a
entrega da premiação, das homenagens e depois vamos liberar
matérias importantes, não é para o Laerte não, não é para o
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Marcos Rocha não, não é para os deputados não; é importante
para a população de Rondônia. Que Deus abençoe a cada um
de vocês. Muito obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Quero parabenizar o
Presidente desta Casa Deputado Laerte Gomes, ele juntamente
com o Deputado Jhony Paixão nossos anfitriões. E dizer que o
Presidente Laerte Gomes leva esta Casa com muita seriedade,
leva o trabalho da Assembleia com muita seriedade e tem
sempre compartilhado com o governo, tem sempre trabalhado
apoiando as ações do governo. É só assim de Rondônia
continuará crescendo, que Rondônia continuará se
desenvolvendo.

Quero justificar aqui também ausência do Deputado Alex
Redano, a filha do primo dele faleceu em Porto Velho, uma
criança de três anos, então fica aqui a justificativa do nosso
amigo Deputado Alex Redano. E volto à presidência da Casa a
quem é justo e de direito, ao Deputado Laerte Gomes.

(Às 17 horas e 25 minutos, o senhor Cirone Deiró passa
a presidência ao senhor Laerte Gomes)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Tirar logo ele, Deputado
Lazinho, senão ele quer mais sair daqui. Com a palavra o
Cerimonial.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimonias) –
Senhoras e senhores, neste momento nós convidamos
Excelentíssimo Senhor Laerte Gomes, Deputado Estadual
Presidente desta Casa, juntamente com Sua Excelência Marcos
Rocha, Governador do Estado de Rondônia, para que deixem o
dispositivo, venham aqui à frente para procederem com entrega
de Voto de Louvor. Tenha a bondade, Deputado Laerte para
deixar o dispositivo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Passo a Presidência
para a nossa 2ª Vice-Presidente, Deputada Cassia Muleta.

(Às 17 horas e 26 minutos, o senhor Laerte Gomes passa
a presidência à senhora Cassia Muleta)

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Nós convidamos com grande honra Dr. Regis Freitas de Souza,
Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital Cândido Rondon.

Recebemos com uma forte salvas de palmas. Ele irá
receber pelos homenageados Dr. Bartolomeu de Sá Basílio e
Dra. Gislaine Menezes Ribeiro, toda a família do Hospital Cândido
Rondon, a nossa honraria por parte do Excelentíssimo Senhor
Laerte Gomes, Presidente da Assembleia Legislativa. Uma
calorosa salva de palmas a toda a família do Hospital HCR,
nosso carinho a vocês.

(Entrega de Voto de Louvor)
Nós convidamos Parly Cristiane, que neste momento

representa seu esposo e homenageado senhor Anco Márcio
Alves de Almeida. Uma calorosa salva de palmas por tudo que
representam e a história escrita por Ji-Paraná e Rondônia, sendo
agraciados, nesta oportunidade, com Voto de Louvor por Sua
Excelência, nosso querido Deputado Estadual Laerte Gomes,

que fez questão de convidar também o Governador Marcos
Rocha para que fizesse a entrega deste Voto de Louvor.

(Entrega de Voto de Louvor).
Nós convidamos senhor Arlindo Alves, que neste omento

irá receber a homenagem representando a Sra. Odete Maria
Silveira Alves. Onde está o senhor Arlindo? Está chegando.
Senhor Arlindo, a nossa calorosa salva de palmas ao senhor. A
senhora Odete gostaria muito de estar presente, mas por
motivo de força maior não pôde estar presente e seu esposo
veio representá-la com grande honra.

(Entrega de Título Honorífico)
A senhora Dalva irá receber neste momento pelo Centro

de Educação de Educação Infantil Cantinho do Céu. Senhora
Dalva, as nossas boas-vindas. Uma salva de palmas à senhora
Dalva e a essa importante instituição, que é o Centro de
Educação Infantil Cantinho do Céu.

(Entrega de Voto de Louvor)
O Deputado Laerte está pedindo para que cada deputado

possa também acompanhar, o deputado que fez a indicação
também, para que seja agraciado neste momento tão
importante.

Nós convidamos o senhor Arlindo Alves. O senhor Arlindo
é merecedor de todas as nossas homenagens. Chegou a Ji-
Paraná no ano de 1984 e ao longo desse período vem dando a
sua contribuição em diversas áreas do nosso município,
principalmente no atendimento social e filantrópico. Ele também
atuou ativamente em apoio às ações educacionais a instituição
Centro Educacional Cantinho do Céu, sendo inclusive, membro
ativo da instituição mantenedora. Desse estabelecimento de
ensino, ele tem a sua história escrita e o Grupo Assistencial de
Amigos de Ji-Paraná que também lhe concede toda reverência.

Uma forte salva de palmas ao senhor Arlindo Alves, que
recebe o Título Honorífico de Cidadão, conferido pela Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia através de Sua Excelência
Laerte Gomes, o nosso Deputado Estadual, Presidente desta
Casa de Leis.

(Entrega de Título Honorífico de Cidadão)
Nós queremos convidar, neste momento, o Deputado

Jhony Paixão que vai proceder com a entrega dos seus Votos
de Louvor.

Nós convidamos o Cabo PM Marcelo Nunes Rodrigues,
que neste momento representa a Cel. PM Elizabeth Loiza Silva
Nunes, Coordenadora Regional do PROERD, que é o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e a Violência.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a
Violência – PROERD destaca-se pela presença em mais de 60
países e foi implantado no Brasil há cerca de 20 anos. Em
Rondônia possui 18 anos de atuação, sendo que envolveu mais
de 270 mil pessoas no combate às drogas, onde em Ji-Paraná
e os demais municípios atualmente atende a rede estadual e
municípios através de parceria firmada com as prefeituras. O
PROERD, senhoras e senhores, busca desenvolver nos jovens
estudantes habilidades que permitam para que eles possam
evitar influências negativas com relação às drogas e à violência.

Ao mesmo tempo o Programa promove a relação positiva
entre alunos, policiais militares, professores, pais ou
responsáveis. Uma forte salva de palmas ao Cabo PM Marcelo
que representa a Cel. PM Elizabeth Loiza Silva Nunes,
Coordenadora do PROERD.
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(Entrega de Voto de Louvor)
Nós convidamos o senhor Ronaldo de Oliveira Veloso,

Presidente da Associação dos Surdos e Familiares do município
de Ji-Paraná – ASFIJIPA, para que seja agraciado com o Voto
de Louvor proposto pelo Deputado Estadual Cabo Jhony Paixão.
Uma calorosa salva de palmas.

A Associação dos Surdos e Familiares de Ji-Paraná foi
fundada em 24 de janeiro de 2017. Ela atende toda comunidade
surda de Ji-Paraná perante os órgãos públicos e privados para
que sejam garantidos os direitos à educação e ao trabalho de
todos esses jovens, prestando relevantes serviços a essas
pessoas. Uma forte salva de palmas a Associação dos Surdos
e Familiares de Ji-Paraná.

(Entrega de Voto de Louvor)
Nós convidamos nesta oportunidade, o 3º Sargento PM

Avelino Pompeu de Santana, Diretor Administrativo do Instituto
Educacional Marechal Rondon Guarda Mirim.

O homenageado 3º Sargento PM Avelino Pompeu de
Santana, maranhense, residente há 39 anos em Rondônia,
Pastor, Sensei de Karatê 5th Dan, Diretor Administrativo da
Guarda Mirim há mais de 27 anos, onde o Deputado Estadual
Cabo Jhony Paixão e outros, mais de 5.000 alunos foram
formados nesse Projeto Social.

Na área de artes marciais foram formados 40 Senseis
de Karatê que continuam levando o nome do Sargento. Sargento
Pompeu e da Guarda Mirim até hoje com grande louvor, recebe
esta justa homenagem pelos relevantes serviços prestados à
nossa comunidade. Uma forte salva de palmas à Guarda Mirim,
ao 3º Sargento PM Avelino Pompeu de Santana.

(Entrega de Voto de Louvor)
Nós convidamos para que, por gentileza, junte-se aos

nossos deputados, nosso querido Ismael Crispin, 1º Secretário,
que vai proferir nessa oportunidade os breves currículos dos
agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo.

