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SECRETÁRIO: SR. ALAN QUEIROZ
        
O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Sob a proteção 

de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta 
a 3ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária 
da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia. 

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

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – Boa 
tarde, Presidente. É um prazer estar aqui auxiliando Vossa 
Excelência no início dos nossos trabalhos, Deputado 
Cirone.

Procede à leitura da ata da Sessão Ordinária 
anterior e solicita a seguinte retificação: onde está escrito 

“2021”, leia-se “2022”.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, 
Secretário. Em discussão a ata que acaba de ser lida. 
Não havendo observação, dou-a por aprovada com a 
retificação. 

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

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) - 
Procede à leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Mensagem nº 37/2022 - Poder Executivo, 
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação, 
até o valor de R$ 29.450.333,00 e cria Ação em favor da 
Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Obras e 
Serviços Públicos – SEOSP”.

- Mensagem nº 38/2022 - Poder Executivo, 
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Altera 
Anexos e revoga dispositivo da Lei Complementar nº 965, 
de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências”.

- Mensagem nº 39/2022 - Poder Executivo, 
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 
Executivo a alienar imóvel pertencente ao Estado de 
Rondônia, localizado no município de Vilhena-RO”. 

- Mensagem nº 40/2022 - Poder Executivo, 
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Estado de 
Rondônia, por intermédio do Poder Judiciário, alienar por 
venda, mediante licitação na modalidade concorrência 
ou leilão público, imóvel localizado no Município de Porto 
Velho e sua respectiva desafetação”.

- Mensagem nº 41/2022 - Poder Executivo, 
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 
Executivo a transferir, mediante doação, imóvel 
pertencente ao Estado de Rondônia para o Departamento 
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Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER”.

- Ofício nº 598/2022 – Contabilidade Geral do 
Estado, encaminhando Avaliação do Cumprimento 
de Metas Fiscais do Governo do Estado de Rondônia, 
referente ao 3º Quadrimestre de 2021.

- Ofício nº 153/2022 – Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, informando sobre transferência 
de recursos suplementares do Fundo Nacional de 
Segurança Pública, na modalidade Fundo a Fundo no 
exercício financeiro de 2021.

- Ofício nº 122/2022 – Tribunal de Justiça do 
Estado, encaminhando decisão de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 0800085-32.2021.8.22.0000 
em face da Lei Complementar estadual nº 1.056 de 26 
de fevereiro de 2020.

- Ofício nº 118/2022 – Tribunal de Justiça 
do Estado, comunicando o trânsito em julgado da 
decisão que deferiu o pedido liminar de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 0803022-15.2021.8.22.0000. 

Lido, Senhor Presidente, o nosso expediente 
recebido.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, 
Senhor Secretário. 

Passemos às Breves Comunicações. Com a palavra 
por cinco minutos, até com direito a aparte hoje viu, o 
Excelentíssimo Deputado Ribamar Araújo?

Enquanto o Deputado Ribamar Araújo se dirige à 
tribuna, quero aqui cumprimentar as pessoas presentes 
aqui na nossa galeria. Dizer da nossa alegria de tê-los 
aqui conosco. Nós temos aqui, do Governo do Estado, 
muitos Vetos a serem votados. Esses Vetos estão 
trancando a pauta da Assembleia Legislativa e não vai ter 
votação enquanto não votarmos esses Vetos. E aqui nós 
temos alguns pleitos em cima, em relação aos militares 
aposentados, nós temos a situação do zoneamento. 
Então, está tendo uma reunião ali nos bastidores 
tentando ajustar sobre a situação desses vetos.

Mas vocês são sempre muito bem-vindos. 
Cumprimentar também a imprensa aqui presente. 
A imprensa que tem um papel importante de estar 
divulgando os trabalhos da nossa Assembleia Legislativa. 

Com a palavra o Excelentíssimo Deputado Ribamar 
Araújo. Você pode deixar o tempo livre.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Boa tarde a todos. 
Queria cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado 
Cirone Deiró, presidindo os trabalhos da Assembleia 
Legislativa na tarde de hoje. Cumprimentar da mesma 
forma o Deputado Alan Queiroz, secretariando os 
trabalhos. Aqui presente também o Deputado Luizinho 
Goebel. Queria cumprimentar os funcionários desta Casa 
e a imprensa aqui presente, mas especialmente, além 
de cumprimentar a todos que estão presentes aqui, 
cumprimentar a família de Carlos Levy Gomes da Silva, 
que faleceu há pouco tempo e hoje, Senhor Presidente 
Cirone, apesar de não poder ser votado hoje porque o 
Veto está trancando a pauta, mas...

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – É 
Requerimento, Excelência? Dá para votar hoje.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Dá para votar hoje? 
Será que tem quorum para votar?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Se der 
quorum dá.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Se tiver quorum. 
Então está dependendo do quorum. Mas essa Moção 
de Pesar..., está presente aqui, Senhor Presidente, os 
familiares, muitos dos familiares de Carlos Levy. Está 
presente aqui a D. Marly Gomes que é a mãe; a Maria 
de Lourdes que é a irmã; o José Solando que é irmão; 
a Maria Lucília que é irmã; o Uilen, sobrinho; o Murilo 
Gabriel também sobrinho; Ricardo Figueiredo meu 
particular amigo, é cunhado; Jonas Machado, amigo da 
família e Lucicleia Brasil também amiga da família; além 
de minha secretária Kátia Milhomem. 

Estão assistindo de maneira remota através 
da plataforma YouTube, o senhor Carlos Marcel que 
é filho, está em São Paulo; a Sofia, que filha está em 
Guajará-Mirim; Golda Kelly é a viúva do Carlos Levy, 
está em Guajará-Mirim; Sônia, irmã de Carlos Levy, está 
em Ribeirão Preto; Selma, também irmã, também em 
Ribeirão Preto; Andreia Verena, sobrinha, está no Rio de 
Janeiro; Ana Lara, sobrinha, também no Rio de Janeiro; 
Nilton, cunhado, em Ribeirão Preto e Rafael, também 
cunhado, está no Rio de Janeiro.

