Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
ATO Nº 006/2016-MD/ALE
Suspende pagamento de licença prêmio em
pecúnia e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes financeiros e orçamentários desta
Casa de Leis,
RESOLVE:
Art. 1°. Suspender até 31 de dezembro de 2016, o pagamento da conversão em
pecúnia da licença prêmio por assiduidade aos servidores da Assembleia Legislativa.
Parágrafo único. Excetua da suspensão de que trata o caput deste artigo, as licenças
aos servidores aposentados.
Art. 2°. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Mesa Diretora, 19 de abril de 2016.
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Então, poderia, eu gostaria que tivesse tido mais
Deputados aqui, os que se pronunciaram naquela Audiência
Pública, também está aí, eu queria deixar essa cobrança, mas
eu acho que ela foi muito importante. Para as pessoas que
vieram agradecer cada um que veio, inclusive, aqui o Vereador
Doré lá de Cujubim, Josimar também, Djalma Moreira da Silva,
Presidente também que estava não sei se ainda está aqui,
também o Lourival José, Presidente; Reinaldo Pires, da Câmara
Municipal de Machadinho d'Oeste.
Agradecemos cada um que esteve aqui hoje, com certeza
vê tanta expectativa criada que nem essa que foi citada na
época do Miguel Sena, que tem um projeto, parecia que ia
começar no outro ano, no outro exercício não aconteceu, a
questão da ferrovia, eu encontrei os chineses, estavam aqui no
DER esses dias procurando uma audiência com o Governador,
pedindo para o Governador fazer um projeto que o Brasil, eles
nem falavam português, o tradutor: "o Brasil não faz projeto,
Brasil não faz projeto". Eles colocaram noventa bilhões à
disposição e o Brasil não faz projeto para ferrovia de Rondônia.
E eles reclamando aí, quatro engenheiros, inclusive, vindos de
lá de fora cobrando porque que ainda não fizeram o projeto
que eles querem patrocinar, querem financiar e aí infelizmente
o Brasil passa por uma situação muito difícil, esperamos que
resolva, mas nós vamos fazer um documento baseado nessa
Audiência Pública, cobrando da Bancada Federal, que é muito
importante, quando você fala assim que não pode ser feito
esse ano, mas o dinheiro é uma questão de prioridade, se tiver
uma ação política pode adiantar, em vez do ano que vem, faz
esse ano. Uma coisa que o recurso está vindo para uma coisa
pode ser alterado sim. É politicamente que se altera. Essa
pressão, tem que ter a pressão da população e das autoridades
que são eleitas, seja Prefeito, sejam Vereadores, sejam
Deputados Estaduais e principalmente a bancada federal porque
tudo é movido através da ação política. E muitas vezes a gente
fica aqui só ouvindo e não fazendo nada porque não vai adiantar.
Eu sou Presidente da CPI do boi, nós estamos fazendo, ouvindo
os frigoríficos, e alguém falou: "mas, o Friboi domina o mercado
da carne do mundo". Eu falei: "olha, até uma formiga no pé de
um elefante incomoda".
Temos que fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer
a parte. Cada um que veio aqui hoje está dando a colaboração
para que a gente leve adiante. A imprensa está aqui, hoje deu
toda cobertura e é isso que move. Eu acho que as dificuldades
que o DNIT tem, o Sérgio tem que ir à imprensa e falar: "eu
não posso fazer isso porque eu só tenho isso". A partir daí, a
pressão da população em cima da bancada federal é maior.
Todo mundo depende de voto. "o Diretor do DNIT falou que ele
só tem dinheiro para fazer 100, 105 quilômetros e tem 300
para fazer". O que é que vocês estão fazendo lá? Eu vejo aqui,
hoje, uma matéria cobrando da bancada federal, passaram
aqui, a bancada federal inerte e tal. Aí provoca o Deputado
Federal para poder trabalhar mais, para poder defender aquela
causa que a população está reclamando.
Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos
os presentes:"364. Rodovia da morte volta a fazer vítimas e
bancada federal segue inerte". Isso é o Cone Sul, a imprensa
que está falando. Isso é uma maneira de você cutucar os
Deputados federais. Eu acho que cutucar, nós, os estaduais e
depois nós cutucarmos eles é uma força em conjunto. Então
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eu quero deixar aqui a cada um o agradecimento, a quem
veio até e com certeza o Alan, o representante do DNIT.
Também o representante da Polícia Rodoviária Federal eu
quero agradecer, sempre presente nos eventos; se colocando
à disposição, o Sales, Adjunto da SEDAM também,
representando também o governo do Estado.
O Governador está em Brasília, ontem e acho que está
hoje também. Também o representante do Porto aqui, cada
um de vocês, os engenheiros que vieram para contribuir é
muito importante para nós, queremos agradecer.
Invocando a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense, declaro encerrada a presente Audiência Pública.
Muito obrigado.
(Encerra-se esta Audiência Pública
às 12 horas e 32 minutos)
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ATO Nº 006/2016-MD/ ALE

Suspende pagamento de licença prêmio em
pecúnia e dá outras providências.
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes financeiros e
orçamentários desta Casa de Leis,
RESOLVE:

°.

Art. 1 Suspender até 31 de dezembro de 2016, o pagamento
da conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade
aos servidores da Assembleia Legislativa.
Parágrafo único. Excetua da suspensão de que trata
o caputdeste artigo, as licenças aos servidores aposentados.

Art. 2°. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Mesa Diretora, 19 de abril de 2016.
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