Nós convidamos Berenice Varão Galina, recebamos com
uma forte salva de palmas a Sra. Berenice Varão Galina. Está
sendo homenageada pelo nosso Deputado Estadual Ismael
Crispin.

Berenice Varão Galina, maranhense, graduada em
Enfermagem pela Universidade Regional do Nordeste, na Cidade
de Campina Grande, Estado da Paraíba no ano de 1987. Pós-
graduada em Educação, para a área de Saúde, pela Fiocruz;
Pós-graduada em Saúde Mental pela Universidade Federal de
Rondônia e Pós-Graduada em Ginecologia e Obstetrícia pela
Faculdade – FACIMED; Mestranda em Enfermagem Gestão
Sanitária na Universidade Europeia do Atlântico. Ingressou no
Sistema Público de Saúde de Rondônia desde 1989 e presta
serviço na cidade de São Miguel do Guaporé desde 1990.

Receba mais uma calorosa salva de palmas a nossa
querida Berenice Varão Galina, homenageada pelo Deputado
Estadual Ismael Crispin.

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)
Nós convidamos o senhor Darciso de Oliveira Carvalho.

Com uma calorosa salva de palmas do povo de Ji-Paraná, o Sr.
Darciso de Oliveira Carvalho.

Darciso de Oliveira Carvalho, nasceu em 24 de setembro
de 1974, em todas as suas funções prestadas sempre
demonstrou atitudes dinâmicas e de muita dedicação. O seu
profissionalismo, a sua qualificação técnica sempre recebeu

diversos elogios e reconhecimentos de todos os seus superiores
no âmbito da Cooperação pelos serviços prestados em favor
da Saúde Pública de Rondônia.

Salva de palmas ao Darciso de Oliveira Carvalho, mais
um agraciado pelo Deputado Estadual Ismael Crispin.

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)
Nós convidamos o senhor Luciano Kovalchuk e o seu

parceiro, companheiro amigo, o Boris. Uma salva de palmas
ao Luciano e o Boris bravos guerreiros.
Senhoras e senhores, esse é o Luciano Kovalchuk, nasceu em
26 de dezembro de 1986, natural de Mariluz do Estado do
Paraná, reside atualmente no Município de São Miguel do
Guaporé, é casado e pai. Concluiu o Ensino Superior no Curso
de Pedagogia da Faculdade Educacional da Lapa, incorporado
no serviço da Polícia Militar do Estado de Rondônia em 2007 e
atualmente reforça o quadro de exemplares Policiais do Estado
de Rondônia. Em todas as suas funções prestadas sempre
demonstrou atitudes dinâmica e muita dedicação,
profissionalismo, qualificação técnica, recebendo diversos
elogios e reconhecimento de seus superiores no âmbito da
Corporação pelos serviços prestados em favor da Segurança
Pública.

Mais uma salva de palmas ao Luciano Kovalchuk e ao
Boris. Labrador, companheiro das tarefas do dia a dia
desempenhadas na nossa briosa Polícia Militar.

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)
Nós convidamos essa oportunidade Vilmar Silva Barros.

Vilmar, uma calorosa salva de palmas, seja muito bem-vindo,
Vilmar Silva Barros.

Vilmar Silva Barros nasceu em 24 de abril de 1976 em
Ji-Paraná, ele é Bacharel em Educação Física, exerceu
experiências profissionais na Associação Comercial de Ji-
Paraná, na Prefeitura de Ji-Paraná e na Empresa GM
Engenharia, na EUCATUR, Empresa de Transportes; na
Secretaria de Estado da Educação e atualmente incorporou e
reforça ao quadro de exemplares profissionais civis do Estado
de Rondônia.

Em todas as suas funções prestadas ele sempre
demonstrou atitudes dinâmicas e muita dedicação,
profissionalismo, qualificação técnica recebendo diversos
elogios e reconhecimentos de seus superiores no âmbito da
Corporação para os serviços prestados em favor da Segurança
Pública. Uma forte salva de palmas ao Vilmar Silva Barros;
mais um agraciado pela Medalha do Mérito Legislativo por
parte de Sua Excelência Ismael Crispin, deputado estadual.

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)
Senhores Deputados, senhor Governador, podem

regressar ao dispositivo.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Eu quero aqui
parabenizar a todos pelas homenagens feitas aqui hoje e pelo
belo trabalho que vocês fazem pelo nosso Estado de Rondônia.
Agora, passando a Presidência para ele, Deputado Laerte
Gomes, o nosso Presidente.

(Às 17 horas e 40 minutos, a senhora Cassia Muleta
passa a presidência ao senhor Laerte Gomes)
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está encerrada a
Comissão Geral. Em instantes, em seguida retornaremos a
Assembleia Itinerante.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, a partir deste momento ficarão no
plenário apenas os senhores deputados estaduais. Nós pedimos
a compreensão dos senhores para que possamos seguir o
Regimento Interno desta Casa de Leis.

(Às 17 horas e 41 minutos encerra-se a Comissão Geral
e retoma-se a Sessão Extraordinária Itinerante)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Os deputados, os
irmãos da Bolívia podem ficar aí, podem acompanhar nossa
Sessão, são deputados estaduais também, podem permanecer
no plenário. Registrar a presença do ex-deputado Renato
Velloso, ex-deputado Carlos Magno e as demais autoridades.

Gostaria de solicitar aos senhores, as presenças estão
registradas já? O painel, registrar a presença, os deputados
estão com as presenças registradas.

Neste momento passamos ao Grande Expediente. Não
havendo oradores inscritos, está encerrado o Grande
Expediente. Passamos às Comunicações de Liderança. Não
havendo oradores inscritos, estão encerradas as Comunicações
de Lideranças. Passamos à Ordem do Dia.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
das proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao

Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas de Rodagens – DER, a aquisição de máquinas,
caminhões e implementos visando atender a 7ª Residência
Regional do DER.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica à
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
a criação da Frente Parlamentar de Agricultura.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas de Rodagens – DER, a aquisição de máquinas,
caminhões e implementos visando atender a 9ª Residência
Regional do DER.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas e Rodagens – DER, a aquisição de máquinas,
caminhões e implementos visando atender a 1ª Residência
Regional do DER.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC, para que sejam concluídas
as obras da construção da estrutura física e parte elétrica da
quadra poliesportiva coberta da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Emburana, Distrito de Estrela de
Rondônia, Município de Presidente Médici/RO.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de
Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER,
para que seja feita a recuperação da RO 479, que liga a BR
364 ao Distrito de Estrela de Rondônia.

INDICAÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
– SESDEC, a necessidade de regulamentação de um banco de
horas no âmbito da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer a realização de Sessão Solene para o dia 13.06 de
2019, às 15 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para
homenagear os fundadores e diretores do Grupo de Teatro
Êxodo, que atua há mais de 30 anos em Porto Velho com o
Espetáculo Teatral “O Homem de Nazaré”.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL.
Requer a realização de Audiência Pública no Município

de Vilhena/RO para tratar sobre a militarização da Escola
Estadual Cecília Meireles.

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA. Requer Moção de Apoio ao Instituto Federal de
Educação de Rondônia – IFRO, e a Universidade Federal de
Rondônia - UNIR, na luta contra o contingenciamento
orçamentário feito nas Instituições de Educação e Ensino
Superior.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO GERALDO DA
RONDÔNIA. Requer a realização de Audiência Pública no dia
28 de junho de 2019, às 9 horas, para tratar de assuntos
referentes às pessoas desaparecidas no Estado de Rondônia.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer a realização de Sessão Solene, para o dia 27 de maio
de 2019 (segunda-feira) às 9 horas, no Plenário desta Casa de
Leis, a fim de homenagear aos Pilotos de Caça do Esquadrão
Grifo da Base Aérea de Porto Velho – BAPV, pelos nobres serviços
prestados em prol da nação brasileira e em memória aos
militares que representaram o Brasil na Segunda Guerra
Mundial, valorizando assim, as tradições e história do nosso
País.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
alteração da data de realização da Sessão Solene do dia 10 de
junho de 2019, às 15 horas, para o dia 06 de junho de 2019,
às 15 horas, nesta Casa de Leis, para entrega de Voto de Louvor
às Entidades e Personalidades que contribuíram para o Combate
ao Trabalho Infantil no Estado de Rondônia.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer
a realização de Sessão Solene para a outorga de honrarias.

REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer
a realização de Sessão Solene para efetivar a entrega de
honraria ao Excelentíssimo Senhor Dr. Gilberto Barbosa Batista
dos Santos, eminente Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, para o dia 30 de maio às 15 horas.

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA. Fica
autorizada, quando requerida, a transformação das Sessões
de quartas-feiras, em Comissão Geral, denominada “A Voz do
Município”.

MENSAGEM Nº 75/19 DO PODER EXECUTIVO,
encaminhando Projeto de Lei, que “Dispõe sobre as Diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020”.
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MENSAGEM Nº 85/19 DO PODER EXECUTIVO,
encaminhando Projeto de Lei que “Institui o Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de
Pequeno Porte SUSAF-RO, e dá outras providências”.

MENSAGEM Nº 87/19 DO PODER EXECUTIVO,
encaminhando Projeto de Lei, que “Institui o Programa de
Integridade da Administração Pública Estadual Direta e Indireta
- PROIN, em todos os Órgãos e Entidades no âmbito do Estado
de Rondônia, excetuadas as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, e dá outras providências”.

MENSAGEM Nº 90/19 DO PODER EXECUTIVO,
encaminhando Projeto de Lei, que “Institui o novo Programa de
Verticalização da Pequena Produção Agrícola do Estado de
Rondônia, PROVE”.

MENSAGEM Nº 91/19 DO PODER EXECUTIVO,
encaminhando Projeto de Lei, que “Autoriza o Poder Executivo,
a abrir Crédito Suplementar por superávit Financeiro no valor
de R$ 134.446.188,92, em favor da Unidade Orçamentária:
SEFIN, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes
e por Créditos Suplementar por Anulação até o valor R$
213.000.000,00, em favor das Unidades Orçamentárias: RS-
SEFIN, SESDEC, Polícia Civil - PC, Polícia Militar - PM, FES e
FAPERO”.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Lido o Expediente,
solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura das matérias a
serem apreciadas.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer a realização de Sessão
Solene, para outorga de honrarias.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Eu gostaria de solicitar
aos senhores deputados que estão no plenário, que se não
voltar ao plenário para dar quorum, nós vamos pedir Verificação
de Quorum. Senhores deputados, nós estamos em votação.

Solicito aos senhores deputados que estão com a
presença registrada, que se façam presente no plenário. Já
temos quorum.

Requerimento de autoria do Deputado Laerte Gomes.
“Requer a realização de Sessão Solene, para outorga de
honrarias”. Para discutir o Requerimento. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

 Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer alteração da data de
realização da Sessão Solene do dia 10 de junho de 2019 às 15
horas, para o dia 06 de junho de 2019 às 15 horas, nesta Casa
de Leis para entrega de Voto de Louvor às Entidades e
Personalidades que contribuíram para o Combate ao Trabalho
Infantil no Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cirone Deiró. Não havendo

discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário)- REQUERIMENDO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer a realização de
Sessão Solene, para o dia 27 de maio de 2019 (segunda-
feira), às 9 horas, no Plenário desta Casa de Leis, a fim de
homenagear os Pilotos de Caça do Esquadrão Grifo da Base
Aérea de Porto Velho – BAPV, pelos nobres serviços prestados
em prol da Nação Brasileira e em memória aos militares que
representaram o Brasil na Segunda Guerra Mundial, valorizando
assim, as tradições e história do nosso País.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Requer a realização
de Audiência Pública no dia 28 de junho de 2019, às 9 horas
para tratar de assuntos referentes às pessoas desaparecidas
no Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Em discussão única o
Requerimento do nobre Deputado Geraldo da Rondônia. Não
havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário)- REQUERIMENTO
DE MOÇÃO DE APOIO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA. Requer Moção de Apoio ao Instituto Federal de
Educação de Rondônia – IFRO e a Universidade Federal de
Rondônia – UNIR, na luta contra o contingenciamento
orçamentário feito nas instituições de Educação e Ensino
Superior.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Em discussão o nobre
Requerimento da Comissão de Educação e Cultura. Não
havendo discussão, em votação única. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL – Questão de Ordem, Presidente.  Queria
registrar aqui meu voto contrário.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar o voto
contrário do Deputado Eyder Brasil, Líder do Governo.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer a realização de
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Sessão Solene para o dia 13/06/2019, às 15 horas no Plenário
desta Casa de Leis, para homenagear os fundadores e diretores
do Grupo de Teatro Êxodo, que atua há mais de 30 anos em
Porto Velho, com o Espetáculo Teatral “O Homem de Nazaré”.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Em discussão única o
Requerimento do nobre Deputado Anderson Pereira que requer
Sessão Solene às 15 horas, dia 13. Em discussão o
Requerimento do Deputado Anderson Pereira. Não havendo
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Registrar a presença do Prefeito Célio, nosso

companheiro do município de Urupá.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer a realização de Sessão
Solene para efetivar a entrega de honraria ao Excelentíssimo
Senhor Dr. Gilberto Barbosa Batista dos Santos, eminente
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Requer realização de
Audiência Pública, no município de Vilhena/RO, para tratar sobre
a militarização da Escola Estadual Cecília Meireles.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar a presença
em nome do Deputado Lebrão, do Pastor Lucas, do município
de São Francisco do Guaporé.

E registrar também, antes de colocar em votação o
Requerimento do Deputado Luizinho Goebel, registrar que nós
fizemos o Requerimento para convocação do Diretor Geral do
DETRAN e do Comandante Geral da Polícia Militar, que vai ser
votado na próxima terça-feira. Convocá-los para explicar o
porquê da apreensão dos veículos que estão com o IPVA
atrasado no Estado de Rondônia, se há uma lei vigente aprovada
por esta Casa e eles não estão respeitando, o que configura
crime de improbidade. Então, na próxima terça-feira, nós vamos
fazer a convocação, porque não há nenhuma ADIN que derrube
essa lei na Justiça, para que seja cumprida a referida lei.

Em discussão o Requerimento do Deputado Luizinho
Goebel. Não havendo discussão, em votação única. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.

 Aprovado. Vai ao Expediente.
Registrar o voto do Deputado Lazinho, contrário.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 009/19 DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Institui
na forma que especifica, o Programa Legislativo Democrático

e Participativo, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria do nobre
Deputado Laerte Gomes está sem parecer das Comissões.

Solicito ao Deputado Adelino Follador para dar o parecer
pela CCJ e demais Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Resolução 009/19 de
autoria do Deputado Laerte Gomes. “Institui na forma que
especifica o Programa Legislativo Democrático e Participativo,
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia”.

Senhor Presidente, nós somos de parecer favorável pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o
referido Projeto do Deputado Laerte Gomes. Para discutir a
matéria o autor, Deputado Laerte Gomes.

Este projeto vai criar nas Sessões de quarta-feira o
momento dos municípios. Nós vamos implementar, trazer
prefeitos, vereadores, a sociedade dos municípios e eles terão
1 (uma) hora dentro de uma Sessão Ordinária, que será
transformada em Comissão Geral, para relatar os problemas
que cada município está vivenciando, o convite partirá da
Assembleia Legislativa. É uma oportunidade, os Prefeitos estão
aqui, os vereadores de trazermos essas lideranças, autoridades
desses municípios para virem para dentro da Assembleia para
poder nos trazer quais as dificuldades que esses municípios
estão vivenciando e juntos buscarmos as soluções devidas.

Então, esse é o intuito do Projeto Assembleia Legislativa
Democrática e Participativa. Participativa em homenagem ao
Deputado Lazinho.