Mas, Senhor Presidente, nobres Deputados, Carlos 
Levy nasceu aqui em Rondônia e infelizmente Deus o 
levou muito precocemente, e estou aqui neste momento, 
dividindo ainda um pouco da dor do falecimento tão 
precoce com essa família que está aí na galeria, nos 
assistindo e vai receber essa Moção de Pesar.

E o Carlos Levy era uma pessoa muito importante 
aqui para o Estado de Rondônia no que se refere à 
cultura. Era um grande cineasta que levou o nome de 
Rondônia, Brasil e mundo afora. Ele sempre foi muito 
determinado e infelizmente como já disse, teve uma 
morte muito precoce e deixou um vazio muito grande 
tanto para a sua família como para os seus amigos e 
acima de tudo, também, para a cultura do Estado de 
Rondônia. Então, a todos os familiares do Carlos Levy, 
aqui os nossos sentimentos mais uma vez, a nossa Moção 
de Pesar e que Deus conforte ou continue confortando 
a todos vocês familiares. E que Deus — a gente tem 
certeza —, e ele está perto de Deus, lá no reino de Deus 
e que, neste momento, tenho certeza que ele lá de cima 
está nos ouvindo. E com certeza ele deixou um grande 
legado aqui no Estado de Rondônia, em Porto Velho e 
em Guajará-Mirim. A todos vocês, familiares do Carlos 
Levy, o meu abraço, os meus sentimentos, fiquem todos 
com Deus. Um grande abraço.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Ribamar Araújo. Parabenizar pela propositura 
da votação e dizer aos familiares que é com muita honra 
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que esta Casa homenageia um cidadão rondoniense. 
Eu quero passar a palavra ao Excelentíssimo 

Deputado Alan Queiroz, a usar por cinco minutos, sem 
direito ao aparte, mas fique à vontade quanto ao tempo.

O Presidente, Deputado Alex Redano, pediu para 
registrar presença.

O SR. ALAN QUEIROZ – Excelentíssimo Senhor 
Deputado Cirone, neste momento presidindo os nossos 
trabalhos e de forma brilhante como sempre, Deputado 
muito participativo. É uma honra, meu líder, estar também 
ao seu lado hoje ajudando a conduzir os trabalhos desta 
Casa legislativa. Meus cumprimentos ao amigo pessoal, 
Deputado Ribamar Araújo, tivemos a oportunidade de 
ter um mandato como vereador no município de Porto 
Velho, no qual eu aprendi bastante ao lado deste grande 
parlamentar. 

Meus cumprimentos aqui a todas as pessoas que 
nos acompanham na galeria, os servidores públicos, em 
especial também à família do Carlos Levy, e da mesma 
forma também me solidarizo com o nobre deputado 
representando essa Moção de Pesar. Com certeza 
terá aqui o reconhecimento de toda esta Casa pelos 
relevantes trabalhos e sempre levando o nome do nosso 
Estado a um lugar merecido, que é o melhor lugar de 
destaque. Então, parabéns aqui a todos os familiares por 
receber essa comenda e tenho certeza que é mais algo a 
acrescentar nesse currículo vasto do seu legado deixado 
aos seus familiares. 

Meus cumprimentos também aqui aos acadêmicos 
— ainda estão aqui, não é? — em nome do Mário Sérgio, 
cumprimentar os acadêmicos de Direito que estão aqui 
hoje visitando as galerias e como é importante também 
a presença de fato, conhecendo na prática os trabalhos 
legislativos do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. 

Venho aqui, Senhor Presidente, cumprimentar 
nossas funcionárias principalmente pelo Dia Internacional 
da Mulher. Parabéns a vocês, vocês de fato engrandecem, 
abrilhantam e deixam o nosso dia aqui muito mais feliz 
com o sorriso, o desempenho e o carinho que a gente é 
tratado neste parlamento estadual. 

Venho, Senhor Presidente, de forma rápida, 
breve, apenas fazer um registro que essa semana 
próxima passada estive entregando uma obra em uma 
escola modelo, referência, aqui, Deputado Ribamar, no 
nosso Estado de Rondônia, em especial Porto Velho, 
a escola Major Guapindaia. Destinei um recurso de 
emenda minha do ano passado para a construção de 
um campo sintético e fizemos a entrega juntamente ali 
com os alunos e tive também a satisfação de estar nesse 
mesmo dia fazendo essa entrega do nosso Governador 
Coronel Marcos Rocha, esteve juntamente conosco 
fazendo a entrega. 

E quero fazer também aqui já um encaminhamento, 
Senhor Presidente, Senhores Deputados, de uma 
preocupação que tenho, que tive, na oportunidade ali 
naquela entrega. Ouvindo diversos diretores de escola, 
em especial de diretores de escola de Porto Velho, que 
estão encontrando muita dificuldade para adquirirem 

principalmente a merenda através das compras — 
que mudaram o sistema. O interior do Estado está 
conseguindo fazer suas compras de forma direta pelas 
escolas, através de carta-convite ou até mesmo registro 
de preço; e as escolas de Porto Velho mudaram a 
forma de compra desses materiais principalmente os 
que são utilizados na merenda escolar para o regime 
de tomada de preço pela Supel (Superintendência de 
Compras e Licitações do Estado de Rondônia). E isso 
está atrapalhando principalmente que essas escolas já 
estejam com esses suplementos alimentares para se 
fazer a merenda das nossas crianças, nossos alunos e, 
principalmente, fazendo com que a gente acabe sendo 
contemplado aqui, empresas e comerciantes de fora do 
nosso Estado e principalmente de fora do município de 
Porto Velho.

Se a gente tivesse condição de fomentar, como 
era no passado, o comércio local, principalmente o 
comércio vizinho de cada escola, a gente estaria trazendo 
atividade econômica para uma distribuição dessa renda 
utilizada pelas escolas, pelo nosso Estado, diretamente 
nos bairros da nossa cidade, Porto Velho. 

Então, quero fazer esse registro. Vou fazer 
essa solicitação de forma oficial, através de Ofício 
e Requerimento, para a Secretaria de Educação do 
Estado de Rondônia para que a gente tenha o mesmo 
tratamento das escolas do interior do Estado com as 
escolas da nossa capital. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado pela 
atenção de todos. 

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Alan Queiroz. Parabenizar o excelente trabalho 
que o Deputado Alan Queiroz faz e a sensibilidade em 
investir no esporte. 

Eu vi aí a matéria sobre a quadra sintética que 
foi colocada na escola, eu acho que é uma inovação, é 
uma novidade. Isso é pensar na educação, pensar na 
saúde, inclusive. Quando você investe no esporte, você 
está investindo na saúde. 

Eu quero convidar o Excelentíssimo Deputado 
Adelino Follador para fazer uso da palavra, por cinco 
minutos, sem direito a aparte. 

O SR. ADELINO FOLLADOR – Boa tarde a 
todos. Cumprimentar aqui especialmente o Deputado 
Cirone Deiró, que está presidindo hoje esta Sessão; 
nossos colegas deputados estaduais aqui presentes; a 
população em geral; as pessoas aqui presentes, mas 
especialmente as mulheres. Hoje é Dia Internacional 
da Mulher. Queremos parabenizar todas as mulheres 
aqui presentes, e todas as que estão nos assistindo, e 
todas as do Estado de Rondônia. Dizer que para nós é 
um prazer muito grande homenagear. Hoje cedo minha 
esposa, através da minha esposa, através da minha filha, 
minhas duas noras, nós já, cedo, nos encontramos, e 
com certeza tivemos o prazer de parabenizar. Mas o dia 
da mulher é todo dia, não é só hoje não. Mas hoje é um 
dia para a gente lembrar a importância das mulheres, 
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da mãe dentro de casa, da mulher companheira. E, 
com certeza, as mães hoje são praticamente o alicerce 
da família e a gente tem o maior prazer hoje de estar 
homenageando. E as mulheres cada vez vão buscando 
mais espaço, e merecem. A mulher tem que estar onde 
ela quer.

E esses dias eu fui a uma formatura, Deputado Dr. 
Neidson, tinha, de quatro turmas, três homens. O resto 
era tudo mulher na formatura. Eu vi: “as mulheres vão 
tomar conta do mundo”. A gente vê que é na maioria 
das formaturas, na maioria, mas nesse dia eu espantei: 
quatro turmas, só tinha três homens. Era tudo mulher. 
E aí prova que as mulheres estão se preparando, se 
preparam mais. E além disso, a gente sabe que elas 
recebem... Às vezes, a média do salário delas é mais 
baixa do que a do homem. É injusto porque hoje as 
mulheres se preparam, se preparam. Então, tem muita 
coisa para ser conquistada ainda. Mas, graças a Deus, 
muita coisa já foi conquistada lá de tempos atrás.

Eu quero aqui também aproveitar este momento 
para dizer que nós estivemos no DER hoje, cobrando 
a ponte do rio Canaã, na 010, ligando Cacaulândia a 
Monte Negro. Rodou com a chuva, e lá está muito difícil 
de se fazer um desvio. Então, estive com o Major Eder, já 
tinha entrado em contato com ele por telefone, já tinha 
entrado em contato com o Elias, que é Diretor-Geral, já 
tinha conversado com a Casa Civil, porque o negócio é 
urgente, já que se trata de uma região isolada. E, ao ver 
o compromisso do DER, o Major hoje confirmou que, 
até o final do mês, quer fazer a licitação emergencial 
para contratar uma empresa para fazer uma ponte, 
essa pré-moldada, que vai ser mais rápido. E também 
lá da Linha do rio Pardo, na RO 140, de Cacaulândia a 
Colina, que também a ponte entortou e também baixou. 
Está um perigo muito grande. A RO 144, do rio Canaã, 
chegando a Colina, também rodou. Ficou, mas lá ainda 
o DER, através... quero agradecer ao Nicácio, que é o 
Residente em Ariquemes, que já levou as máquinas e 
está tentando fazer um acesso lá, recuperando para 
poder o pessoal passar. 

Então, nós temos encontrado muita dificuldade 
naquela região. E nós esperamos que o DER dê atenção 
especial. Também cobramos a ordem de serviço das 
quatro pontes da 257. Já foi licitado o projeto, já foi 
licitada a ponte. E a empresa pediu para aguardar 
parar a chuva para poder dar ordem de serviço. Então, 
esperamos que dê logo para fazer a mobilização, que na 
hora que parar a chuva poder trabalhar logo em seguida. 

E eu não poderia também, hoje conversei com o 
Comandante-Geral da Polícia Militar e também conversei 
com o Major Bispo lá em Ariquemes, e nós estamos 
pedindo que volte aquele trabalho “Paz no Campo”, um 
programa que a Polícia Militar tinha e tem ainda só que 
estava suspenso. E hoje o Comandante autorizou, disse 
que vai agilizar isso. 

E eu quero registrar que teve um roubo de 
máquinas na região de Cujubim e agora dia 26 de 
fevereiro, sábado, aqui próximo à Porto Velho, na 
Linha 67, km 28, tiveram 30 pessoas feitas refém. Foi 

roubada a caminhonete e ali está se tornando uma rota 
de gente perigosa, inclusive com armamento pesado. 
Já fiz esse apelo ao Comandante-Geral e eu gostaria 
que a Polícia Militar desse uma atenção especial àquela 
região. A violência no campo cria uma insegurança. Uma 
insegurança muito grande, que as pessoas que moram 
na roça antigamente não tinham essa preocupação. E 
hoje com o trabalho que a Polícia Militar estava fazendo, 
a ronda na área rural, melhorou bastante. Mas nós 
precisamos que seja tomada uma providência nessa 
região, ali na região do Rio Pardo acesso da Linha 67, 
acesso a Rio Pardo, que a Polícia Militar dê uma atenção 
especial. Claro que o Estado de Rondônia todo precisa, 
mas eu pedi hoje ao Comandante que faça um trabalho 
mais minucioso naquela região para que a gente não 
tenha mais surpresa, que as pessoas precisam ter 
segurança, precisam ter tranquilidade para morar, não só 
na cidade, mas no campo. Essa são as minhas palavras. 
Muito obrigado. 

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Adelino Follador. 

Convido agora o Excelentíssimo Deputado Dr. 
Neidson para fazer uso da tribuna. 