Encerrada a discussão, não havendo mais quem queira
discutir.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, Deputado
Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Presidente, eu li agora a pouco a
Mensagem nº 91, do dia 21 de maio de 2019, eu acredito pela
necessidade da manutenção dos serviços públicos no Estado
de Rondônia, quer seja no seguimento da Segurança Pública,
da Educação e da Saúde, eu solicito a Vossa Excelência que
coloque em Pauta a Mensagem 91.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Essa matéria,
Deputado Eyder Brasil, até me estranha o pedido de Vossa
Excelência como Líder do Governo, porque já foi acordado para
essa matéria ser deliberada na próxima terça-feira. A matéria
foi lida hoje, nem está aqui e esta Casa não pode submeter
isso. Então, na próxima terça-feira vai ser deliberada em Porto
Velho. Está indeferido o vosso pedido.

Para discutir o Projeto de Resolução 009/2019. Não
havendo discussão do parecer do relator, em votação única o
parecer. Em votação o parecer do relator, Deputado Adelino
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Follador. Os Deputados favoráveis permaneçam como estão os
contrários se manifestem. Aprovado.

Em votação única o Projeto de Resolução nº 009/19. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão os contrários
se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
14/19 DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Disciplina a nomeação
para cargos em comissão no âmbito dos órgãos da
Administração Pública direta e indireta, autarquias e fundações
do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
bem como do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas do Estado e adota outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Estou cumprindo um
acordo que fiz com os deputados de tramitar nas Comissões e
quando for ter consenso. A matéria está com os pareceres
pelas Comissões pela aprovação.

Em primeira discussão e votação Projeto de Lei 014/19.
Só para discutir rapidamente.

Esse Projeto é um Projeto de nossa autoria, que “proíbe
a contratação em cargos e Comissões dos homens que sejam
condenados na Lei Maria da Penha, tanto no Poder Judiciário,
Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa
e Poder Executivo”, que vai ser a campanha em defesa da
mulher que a Assembleia Legislativa vai abraçar em respeito
às mulheres.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 014/
19. Os Deputados favoráveis permaneçam como estão os
contrários se manifestem.

Aprovado em primeira discussão. Vai à segunda
votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
063/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 55. Denomina
Antônio Bianco, o Estádio Estadual localizado no Município de
Ji-Paraná.

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

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 063/
19, que “Denomina Antônio Bianco o Estádio Municipal localizado
no Município de Ji-Paraná.”, o “Biancão”.

Os Deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Questão de Ordem,
senhor Presidente.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Só para fazer
uma correção. No momento das homenagens aos agraciados
na tarde de hoje, nós tivemos a homenagem ao Sr. Darciso de

Oliveira Carvalho, Policial Civil do Município de São Francisco
do Guaporé e por um equívoco nós fizemos a leitura pelo nosso
Mestre de Cerimônias do nome como se fosse “Darso” de
Oliveira. Só por questão, solicito fazer a correção aqui.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está registrada a
Questão de Ordem do nobre Deputado, 1º Secretário Ismael
Crispin.

Próxima matéria.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
056/19 DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Assegura a reserva de
até 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho nas empresas
prestadoras de serviços ao Poder Público do Estado de
Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está com
os pareceres favoráveis por todas as Comissões pertinentes.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 056/19.
Não havendo discussão, em primeira votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai à segunda votação.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao nobre parlamentar, Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, o senhor já pediu o
arquivamento não, pediu que não tem, indeferiu pela Mesa e
eu estou aprendendo muita coisa aqui na Assembleia ainda.
Mas eu sempre aprendi que o Plenário é soberano. Eu queria
que o senhor me explicasse, Presidente, o indeferimento
diretamente pelo Presidente, sem passar pelo plenário. É
possível me explicar, por favor? Para eu entender.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está no nosso
Regimento. Tem que pedir para ir à votação, eu vou deferir se
vai à votação do plenário ou não. Mas como já houve um acordo
com o Governo, essa matéria pode ser votada tranquilamente
terça-feira. É uma matéria de R$ 300 milhões que aporta nesta
Casa hoje, que nem um deputado leu ainda onde vai ser
aplicado o recurso, que vai ter esse tempo até terça-feira para
estudar a matéria. E eu não tenho dúvida que, se todos os
deputados concordarem, não vai nem para as Comissões e na
próxima terça-feira vai se votada em plenário. A não ser que
a Casa Civil não queira cumprir o acordo que foi feito aqui
conosco. Aí, se não quiser, que foi feito com a Presidência, se
não quiser, aí a gente tramita ela nas Comissões.

O SR. JAIR MONTES – Não é essa questão não, não é essa
questão. A questão que eu falo é o seguinte, se aqui na
Assembleia, o plenário é soberano ou não? Só quero saber
isso.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência tem
que fazer o pedido para colocá-lo, Vossa Excelência não fez,
está perguntando. A matéria já foi deliberada, já passou e
Vossa Excelência faz o pedido.
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O SR. JAIR MONTES – Eu preciso só tirar essa dúvida, porque
da próxima vez já sei como trabalhar.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Pode, quando a matéria
não estiver votada, Vossa Excelência pode.

O SR. JAIR MONTES – Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência é
um sabido, sabe. Próxima matéria, Secretário. Vamos tramitar
essa matéria nas Comissões, que eu estou achando que é
melhor. Próxima matéria.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
047/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 42. Autoriza o Poder
Executivo a transferir à Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, mediante
doação, o imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia, e revoga a Lei nº 2.117,
de 7 de julho de 2009.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Projeto de Lei nº 047/
19. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável.

O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento está
faltando.

Solicito ao Deputado Ezequiel Neiva para dar o parecer
à referida matéria pelas Comissões de Finanças e Orçamento.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, trata-se do Projeto
de Lei nº 047/19 que aportou nesta Casa com a Mensagem nº
042, que “Autoriza o Poder Executivo a transferir à Agência de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia –
IDARON, mediante doação, o imóvel constituído por terreno e
edificação, pertencente ao Estado de Rondônia, e revoga a Lei
nº 2.117, de 7 de julho de 2009”.

O nosso parecer é favorável pela Comissão de Finanças
e Orçamento, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para registrar aqui
que o Deputado Edson nos colocou e para o público aqui ficar,
tirar as dúvidas. Quando falamos em acordo, houve um acordo
de lideranças e com o governo para deliberar a matéria na
próxima terça-feira; o que não quer dizer que vai aprovar ou
não. Aí, se os deputados concordarem, como a matéria não
tem parecer, não tramitou, na terça-feira vai ser discutida.

Em discussão o parecer do nobre Deputado Ezequiel
Neiva, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem
liberada ao Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, ficou acordado junto com
os deputados que terça-feira vai à votação na Assembleia
Legislativa, com parecer também em plenário.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência está
dizendo de um acordo, eu também tinha um acordo para nem

ser pressionado para votar hoje e não foi cumprido. Em
discussão o parecer do nobre Deputado Ezequiel Neiva. Não
havendo discussão, em votação o parecer do Deputado Ezequiel
Neiva. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

Aprovado o parecer do Projeto de Lei nº 047/19,
do IDARON.

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 047/19. Não
havendo discussão, em primeira votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
026/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 030. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro, até o montante de R$ 7.547.700,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Defesa Sanitária
Animal – FESA.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só para explicar para
o Deputado Jair Montes, que a tua pergunta é pertinente,
deputado. Até para tirar dúvida, no artigo 177 - Serão
despachados pelo Presidente, os requerimentos escritos que
solicite:

Inciso VII – Inclusão, na Ordem do Dia, da proposição
com parecer, em condições regimentais se nela figurar. Só para
Vossa Excelência ter conhecimento.

Essa matéria estava com pedido de vista do nobre
Deputado Jean Oliveira, que retirou o pedido de vista, para a
matéria estar apta à votação.

Em primeira discussão e votação o parecer que foi dado.

O SR. JAIR MONTES – Discutir a matéria, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em primeira discussão.
Estamos na matéria, não é? Em primeira discussão o parecer,
foi dado pela Comissão pertinente ao pedido de vista do
Deputado Jean. Vossa Excelência pediu na Comissão de
Finanças?