O SR. DR. NEIDSON – Boa tarde a todos. 
Presidente, nós estivemos hoje pela manhã, vou pedir 
para colocarem as imagens, lá no Hospital de Base 
devido a várias ligações que nós tivemos de funcionários 
e eu fui ver in loco a situação do estacionamento. Os 
funcionários estão reclamando que já solicitaram a 
manutenção do estacionamento, vão trabalhar e saem 
dos seus veículos e vão diretamente ao hospital. E já 
chegam contaminando o hospital, devido a situação em 
que nós encontramos o estacionamento. E tem alguns 
que tem que sair dentro da lama. 

E, por coincidência, após nós estarmos visitando o 
estacionamento do Hospital de Base e do Cosme e Damião 
eu me encontrei com o Secretário Estadual de Saúde Dr. 
Fernando Máximo.E após a visita ao estacionamento, 
nós estivemos na lavanderia do Hospital de Base. Tem 
quatro máquinas de lavar no local, mas só funcionam 
duas máquinas. Duas estão paradas, dificultando assim 
a limpeza dos materiais cirúrgicos, das roupas cirúrgicas, 
da rouparia das enfermarias. Então, nós temos 50% 
somente da lavanderia funcionando. E nós solicitamos, 
já conversei com o Secretário de Saúde, inclusive ele 
estava lá em uma comemoração do Dia Internacional da 
Mulher e passei as situações que nós temos aí. Situações 
simples que podem ser resolvidas rapidamente. E, 
segundo o que ele nos disse, já estão providenciando 
a colocação de brita para tentar amenizar. As pessoas 
vão trabalhar, às vezes, de branco ou também já com as 
roupas para fazer os atendimentos dentro do hospital, 
saem dos seus veículos e já saem, às vezes, passa um 
carro e já suja o funcionário, o funcionário já chega 
contaminado dentro do hospital. Então, eu acho que são 
providências rápidas que devem ser tomadas e coisas 
mínimas que podem ser resolvidas de um dia para o 
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outro e não estavam sendo resolvidas. O Secretário 
nos disse que vai resolver esse problema e eu já oficiei 
também a Secretaria de Saúde para que possa tentar 
resolver essa situação. Espero que o mais breve possível 
eles possam resolver. E a lavanderia também, essas 
duas máquinas possam estar sendo recuperadas para 
voltar o atendimento da lavanderia. 

Senhor Presidente, hoje é o Dia Internacional da 
Mulher. Eu quero parabenizar todas as mulheres que estão 
aqui presentes, as funcionárias da Assembleia Legislativa 
também que realizam um grande trabalho para que 
esta Assembleia, esta Casa possa dar continuidade aos 
projetos, nos trabalhos, no desenvolvimento das leis, nas 
fiscalizações que nós temos na Assembleia Legislativa. 
E, através de nosso mandato nós conseguimos também 
criar algumas leis. Uma delas, a Lei do Sinal Vermelho, 
na qual a mulher vítima de violência ou em uma situação 
em que se sentir ameaçada com violência podem fazer 
aquele sinal vermelho na mão, em alguma instituição, 
em farmácia, em supermercado, colocar aquele sinal de 
alerta para que possam ser atendidas. 

Criamos, também, através desta Casa de Leis, 
em uma visita em que estivemos lá em Roraima. Lá em 
Roraima, eles têm o Chame, que é o Centro Humanitário 
de Atendimento às Mulheres. Criamos aqui a Procuradoria 
Geral da Mulher, na Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia, e o Chameron - Centro Humanizado de 
Atendimento às Mulheres, no qual nós damos inicialmente 
um atendimento jurídico, psicológico e social para essas 
mulheres, auxiliando-as para que não possam estar se 
apresentando em delegacias ou se expondo também (às 
vezes essas mulheres têm medo de se expor), e nós 
fizemos alguns termos de cooperação com a Defensoria 
Pública, com o Hospital do Amor, com várias unidades. 
Estamos fazendo termos de cooperação também, agora 
com o Procon, para tentarmos amenizar os juros que 
essas mulheres vítimas de violência têm algumas dívidas 
que elas podem ter, principalmente naquela violência 
financeira que podem também as mulheres sofrerem. 
Então nós, através desta Casa, estamos tentando auxiliar 
e ajudar as mulheres do nosso Estado de Rondônia. 
Principalmente àquelas vítimas de violência, mulheres 
que se encontram em situação de vulnerabilidade. 
Então, com isso, nós tentamos ajudar as mulheres do 
nosso Estado. 

Quero parabenizar a todas as mulheres do 
Estado de Rondônia. Vocês são essenciais na vida de 
cada um de nós e se não fosse pelas mulheres, nós não 
estaríamos aqui hoje. Então, um grande abraço a todas 
as mulheres, Deus abençoe a todas as mulheres e o dia 
de vocês são todos os dias das suas vidas. Parabéns a 
todas vocês. Um grande abraço a todas. 

(Às 16 horas e 19 minutos, o Senhor Cirone 
Deiró passa a presidência ao Senhor Alan Queiroz)

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Dr. Neidson. 

O próximo inscrito é o Deputado Cirone Deiró. Em 

seguida, o Deputado Lazinho da Fetagro. 

O SR. CIRONE DEIRÓ – Boa tarde, Presidente, 
Deputado Alan Queiroz; colegas aqui presentes, colegas 
que estão trabalhando remotamente. É uma alegria 
estar mais uma vez aqui participando de uma Sessão 
representando o povo rondoniense. 

Cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui 
na galeria, acompanhando o trabalho da Assembleia 
Legislativa. Dizer que no dia 8 de março, no dia de hoje 
nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher. 
Quero parabenizar todas as mulheres rondonienses, em 
nome da minha esposa, Noeli; da minha filha Thaysa; 
minha mãe, Dona Jacirene, mulheres que me inspiram 
todos os dias. 

Quero também fazer uma reflexão com todos os 
nossos colegas parlamentares, que tivemos, sim, algumas 
conquistas as quais celebramos no Dia Internacional da 
Mulher. Mas precisamos avançar e avançar muito. Ainda 
temos, em pleno século 21, a perseguição às mulheres, 
opressão, feminicídio. Nós, como representantes do 
povo, não podemos nos calar. Endurecer na cobrança das 
leis, principalmente a lei do nosso Congresso Nacional, 
para que pessoas que cometem isso, que cometem 
esses crimes sejam punidos e punidos com rigor. 