O SR. JEAN OLIVEIRA – CCJ.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para relatar a matéria,
então, pela Comissão de Finanças, já que na CCJ o deputado
liberou o pedido de vista. Solicito ao Deputado, quem é da
Finança e Orçamento? Deputado Chiquinho da Emater para
dar o parecer à referida matéria. Deputado Chiquinho, que já
é ligado ao setor produtivo.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Projeto de Lei nº 026/19 de
autoria do Poder Executivo, “Autoriza o Poder Executivo abrir
crédito suplementar por superávit financeiro até montante de
R$ 7.547.700,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Estadual de Defesa Sanitária Animal – FESA”.

Somos de parecer favorável, uma vez que a Comissão
já deu o parecer favorável, estamos de acordo.

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

Está aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº

026/19. Não havendo discussão, em votação.

O SR. JAIR MONTES – Discutir, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir, Deputado
Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, quero parabenizar aqui o
Deputado Jean Oliveira, pela retirada do pedido de vista, tendo
em vista que nós estamos numa Feira, ela não chega a ser
Feria Agropecuária, mas uma Feira que engloba toda a cadeia
produtiva. E é mais do que justo, nós estarmos aqui, viu
Presidente do Idaron, que está aqui conosco veterinário, de
nós votarmos. Eu sei da grande dificuldade que temos hoje de
qualquer que se coloque hoje, para que a máquina do Estado
não pare, é viável. Esta Casa está aqui, para poder o Governo
andar. Nós queremos ver o Governo andando, empregando de
maneira correta os recursos, os quais a Assembleia vai
liberando. Então, parabéns. Parabéns Deputado Jean, parabéns
Presidente Laerte, desta vez tiro o chapéu para o senhor.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir a matéria,
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o Idaron
pelo trabalho que faz desde que começou, que foi implantado
o Idaron em Rondônia, tem feito um trabalho muito importante,
e principalmente neste momento, o Idaron, tem que fazer um
trabalho melhor ainda. Tem que cumprir todas as metas para
poder liberar Rondônia sem vacinação que é o objetivo hoje
nesse momento, e a responsabilidade é muito grande.

Então, com certeza para nós é um prazer estar votando
esse Projeto, para que melhore a estrutura do Idaron do Estado
de Rondônia. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Agradecer a presença
do ex-prefeito Silas, do Município de Brasilândia, que se faz
presente, nosso amigo. Agradecer ao Deputado Jean Oliveira
por ter tirado o pedido de vista.

Em primeira votação o Projeto de Lei 026/19. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.

 Está aprovado. Vai à segunda votação.
O Juliano está ali, não consegue nem respirar, não é,

Júlio?
Mas vai à segunda votação ainda.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
62/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 54. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o valor de R$ 1.500.000.00, em favor da
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão – SEPOG.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – No Projeto de Lei 62/
19, falta parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Quem
são os membros da Comissão de Finanças e Orçamento? Quem
mai? Deputado Jean, da Comissão de Finanças e Orçamento?
Deputado Jean Oliveira, Vossa Excelência para relatar essa
matéria, Projeto de Lei 62/19.

De Presidente Médici, Zezinho do Estrela, nosso
companheiro, parceiro está aqui. Demailson de Alvorada
estava aqui também, nossos cumprimentos. Vereador Benito,
de Estrela, o Benito está ali no celular. Nosso amigo Carlos
Magno, ex-deputado, Vossa Excelência agora pode, sempre
que for a Assembleia, entrar no Plenário. Já há uma Lei para
isso, mudança no Regimento.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, o Projeto de Lei
nº 062/19 de autoria do Poder Executivo/Mensagem 54,
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
excesso de arrecadação até o valor de R$ 1.500.000,00 em
favor da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG”.

Senhor Presidente, esse projeto trata-se de um recurso
de emenda federal que vem ao Estado de Rondônia,
respeitando toda constitucionalidade e legalidade, somos de
parecer favorável ao projeto.

Só queria aqui, senhor Presidente, fazer registro, uma
discussão muito importante para que os projetos que venham
com suplementação orçamentária, que eles sejam mais
detalhados, é muito importante. Esse aqui é um projeto de
emenda parlamentar que não tem problema nenhum, é um
recurso que vem do Governo Federal para o Governo do Estado.

Portanto, somos de parecer favorável.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência está
correta, Deputado Jean.

Em discussão o parecer do Deputado Jean Oliveira. Não
havendo discussão, em votação o parecer do nobre Deputado.

Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.

Aprovado o parecer do Deputado Jean Oliveira.
Em primeira votação o Projeto de Lei 062/19. Os

deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
052/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 47. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação até o montante de R$ 600.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social
– FEAS.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Falta parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Só para registrar aqui a presença do ex-deputado

Renato Veloso, ex-deputado da Assembleia Legislativa, aqui
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presente, para nós é um prazer tê-lo aqui conosco hoje.
Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Para relatar o nobre
Deputado Marcelo Cruz.

O SR. MARCELO CRUZ – Senhor Presidente, esse Projeto aqui
a gente já tem conhecimento e eu dou parecer favorável.

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

Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 052/

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

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
089/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 71. Autoriza a Junta
Comercial do Estado de Rondônia – JUCER a contribuir
financeiramente para a Federação Nacional das Juntas
Comerciais – FENAJU.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – O Projeto de Lei 089/
19 se encontra sem parecer. Solicito ao Deputado Jair Montes
dar o parecer pela CCJ e demais Comissões pertinentes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, inclusive a Junta Comercial
está sem Presidente, está esperando o Governo do Estado,
fazer a nomeação.

“Autoriza a Junta Comercial do Estado de Rondônia –
JUCER, a contribuir financeiramente para a Federação Nacional
das Juntas Comerciais – FENAJU”. Presidente, somos de parecer
favorável deste projeto que está dentro da legalidade.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Em discussão o parecer
do nobre Deputado Jair Montes. Não havendo discussão, em
votação o parecer favorável. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.

Projeto 089/19 da Junta Comercial, que autoriza
contribuir com a FENAJU. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado o parecer do Relator.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 089/

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

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
027/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 031. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro até o montante de R$ 1.878.352,39 em favor da
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura -
SEAGRI.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – A matéria está sem
parecer das Comissões pertinentes. Solicito ao Deputado Lebrão
para conceder parecer pela Comissão de Constituição e Justiça
e demais Comissões pertinentes.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao nobre deputado.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – A matéria tem
pedido de informação pela Comissão de Constituição e Justiça
sem resposta pela Secretaria de Agricultura. Vou adiantar que
um eventual parecer favorável, eu já vou pedir vista do
processo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para relatar o
Deputado Lebrão. Se Vossa Excelência fizer o pedido para tirar
de Pauta, aí a gente vai colocar e a Mesa vai deliberar. Vossa
Excelência tem que fazer o pedido.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Tem o pedido de
informação e a Secretaria não respondeu. Peço à Presidência
a retirada do Projeto da Ordem do Dia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Como o nobre deputado
fez o pedido de informação, e devido até esse evento não
chegou ainda por parte do Governo, vamos tirar, nós vamos
acatar o vosso pedido e conversar com a SEAGRI para até a
próxima terça-feira encaminhar as informações pertinentes ao
pedido do Deputado Ismael Crispin, para a gente colocar em
Pauta novamente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
046/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 41. Autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Município de Espigão d’Oeste, mediante
doação, o imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Na matéria falta
parecer. Deputado Lebrão, já está de pé, conceda o parecer
pela CCJ e demais Comissões pertinentes.

O SR. LEBRÃO – Senhores deputados, trata-se do Projeto de
Lei 046/19 do Poder Executivo/Mensagem 41, que “Autoriza o
Poder Executivo a transferir ao Município de Espigão d’Oeste,
mediante doação, o imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia”.

Pela constitucionalidade, regimentabilidade, o meu
parecer é favorável, senhor Presidente.

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

Aprovado.
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Em discussão o Projeto de Lei 046/19. Não havendo
discussão, em primeira votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
045/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 40. Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, ao Município de
Colorado do Oeste, imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só lembrando aos
nobres deputados que nós temos ainda votação em segundo
turno.

No Projeto de Lei 045/19, falta parecer. Solicito ao
Deputado Aélcio da TV para emitir O parecer pela CCJ e demais
Comissões pertinentes.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei 045/19 de autoria do
Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a transferir,
mediante doação, ao Município de Colorado do Oeste, imóvel
constituído por terreno e edificação, pertencente ao Estado de
Rondônia”.