É inconcebível que a pessoa que nos geram, as 
nossas genitoras, sejam ainda perseguidas, sejam ainda 
massacradas, sejam ainda estupradas, sejam ainda 
mortas por esses criminosos. Então, que fique aqui a 
reflexão. Que não seja somente o dia 8 de março o 
dia alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Que nós 
possamos fazer essa reflexão. Que sejam todos os dias 
das nossas vidas. 

Presidente, eu quero nesta tarde, discorrer sobre 
alguns assuntos de suma importância aqui para o nosso 
Estado de Rondônia. Este ano de 2022 nós podemos 
considerar, no Estado de Rondônia, um ano atípico, em 
questão das chuvas. Chuvas torrenciais em todos os 
municípios do Estado de Rondônia. De Pimenteiras aqui 
a Ponta do Abunã. Em todo Estado de Rondônia está 
chovendo acima do seu volume normal. E eu quero aqui 
solicitar ao Governo do Estado de Rondônia, através do 
DER, à Casa Civil, ao Governador do Estado, Coronel 
Marcos Rocha, que dobre, no ano de 2022 o orçamento 
do Fitha (Fundo para Infraestrutura de Transportes e 
Habitação) das prefeituras dos municípios do Estado de 
Rondônia. A necessidade desse aumento do Fitha, que 
já é um programa do orçamento do Estado, está na LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) do Estado, para que as 
prefeituras consigam recuperar as estradas, consigam 
recuperar pontes e bueiros que foram estragados e 
danificados pelas chuvas. Então, é de suma importância 
que o Governo do Estado de Rondônia, que teve uma 
arrecadação record no ano de 2021, Deputado Ribamar 
Araújo, possa olhar por esses municípios que tiveram 
suas estradas danificadas. Muitos prefeitos pegaram seus 
orçamentos e começaram a recuperar suas estradas, e 
foram surpreendidos por essas chuvas torrenciais e levou 
tudo embora. E agora estão se descabelando sem saber 
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o que fazer para novamente recuperar essas estradas. 
Então é uma maneira rápida, que já é aprovada por 
esta Casa, é de aumentar o Fitha. Dobra o valor para 
esses municípios que foram atingidos pelas enchentes 
e vamos atender a população do Estado de Rondônia. 
Dando, no mínimo, condições de ir e vir de seus alunos 
poderem passar ali nos ônibus escolares, a produção 
ser retirada da zona rural para que possamos ainda 
continuar crescendo neste Estado. 

Então, quero pedir aqui o apoio de todos os 
colegas parlamentares para que possamos solicitar ao 
Governo do Estado que dobre o valor desse Fitha em 
todos os municípios que foram atingidos pela enchente. 

Eu quero também solicitar, quero fazer um 
Requerimento aqui, através da Mesa Diretora, para saber 
como está o Programa de Distribuição de Mudas de Café 
e de Cacau aqui no Estado de Rondônia. Meu município 
e a minha região, a região do café, a região da zona da 
mata, somos o maior produtor de café do Estado de 
Rondônia. Deu uma grande alavancada na economia do 
Estado essa produção. E a Seagri (Secretaria de Estado 
de Agricultura) fez um planejamento de distribuição de 
mudas de café aqui no Estado de Rondônia. Inclusive, 
com Emendas parlamentares de alguns colegas. E causa 
estranheza que só conseguiram distribuir na nossa 
região 40% das mudas. E a informação que eu tenho 
é que os viveiros não têm mais mudas para entregar, 
Deputado Lazinho da Fetagro. Não tem mais muda 
para entregar. E foram pagas essas mudas, foram 
contratadas. Que planejamento é esse? Então, nós 
precisamos que a Secretaria de Agricultura tome pé do 
que está acontecendo, porque está passando o período 
de plantar. Recebemos ligação todo santo dia dos nossos 
produtores que fizeram cadastro, foi a maior burocracia 
para fazer o cadastro para conseguir 2.500 mudas para 
o produtor, e agora foram distribuídas 40% das mudas, 
simplesmente falam para o produtor que o viveiro não 
tem mais muda para entregar. É inconcebível que uma 
Secretaria de Agricultura do Estado não consiga fazer um 
planejamento de quantas mudas estão sendo plantadas 
no Estado de Rondônia. 

Então, queremos solicitar ao Secretário Evandro 
Padovani uma resposta sobre o que está sendo feito e 
como serão entregues essas mudas no ano de 2022. 
Chega! Chega! 

Nós aqui não conseguimos dar uma resposta 
ao produtor de leite. Nós não conseguimos entregar 
o calcário. Agora não conseguimos entregar a muda. 
E o “Governo no Campo”? Eu quero que alguns dos 
colegas falem para mim onde foi que fizeram “Porteira 
Adentro”. Onde que estão essas máquinas aterrando 
curral, fazendo carreador? Secretaria de Agricultura, 
temos que trabalhar. A nossa maior indústria do Estado 
de Rondônia chama-se produtor rural, agricultura 
familiar, pequeno produtor, médio produtor, grande 
produtor. O que essa Secretaria está fazendo a não ser 
distribuir pá-carregadeira para as prefeituras? Isso não 
é fazer agricultura. Precisamos ter responsabilidade 
com este Estado e com quem produz neste Estado de 

Rondônia, senão nós vamos passar a maior vergonha 
aqui neste Estado, porque onde está a galinha dos ovos 
de ouro nós estamos esquecidos. Então, precisamos ter 
responsabilidade com o que estamos assumindo. 

Então fica aí a nossa solicitação a Secretaria 
de Agricultura em relação a esses Programas para a 
agricultura aqui no Estado de Rondônia. 

Presidente, eu peço só mais dois minutos para 
concluir. Nós fizemos, essa semana, uma reunião 
juntamente com a Facer (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado de Rondônia) — 
Presidente Marco Kobayashi estava conosco, Gisele, 
representando a Associação Empresarial de Rolim 
de Moura, demais empresários —, nós tivemos uma 
reunião aqui, o Guto, aqui de Porto Velho. Nós tivemos 
uma reunião aqui com o Secretário de Fazenda. E lá no 
meu escritório parlamentar, em Cacoal, estivemos com 
vários empresários do ramo de energia solar aqui do 
Estado. A partir do mês de novembro, Presidente Alan, 
iniciou-se uma cobrança de ICMS da TUSD (Tarifa de 
Uso do Sistema de Distribuição). Estão cobrando ICMS 
sobre a linha de transmissão dessa energia que o cara 
produz dentro da casa dele e é obrigado a consumir essa 
energia. Porque você não pode produzir aqui energia 
e mandar para o seu vizinho, a não ser que a casa 
esteja no seu CPF. Então você produz e você consome 
essa energia. E aí, por interpretação do decreto, a 
partir de novembro deste ano, nós estamos cobrando 
do consumidor que pegou financiamento no Banco 
do Brasil, no Banco da Amazônia e por aí afora para 
comprar a energia solar, o equipamento da energia solar 
para baratear o seu custo, e agora foi surpreendido com 
esse ICMS do TUSD. Então nós tivemos essa reunião, 
estamos ali tentando, juntamente com os empresários, 
juntamente com as pessoas que entendem do sistema 
energético de que nós precisamos, sim, dar condições 
de as pessoas investirem na energia solar para produzir 
energia limpa para suas residências e ter condições de 
sustentar sua casa. Já que a energia foi considerada 
pelo Supremo, pelo STF, como essencialidade, inclusive 
vai ter que diminuir de 20% para 17,5%, Deputado 
Adelino Follador. E nós aqui em Rondônia, que temos 
duas grandes usinas aqui, que são a Santo Antônio e 
a Jirau. Produzimos energia, as pessoas recebem ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), 
Deputado Lazinho lá em São Paulo, se beneficiam da 
energia produzida aqui no Estado. Aqui não faltou água 
e agora nós estamos pagando energia rosa, vermelha, 
roxa e preta. Lá em cima está a taxa de energia e ainda 
pagando imposto sobre essa taxa que se elevou. Aqui 
nós não tivemos problema de chuva. Mas nós estamos 
junto aí, porque somos uma unidade da federação e 
estamos pagando. Então, o Mato Grosso conseguiu, 
através de Liminar, que não cobrasse o ICMS desse 
TUSD, e queremos pedir aqui também para o Estado de 
Rondônia isentar esse ICMS do TUSD, aqui, da energia 
elétrica. 

Para encerrar, nós queremos solicitar à Sepog e 
à Casa Civil que enviem para esta Casa a alteração na 
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LDO, porque nós fizemos a projeção de arrecadação do 
ano passado em relação à água mineral. Nós estamos 
cobrando aqui o ICMS da água mineral e fizemos a 
solicitação, através do Sindicato de Bebidas, presidido 
pelo Doutor Hélio, da isenção do valor do ICMS da água 
mineral, para chegar mais barato na casa do consumidor. 
Para que possamos dar condições das pessoas terem a 
sua água mineral de qualidade e com preço sem o ICMS. 
Mas, para isso, estava prevista a LDO, Deputado Jean, e 
precisamos votar novamente tirando essa arrecadação, 
que seria futura, para que o governo possa isentar. 

Então, o Governador já autorizou, a Casa Civil 
juntamente com a Sefin já entrou em um acordo. Só 
estamos esperando chegar essa Mensagem aqui na 
Assembleia para que nós possamos votar e isentar o 
valor do ICMS da água mineral aqui no Estado de 
Rondônia. 

No mais, agradecer o companheirismo dos 
colegas e dizer que vamos estar sempre atentos em prol 
do povo rondoniense. Meu muito obrigado e feliz Dia das 
Mulheres. Parabéns, mulheres rondonienses, mulheres 
brasileiras. 

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Cirone. Parabéns pela belíssima exposição na 
fala de Vossa Excelência de temas importantes. 

Com a palavra o Deputado Lazinho. Em seguida, 
o Deputado Jean Mendonça. 

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, 
Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em seu 
nome todos os nobres deputados, os nossos colegas 
de trabalho, que nos ajudam aqui a tocar a Assembleia 
Legislativa; o público presente de uma forma geral e 
todos os nossos amigos da mídia que se fazem presentes 
e transmitem também a nossa Sessão. 

Senhor Presidente, eu venho muito rapidamente 
a esta tribuna para aqui parabenizar o Dia das Mulheres, 
mas dizer da importância que é esta data. Parabenizar 
o Dia das Mulheres pela importância e pela necessidade 
que a humanidade tem de termos as nossas mães, as 
nossas mulheres, filhas. Mas, eu tenho um conceito, 
Senhor Presidente, de que esta data não é data para 
comemorar; é data para homenagear, haja vista que o 
início e a instituição pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) do Dia Internacional da Mulher advieram de 
tragédias acontecidas com as mulheres ao longo da 
história. 

A primeira delas, registrada, foi em 1911, em 
Nova Iorque, quando uma fábrica com 146 pessoas, 
que estavam dentro, foram queimadas por um incêndio 
que aconteceu. Mas, esse incêndio que aconteceu nessa 
fábrica, a tragédia aconteceu, porque as portas que 
davam acesso a essa fábrica ficavam trancadas para não 
deixar as funcionárias e funcionários — morreram 146 
pessoas, das quais 123 eram mulheres e 23 homens — 
saírem, não deixavam sair e tinham controle inclusive 
para ir ao banheiro.  

Aconteceu na realidade, e foi chamado como um 

crime, e foi um crime provocado pela força do capital 
na época, e essas mulheres vieram a sofrer. Depois 
disso, outros eventos, inclusive a Marcha das Mulheres 
na Rússia, ainda anos depois, fez com que a ONU 
transformasse, criasse, o Dia Internacional da Mulher. 

O nosso mandato tem desenvolvido ações 
importantes ao longo desses sete anos de mandato 
dentro desta Casa, junto com todos esses pares. 
Ações que ajudaram, com certeza, alertar e lembrar da 
importância que é a criação de políticas públicas reais e 
de sensibilização da sociedade para com esse problema, 
que é um problema que não é de um casal, de uma 
família, é um problema da sociedade. 