A matéria é constitucional, por isso o meu parecer é
favorável pelas Comissões pertinentes, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Deputado Aélcio da TV, parecer favorável.

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

Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 045/

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

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
044/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 39. Autoriza o Poder
Executivo a transferir para o Município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - A matéria se encontra
sem parecer. Deputado Adelino Follador para conceder o parecer
pela CCJ e demais Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 044/19, Mensagem
39, “Autoriza o Poder Executivo a transferir para o Município de
Colorado do Oeste, mediante doação, imóvel pertencente ao
Estado de Rondônia”.

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

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o parecer
do nobre Relator Deputado Adelino Follador, parecer favorável.

Não havendo discussão, em votação o parecer. Os

deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.

Aprovado.
Em primeira discussão o Projeto de Lei 044/19. Não

havendo discussão, em primeira votação Projeto de Lei 044/
19. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
042/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 37. Autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Falta parecer pela
Comissão de CCJ. Deputado Marcelo Cruz para conceder o
parecer.

O SR. MARCELO CRUZ – Autor: Poder Executivo, Projeto de
Lei nº 042/19, “Autoriza o Poder Executivo a transferir ao
Município de Colorado do Oeste, mediante doação, imóvel
constituído por terreno e edificação, pertencente ao Estado de
Rondônia”. Presidente, está de acordo com as normas e eu
sou favorável ao projeto.

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

Aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

042/19. Não havendo discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai à segunda discussão.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
043/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 38.  Autoriza o
Poder Executivo a transferir para o Município de Colorado do
Oeste, mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de
Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Falta parecer das
Comissões. O Deputado Aélcio da TV para dar o parecer pela
CCJ e demais Comissões pertinentes.

O SR. AÉLCIO DA TV – Projeto de Lei nº 043/19, de autoria
do Poder Executivo/Mensagem 38, que “Autoriza o Poder
Executivo a transferir para o Município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia”.

Presidente, pela constitucionalidade e legalidade, o meu
parecer é favorável pela CCJ e pelas Comissões pertinentes.

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

Aprovado  o parecer.
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Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
043/19. Não havendo discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Registrar a presença do José Eurípedes Clemente Júnior,

o Lebrinho, do Município de Costa Marques.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
088/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 70. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 4.498.769,30, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Projeto de Lei nº 088/
19. Solicito ao Deputado Marcelo Cruz para dar parecer.
Registrar a presença do nosso vereador da capital, Luan da TV
que está aqui. Deputado, desculpa Deputado AndersoN.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente…

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Vossa Excelência é da
CCJ.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, antes do...

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Só para concluir, o
Deputado Marcelo abriu mão da relatoria e nós nomeamos o
Deputado Anderson Pereira, peço escusas, porque ele já era
relator na Comissão. Questão de Ordem para o Deputado Jean
Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Antes de o nosso grande Deputado
Anderson proferir o relatório dele, eu queria registrar a
presença que esteve aqui conosco agora a pouco, já saiu, mas
não poderíamos deixar de registrar presença do Senador da
República, ex-senador, Chico Sartori.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Deixar o nosso abraço,
não o tinha visto, por isso, não fiz o registro do nosso grande
companheiro de partido, o PSDB, nosso ex-senador e amigo
Chico Sartori.

Para relatar o Deputado Anderson.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, trata-se da
matéria 070, Projeto de Lei nº 088/19, “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 4.498.769,30, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC”.

Trata-se também de um convênio federal, e esse recurso
será usado para modernização e aparelhamento das instituições
de Segurança Pública. Então, pela regimentabilidade, somos
de parecer favorável pela constitucionalidade do projeto.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em discussão o belo e
explicativo parecer do nosso deputado, Vice-Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Anderson Pereira,
do Singeperon, pela CCJ e as Comissões pertinentes à matéria.

Não havendo discussão, em votação o parecer favorável
do deputado. Os deputados favoráveis permaneçam como
estão, os contrários se manifestem.

Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº

088/19. Não havendo discussão. Em primeira votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.

Senhor Presidente, requeiro à Mesa, nos termos do
parágrafo único, do artigo 199 do Regimento Interno, que seja
dispensado interstício regimental para apreciar em segunda
discussão e votação os Projetos de Lei 63/19; 56/19; 14/19;
47/19; 62/19; 52/19; 89/19; 46/19; 45/19; 44/19; 42/19; 43/
19 e 88/19.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar aqui a
presença, em nome do nosso Deputado Pastor Alex, a presença
do Pastor Alessandro e o Pastor Vanderlei. E pedir que
continuem orando por todos nós, como com certeza o fazem.

Em discussão o Requerimento de Dispensa de Interstício
do Deputado Ismael Crispin, Projetos de Lei: 063/19; 056/19;
014/19; 047/19; 062/19; 052/19; 089/19; 046/19; 045/19; 044/
19; 042/19; 043/19 e 088/19. Não havendo discussão, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e
os contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Não há mais
matérias a ser lida, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Não havendo mais
matérias, passamos às Comunicações Parlamentares. Não há
oradores inscritos. Encerradas as Comunicações Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco outra
Sessão Extraordinária para logo em seguida, a fim de
apreciarmos em segunda discussão e votação as seguintes
proposições: 014/19; 63/19; 56/19; 47/19; 26/19; 62/19; 52/
19; 89/19; 46/19; 45/19; 44/19; 42/19; 43/19 e 088/19.
Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 36 minutos)

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ITINERANTE
DA 1ª SESSÃO  LEGISLATIVA

DA 10ª LEGISLATURA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

(Em 23 de maio de 2019)

Presidência do Srs.
Laerte Gomes - Presidente
Adelino Follador - Deputado

secretariado pelo Sr.
Ismael Crispim - 1º Secretário

(Às 18 horas e trinta e sete minutos é aberta a sessão)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 2ª
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Sessão Extraordinária Itinerante 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 Extraordinária anterior.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Solicito a dispensa
da leitura da ata, senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior. Solicito que seja publicada
no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Passamos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
014/19 DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Disciplina a nomeação
para cargos em comissão no âmbito dos órgãos da
Administração Púbica direta e indireta, autarquias e fundações
do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
bem como do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas do Estado e adota outras providências.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
o Projeto de Lei 014/19. Não havendo discussão, em segunda
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e
os contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
063/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 55. Denomina
Antônio Bianco, o Estádio Estadual localizado no Município de
Ji-Paraná.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei 063/19. Não havendo discussão, em
segunda votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
056/19 DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Assegura a reserva de
até 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho nas empresas
prestadoras de serviços ao Poder Público do Estado de Rondônia.

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

O SR. JHONY PAIXÃO – Discutir a matéria, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Para discutir Deputado
Cabo Jhony.

O SR. JHONY PAIXÃO – Senhores, esse projeto, o qual prioriza,
na verdade, a mulher que sofreu violência doméstica. Nós
sabemos que muitas dessas mulheres se sujeitam a essa
situação porque infelizmente elas são completamente
dependentes dos seus maridos. Então, nesse momento,
estamos criando um percentual de 5% para aquelas empresas,
que são prestadoras de serviços para o Estado, que elas possam
chamar essas mulheres que foram vítimas de violência
doméstica.

Estaremos aí, meu Presidente e nobres deputados dando
realmente oportunidade a essas mulheres se livrarem das
garras dos malfeitores. Muito obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Jhony, pelo belo projeto.

Não havendo mais discussão, em segunda votação o
Projeto de Lei 056/19. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

 Aprovado.
Deixar aqui o nosso abraço as nossas Taquígrafas,

guerreiras, estão aí desde a tarde. Parabéns.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
047/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 42. Autoriza o
Poder Executivo a transferir à Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril no Estado de Rondônia – IDARON, mediante
doação, o imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia, e revoga a Lei nº 2.117,
de 07 de julho de 2009.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)- Em segunda discussão
o Projeto de Lei 047/19. Não havendo discussão, em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem. Aprovado.

Solicito a 2ª Vice-Presidente da Assembleia para assumir
a presidência.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
026/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 030. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit
financeiro, até o montante de R$ 7.547.700,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Defesa Sanitária
Animal – FESA.

(Às 18 horas e 41 minutos o senhor Laerte Gomes
passa a presidência ao senhor Adelino Follador)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 026/19. Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
062/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 54. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o valor de R$ 1.500.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão – SEPOG.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 062/19. Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
052/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 47. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 600.000,00, em favor da
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Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação. Não havendo discussão, em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário)- PROJETO DE LEI
089/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 71. Autoriza a Junta
Comercial do Estado de Rondônia – JUCER a contribuir
financeiramente para a Federação Nacional das Juntas
Comerciais – FENAJU.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei 089/19. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
046/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 41. Autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Município de Espigão do Oeste,
mediante doação, o imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei nº 046/19. Em discussão.

Não havendo nenhum deputado para discutir, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e
os contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
045/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 40. Autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei nº 045/19. Não havendo
deputado para discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - PROJETO DE LEI
044/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 39. Autoriza o Poder
Executivo a transferir para o município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 044/19. Em discussão.
Não havendo deputado para discutir, encerrada a discussão.

Em votação. Os deputados que concordam, permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
042/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 37. Autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel constituído por terreno e edificação,
pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei 042/19. Em discussão.

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

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
043/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 38. Autoriza o Poder
Executivo a transferir para o Município de Colorado do Oeste,
mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei 043/19. Em discussão.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
088/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 70. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro,
até o valor de R$ 4.498.769,30, em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e
Cidadania – SESDEC.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Em segunda
discussão e votação Projeto de Lei 088/19. Em discussão. Não
havendo deputados para discutir, está encerrada a discussão.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Não há mais
matéria a ser lida, senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Não havendo mais
nada a tratar, invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar
a presente Sessão, convoco Sessão Ordinária para o dia 28 do
corrente, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, no horário regimental, às 15:00 horas.

Agradecer a presença de todos que ficaram até este
momento participando aqui das discussões, das votações e
agradecer a todos os deputados, que quase por unanimidade
estiveram presentes, valorizando assim esta Sessão
Extraordinária aqui em Ji-Paraná. Um abraço a todos. Foi um
prazer estar aqui com vocês em Ji-Paraná, nesta Sessão.

Obrigado.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 48 minutos)
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ADVOCACIA GERALADVOCACIA GERALADVOCACIA GERALADVOCACIA GERALADVOCACIA GERAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N. 08/2016

Processo Administrativo n. 14394/2015-55.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Contratada: EMPRESA PUBLICENTER INFORMÁTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA.

DO OBJETO: Prorrogação do Contrato nº. 008/2016, referente
à locação de um software para administração de recursos humanos
e folha de pagamento, envolvendo a instalação, configuração,
atualização de versões, transferência de conhecimento
(treinamento) e suporte técnico, presencial e remoto (help desk
service), para atender as necessidades desta ALE/RO.

DO PRAZO: O prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 10 de
maio de 2019 e ultimando-se em 09 de maio de 2020.

DO VALOR: O valor total do presente termo aditivo é de R$
106.126,56 (cento e seis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta
e seis centavos), referente ao prazo para a cobertura de 12 (doze)
meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte programação:
Fonte – 0100000000
Evento – 400091 – 1001
Programa de Trabalho – 011262201310500000
Elemento de Despesas – 339040
Nota de Empenho – 2019NE00768 de 30 de abril de 2019.

DISPOSIÇÃO FINAL: Para firmeza e como prova do acordado foi
lavrado o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO, o qual depois
d lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes,
e registrado às fls. 06 (seis) do Livro de Registro de Termos Aditivos
do ano de 2019 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 07 de maio de 2019.

LAERTE GOMES
Presidente

Assembleia Legislativa do Estado de RO

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral – ALE/RO

Assembleia Legislativa do Estado de RO

PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO
LTDA.

CNPJ n. 04.235.413/0001-06
CIBELY PALHARES GOMES

CPF n. 072.426.956-86
Representante Legal

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°2720/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 12 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve;

R E L O T A R

RAIMUNDO NONATO AVELINO FRAGOSO, matrícula nº.
100005167, ocupante do Cargo de Agente de Serviços,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa,
na Superintendência de Logística, a partir de 16 de maio de
2019.

Porto Velho, 21 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO 2076/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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;

EXONERAR:

O servidor IRAN DE SOUZA NUNES, cadastro nº 100009763,
Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo desta Casa Legislativa, da Função em Comissão de Assessor
Técnico, código AT-01, a partir de 01 de março de 2019.

Porto Velho, 28 de março de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

E R R A T A

No Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa nº 85, pág.
1947, publicado no dia 23 de maio de 2019, promovendo a
seguinte alteração no ATO Nº 123/2019-SRH/D/P/ALE:

ONDE SE LÊ:

Lotação: Gab. da Presidência

LEIA-SE:

Lotação: Gab. da Com. Perm. de Meio Ambiente e Desenv.
Sustentável.
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ATO Nº2520/2019-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  dos servidores relacionados, para o Departamento de
Arquitetura, a contar de 16 de maio de 2019.

Nome:  ADAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
Matrícula: 200167058

Nome:  CAIO NOBRE VILELA
Matrícula: 200166909

Nome:  EVILANCIO SODRE DA SILVA
Matrícula: 200166831

Nome:  TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Matrícula: 200166347

Porto Velho,  10 de maio  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2663/2019-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

ALESSANDRA DARLY AGUIAR E SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete do Secretário Geral Adjunto, a contar de 02 de maio
de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2350/2019-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

ALEXANDRE MAGNO NUNES PINTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário de Gabinete, código DGS-
6, no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de abril de 2019.

Porto Velho, 15 de abril de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2664/2019-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

ALLAN MARQUES DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Desenvolvimento,
código DGS-3, do Departamento de Infraestrutura e Suporte
Operacional, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2623/2019-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

AMANDA JULIANA JASINSKI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21, no
Gabinete da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, a
contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2665/2019-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

CAMILA FERNANDA RESENDE DA ROCHA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código DGS-
9, no Departamento de Apoio à Produção Parlamentar, a contar
de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2624/2019-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

CARLOS HENRIQUE CARPINA GALVÃO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
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na Diretoria Pedagógica, da Escola do Legislativo, a contar de 16
de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2461/2019-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  dos servidores relacionados, para o Departamento de
Planejamento e Acompanhamento Orçamentario, a contar de 16
de maio de 2019.

Nome: DANIEL MORAES DA SILVA
Matrícula: 200166995

Nome: SEBASTIAO DE ARAUJO BARRETO
Matrícula: 200166996

Nome: HELEN CASSIA HOLANDA MAIA
Matrícula: 200166901

Nome: WYRLANY SOUZA NASCIMENTO
Matrícula: 200166994

Porto Velho,  10 de maio  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2439/2019-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

DANILO SCHIO DE ABREU, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, código AT-28, do Gabinete do Deputado
Cirone Deiró, contar de 1º de maio de 2019.

Porto Velho, 08 de maio de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº2465/2019-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 DIEGO PASQUIM TOLOTTI,
matricula 200166460, para Assistente Parlamentar, e relotar no
Gabinete da Presidência, a contar de 16 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2667/2019-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

EDIMILSON MARQUES BARBOSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário de Gabinete, código DGS-
6, no Gabinete do Secretário de Modernização da Gestão, a contar
de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2544/2019-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 referencia do Cargo em Comissão da Servidora ELISZAMA
NUNES DE CARVALHO, matricula 200166630, Assessor Técnico,
para o código AT-30, e relotar no Gabinete da Presidência, a
contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2380/2019-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

ENI PEREIRA LEITE, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assistente Técnico, código AST-30, da Divisão de Patrimônio, do
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, a contar de 1º de
maio de 2019.

Porto Velho, 02 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº2709/2019-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 dos servidores relacionados, para Assessor
Especial da Presidencia, a contar de 16 de maio de 2019.