Nós criamos, durante sete anos de mandato nesta 
Casa, fizemos diversas Audiências Públicas, criamos 
diversas leis. Audiências Públicas para discutir contra 
o feminicídio, em homenagem à luta das mulheres 
contra a violência, realizamos seminários para discutir 
orçamentos próprios para as mulheres, propusemos 
e aprovamos 4 leis e algumas indicações que se 
transformaram em leis. Como nós somos mais ligados 
na zona rural — e sou da zona rural, sou agricultor —, 
as nossas mulheres à época sempre pediam a inclusão 
do nome da mulher na ficha da Idaron, que, naquela 
ficha, só podia ter um titular. E nós conseguimos incluir 
a família dentro dessa ficha, que regula e que controla 
o patrimônio da família. Nós conseguimos aprovar a lei 
contra violência obstétrica, uma das leis inéditas no Brasil 
e poucos Estados têm. Conseguimos aqui fazer com que 
o governo, sensibilizado, aprovasse o auxílio financeiro 
às mulheres vítimas de violência. E várias outras ações, 
como já foi dito aqui pelo nobre Deputado Dr. Neidson, 
nós conseguimos fazer.

Este mandato, com certeza, e esta legislatura, 
nunca se fez e se propôs tanto em benefício ou em 
defesa das mulheres. Amanhã, por exemplo, às 14:30 — 
e aqui eu faço o convite a todos que nos assistem —, nós 
estaremos com mais uma Audiência Pública nesta Casa 
para debater e para ouvir as proposituras das nossas 
companheiras. Mas, infelizmente, quero aqui um dado 
da Sesdec: até hoje, dia 08 de março, ou seja, o mês 
de janeiro e o mês de março até o dia 08, nós temos 14 
assassinatos no Estado de Rondônia; 14 assassinatos. 
Desses 14 assassinatos de mulheres, 5 já considerados 
como feminicídios. Então, nós precisamos fazer muito 
mais. Nós precisamos mudar o modelo de educação 
dos nossos filhos com relação ao tratamento dado às 
mulheres. Entender o que é machismo. É revoltante a 
gente ver um dado deste do nosso Estado e a grande 
maioria de parceiros e de vivência familiar e acontecer 
tudo isso. É muito vergonhoso para nós. A sociedade 
tem que se envergonhar de determinados dados. Ou 
seja, em 40 dias nós já temos 14 assassinatos. Nós não 
estamos de outro tipo de violência. Eu não estou falando 
aqui de violência pregada verbalmente por pessoas, 
inclusive por autoridades deste Estado, violência em 
atingir as companheiras mulheres ou em destratar as 
mulheres. Então, precisa que a gente tome as atitudes 
necessárias para fazer com que as políticas públicas 
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sejam e cheguem de proteção às nossas companheiras.
Volto a repetir: não pode ser um dia somente de 

comemoração. Muito pelo contrário. É um dia em que 
a gente vai fazer e continuar ajudando e fazendo a luta 
para defesa e para proteção da família e das mulheres 
de uma forma geral. Era isso, Senhor Presidente, que eu 
tinha para este momento. Muito obrigado.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Parabéns, 
Deputado Lazinho, pelo brilhante discurso, Excelência.

Convido para fazer uso da palavra, nobre Deputado 
Jean Mendonça. Em seguida, Deputado Laerte Gomes e, 
em seguida, Deputado Jair Montes.

O SR. JEAN MENDONÇA – Primeiramente 
quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade 
maravilhosa. Não poderia aqui também deixar de 
parabenizar, em nome da minha esposa Raíza e da minha 
filha, que estão nos assistindo, todas as mulheres eu 
acho que do mundo. Dizer, Presidente, que metade do 
mundo é mulher e a outra metade é filho delas. Então, 
a gente tem que ter sempre um carinho especial pelas 
nossas mulheres. 

Mas, na tarde de hoje, Deputado Lazinho, eu faço 
uso da tribuna, na verdade, para chamar atenção aqui. 
Eu me formei em Direito, me formei em Porto Velho, 
me formei na Faro. Exerci muito pouco a atividade de 
Direito, mas me lembro algumas grandes coisas que 
a faculdade me ensinou, inclusive vários professores 
membros do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. 
E aqui a gente votou duas leis e a Lei do Refaz e todas 
as duas a gente colocou as nossas emendas: uma no 
final do ano e, logo em seguida, o governo mandou 
outra lei e a gente, mais uma vez, emendou a lei. O 
governo não vetou, não sancionou dentro do seu prazo 
legal, a lei voltou para a Casa e o Presidente desta Casa 
sancionou. E, salvo engano, já tem uns 30/60 dias já 
que essa lei está sancionada, que dá os descontos 
não só nas empresas, mas como dá também para a 
Idaron (Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de 
Rondônia), para a Sedam e outras entidades, se não 
me engano, no Detran. E até o presente momento, não 
sei no telefone de vocês, porque no meu não para de 
alguém perguntar o porquê que a Secretaria ainda não 
implantou a lei que a Assembleia sancionou. E aí eu 
escuto dizer que a lei foi ação de uma Adin (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade), mas não tem uma liminar, não 
tem nada suspendendo a lei. Então, a lei tem que ser 
cumprida, gente. Se ela tem efeito, no jurídico fala: ex-
tunc, retroativo, atrás... Se porventura quando julgar o 
mérito, Deputado Dr. Neidson, for dada, for declarada 
inconstitucional, ótimo, beleza. Vai existir um saldo 
remanescente a ser... O cidadão que pagou dentro 
do seu percentual de desconto, verifica o seu saldo 
remanescente e assim paga, sucessivamente. Agora as 
pessoas querem pagar, a lei existe, ninguém fala nada. 
É até final de junho, a ação está na Justiça, a gente não 
sabe se vai declarar inconstitucional ou não. Não tem 
uma liminar suspendendo e fica um jogo de empurra-

empurra, e a lei tem validade, pelo que eu saiba. Ela 
está em validade pelo que eu saiba, porque ela está 
publicada. Então, não é justo a Idaron ou a Sedam 
(Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental), 
ou qualquer outro órgão, que a lei foi autorizada para 
dar esse desconto para os nossos cidadãos, ninguém 
fazer nada.