Nome: EVANDRO ZACARIAS MOTA
Matrícula: 200166321

Nome: AMARILDO JOSE ROCHA
Matrícula: 200166577

Nome: JULIANA MACEL SILVA DOS SANTOS
Matrícula: 200166813

Porto Velho,  15 de maio  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2572/2019-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  dos servidores relacionados, para a Diretoria Pegagogica,
Escola do Legislativo, a contar de 16 de maio de 2019.

Nome: FRANCIELE CRISTINA DA CRUZ
Matrícula: 200164673

Nome: GUILHERME LUIZ CASTIEL DA SILVA
Matrícula: 200166935

Nome: HAMILTON FERNANDES MEDEIROS
Matrícula: 200166932

Porto Velho,  10 de maio  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2351/2019-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

FRANCISCO LUCIANO DE HOLANDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30,
no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de abril de 2019.

Porto Velho, 15 de abril de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2570/2019-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 Função em Comissão do Servidor FRANCISCO TAVARES DE
MELO, matricula 100010455, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo desta Casa Legislativa, para Assessor Técnico, código AT-
26, da Diretoria Pedagógica, Escola do Legislativo, a contar de 02
de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2669/2019-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

GILSON BORGES DE SOUSA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-25, na Divisão
Elaboração de Termo de Referência, Secretaria Administrativa, a
contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2670/2019-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

ISABELE BEZERRA DE ARAUJO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, no
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, a contar de 02 de
maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2671/2019-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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N O M E A R

JOÃO BATISTA DA SILVA PERIN, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretario de Apoio, código DGS-9,
na Assessoria da Mesa Diretora, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2451/2019-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 JOSE FRANÇA BENJAMIM,
matricula 200166939, para Assistente Técnico, e relotar no
Departamento de Compras, da Superintendência de Compras e
Licitação, a contar de 16 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2672/2019-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

JOSE MARIO DE MELO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Divisão de Protocolo Geral, código DGS-
3, do Departamento de Comunicação Interna e Externa, a contar
de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2464/2019-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 LAIS PANTOJA FERREIRA,
matricula 200166950, para Assistente Técnico, código AST-26, e
relotar no Gabinete do Secretário de Modernização da Gestão, a
contar de 16 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2710/2019-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 Servidor LEANDRO DE PAULA VIEIRA,
matricula 200166238, para  Assistente Parlamentar, do Gabinete
da Presidência , a contar de 16 de maio de 2019.

Porto Velho, 15 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2545/2019-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 referencia do Cargo em Comissão da Servidora LUANA MITSUE
AZEVEDO KUBOTA, matricula 200165794, Assistente
Parlamentar, para o   código ASP-20, e relotar no Gabinete da
Presidência, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2706/2019-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 MARCOS PAULO PERIN MEDEIROS,
matricula 200166854, Assistente Técnico, para Divisão de Arte e
Criação, do Departamento de Infraestrutura e Suporte
Operacional, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 15 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2626/2019-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

MARIA APARECIDA FURTUNATO DE OLIVEIRA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
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código AST-19, no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa
do Consumidor, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2674/2019-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

MARIA CATIA MARQUES VELOSO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-30,
no Gabinete do Secretário de Engenharia e Arquitetura, a contar
de 16 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2675/2019-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

MATHEUS BORILLE, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-12, no Gabinete da
Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, a contar de 02
de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2676/2019-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

MIGUEL ARMANDO PEREZ VACA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-12,
no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor,
a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2686/2019-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 REGINALDO GIRELLI MACHADO,
matricula 200166973, Assistente Técnico, para o Gabinete da
Comissão Permanente de Transporte e Obras Públicas, a contar
de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 15 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2622/2019-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

RICARDO MARTINS MATTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Manutenção
Predial, código DGS-3, do Departamento de Engenharia, a contar
de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2587/2019-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

RICARDO  NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Secretário de Gabinete, código DGS-6, no
Gabinete da Presidência, a contar de 16 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2677/2019-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

ROSEMBERGUE OLIVEIRA DE FREITAS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
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na Diretoria Pedagógica,  Escola do Legislativo, a contar de 16 de
maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2678/2019-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

RUBSON JOSE ALVES DE FREITAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário de Gabinete, código DGS-
6, no Departamento de Apoio à Produção Parlamentar, a contar
de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 14 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2438/2019-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

RUDYNEI PRADO MELO, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, código AT-26, do Gabinete da Presidência,
contar de 1º de maio de 2019.

Porto Velho, 08 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2661/2019-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

RUTHIANE CARTAGENA QUEIROZ, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-29, do Gabinete do
Secretário Geral Adjunto, a contar de 1º de maio de 2019.

Porto Velho, 13 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2405/2019-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

SENIA MARIA DOS SANTOS FEITOSA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Divisão de Estudos, Pesquisas e
Informações Legislativas, código DGS-3, do Departamento de
Apoio à Produção Parlamentar, contar de 1º de maio de 2019.

Porto Velho, 03 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2569/2019-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 SIMONE SILVA DE SOUZA
NEIVA, matricula 200162318, para Assessor Técnico, código AT-
26, da Diretoria Pedagógica, Escola do Legislativo, a contar de
02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2546/2019-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 referencia do Cargo em Comissão da Servidora TAINA MARIA
PEREIRA FERREIRA, matricula 200165943, Assistente
Parlamentar, para o   código ASP-26, e relotar no Gabinete da
Presidência, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2773/2019-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

VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-29, da
Divisão de Apoio Administrativo, da Diretoria Administrativa- Escola
do Legislativo, a contar de 31 de maio de 2019.

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº2457/2019-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 dos servidores relacionados, para Assistente
Parlamentar, e relotar no Gabinete da Presidencia, a contar de 16
de maio de 2019.

Nome:  VIVIAM CRISTINE FERNANDES FRANCO
Matrícula: 200166977

Nome:  IOLANDA DO NASCIMENTO CORREA
Matrícula: 200165894

Porto Velho,  10 de maio  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2547/2019-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor WILLIAM
MARCOS MACEDO VEIGAS, matricula 200166498, Assessor
Técnico, para o   código AT-26, e relotar no Gabinete da
Presidência, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 137/2019-SRH/D/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 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327, de 9
de março de 2016.
RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias no período de 12 a 14/06/2019, ao
Deputado Estadual ANDERSON DA SILVA PEREIRA, cadastro nº
200163215, conforme Processo nº 00008843/2019-30.

Porto Velho - RO, 04 de Junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 138/2019-SRH/D/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 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327, de 9
de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 10 a 13/06/2019, ao
Deputado Estadual EDSON MARTINS DE PAULA, cadastro nº
200146648, conforme Processo nº 0008858/2019-44.

Porto Velho - RO, 04 de Junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 139/2019-SRH/D/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 e, o que
disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 10 a 13/06/2019, a
servidora relacionada, que irá assessorar o Deputado Estadual
Edson Martins, na bancada Federal e no lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa da Regularização Fundiária Rural, em Brasília
- DF, conforme Processo nº. 0008858/2019-44.

Nome: Gessiane Matias Esteves
Matrícula: 200165756
Cargo: Assessor Parlmentar
Lotação: 4º Secretário

Porto Velho - RO, 04 de Junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 140/2019-SRH/D/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 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327, de 9
de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 01 (uma) diária a contar de 12/06/2019, ao Deputado
Estadual EYDER BRASIL DO CARMO, cadastro nº 200165400,
conforme Processo nº 00008949/2019-27.

Porto Velho - RO, 04 de Junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº 141/2019-SRH/D/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 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327, de 9
de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 10 a 13/06/2019, ao
Deputado Estadual EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO, cadastro nº
200165394, conforme Processo nº 00009083/2019-48.

Porto Velho - RO, 05 de Junho de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

SUPSUPSUPSUPSUP..... COMPRAS E LICIT COMPRAS E LICIT COMPRAS E LICIT COMPRAS E LICIT COMPRAS E LICITAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

ATO Nº2571/2019-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 SAMUEL COSTA MENEZES,
matricula 200166968, para Chefe de Divisão de Autuação
Processual, código DGS-3, e relotar no Departamento de
Comunicação Interna e Externa, a contar de 02 de maio de 2019.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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