Eu vou chamar à responsabilidade aqui para 
que a Procuradoria desta Casa ou nós montamos uma 
comissão, ou trazemos os nossos Secretários aqui ou 
alguém dá uma explicação sucinta para isso aqui. Porque 
meu telefone não para de receber mensagens. E as 
pessoas querendo pagar, a lei existe, alguns querendo 
judicializar e a lei, para mim, está em vigor. 

E se não bastasse isso, se não bastasse isso, eu 
não sei quem é... Brasil é Brasil... Não é terra para amador 
não, não dá para entender. Embora eu entenda, estudei 
muito sobre a Lei de Licitação, a Lei 8.666, por sinal 
muito bonita, a gente não pode dizer que a Legislação 
não abre, ela abre, na verdade. Ela abre meios para 
que você possa fazer uma licitação justa para que os 
concorrentes ganhem dentro do seu melhor preço. Aí 
me vem o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) e coloca uma imposição para que as escolas 
municipais comprem através de pregão eletrônico. Meu 
Deus do Céu! 

Eu acho que não tem... Eu não sei quem, quem 
conseguiu colocar uma situação como essa, porque 
alguns diretores de algumas escolas me ligaram, 
inclusive, eu estive na Coordenadoria Regional de Ensino 
e também levantou essa mesma bandeira, e as escolas já 
estão com problemática. Porque têm empresas através 
de pregão eletrônico... Para quem não sabe, quando 
você coloca no sistema, o Brasil inteiro pode, o Brasil 
inteiro pode participar. E aqui tem uma escola que agora 
eu não me lembro o nome, acho que é aqui na Ponta 
do Abunã..., e quem ganhou foi aqui em Manaus, e não 
entregou, e não vai entregar. Porque a logística não bate 
com o preço, não bate com a realidade. Quando chega 
no final, o preço já é outro e quem se prejudica são as 
nossas crianças.

Eu não sei de que forma, não estou aqui culpando 
a Secretaria de Educação, muito menos o Secretário. 
Eu acho que leis foram feitas para serem cumpridas. 
As escolas podem abrir um pregão eletrônico, para 
adquirir merenda escolar lá de Goiás, lá do Manaus, ao 
invés de comprar aqui próximo das nossas cidades, que 
é muito mais rápido de entregar, muito mais fácil de 
entregar e muito mais fácil de a gente, ou vereador ou 
deputado fiscalizar. Mais uma lei aprovada também pela 
Assembleia, sancionada pela Assembleia, a gente não 
vê validade. 

Mas aqui fica o meu desabafo, de uma forma 
de poder procurar encontrar um caminho. Eu não sei 
de que forma dá para poder fazer, mas eu estou aqui 
me colocando à disposição não só da Secretaria de 
Educação, mas também me colocando à disposição para 
encontrar uma solução para essa situação o quanto 
antes, para que essa lei nossa do Refaz (Programa de 
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Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual) 
tenha realmente vigor da forma que foi votada por mim 
e pelos nobres colegas aqui presentes, está bem? 

Obrigado a todos aí e fiquem com Deus que é a 
melhor companhia.

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

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Questão de 
Ordem ao Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Parabenizar o 
Deputado Jean por trazer esse assunto e nos preocupa 
muito e é verdade, o pessoal está cobrando isso. Criou 
uma expectativa. Foi aprovada essa lei, foi sancionada 
e eu quero citar aqui também a questão da... que nós 
aprovamos PLC 80 e criou uma expectativa também. A 
população está aí reclamando e a Sedam continuando 
fazendo as barbaridades, derrubando os barracos 
e ameaçando o pessoal. Então, o Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
renováveis) também. Então nos preocupa muito. Parece 
que o Legislativo hoje no país não está mandando mais, 
é o Judiciário. Então essa questão nossa do PLC 80, 
agora tem essa questão do zoneamento, tudo sendo 
questionado. 

Então, nós precisamos que a Justiça também 
respeite o Legislativo, seja Nacional, seja aqui local, 
porque cria uma insegurança jurídica, uma insegurança 
à população. Porque aprova um negócio, hoje tem, 
amanhã não tem. Aí não aplica porque tem Adin. Nós 
temos o PLC 80 aí, quantas pessoas estão dependendo... 
Achava que estava desafetada as suas propriedades, 
são pessoas que moram lá há 15, 20 anos e agora volta 
tudo a zero. Pessoas que têm escritura pública, cria uma 
Reserva em cima da propriedade dele, não tem dinheiro 
para indenizar, que o Estado poderia criar Reserva, mas 
indeniza quem está em cima. Não indenizou, não tem 
recurso e aí fica aí como o soldado da borracha agora 
que tem gente com 100 (cem) anos de escritura lá em 
cima e agora diz que não pode fazer mais nada. 

E aí votou aqui no Tribunal de Justiça, deu 11 
(onze) a 6 (seis), quer dizer, os 11 desembargadores 
estão certos ou os 6 estão certos? Essas questões 
jurídicas são muito preocupantes, Doutor, o senhor que 
é formado também em Direito e conhece essa realidade. 
Nos preocupa muito essa insegurança e nós estamos 
preocupados porque cria uma expectativa. Nesta Casa 
são 24 representantes da população, vota e daqui a 
pouco não vale nada. 

 
O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Parabéns, 

Deputado Jean pelo pronunciamento e também aqui a 
Questão de Ordem levantada pelo Deputado Adelino. 

Convido para fazer o uso da palavra agora 
o eminente Deputado Laerte Gomes, em seguida, 
Deputado Jair Montes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, os nossos colaboradores 
aqui da Assembleia, a imprensa, o público que está nos 
ouvindo através da TV Assembleia e através das redes 
sociais. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez 
nesta tribuna para falar algumas pautas que eu considero 
importantes para o Estado de Rondônia. 

Primeiro eu gostaria aqui de fazer menção aos 
nossos vereadores do município de Alvorada d’Oeste, 
cidade na qual eu fui prefeito por dois mandatos com 
muita honra, Vereador Mailson de Oliveira, Vereador 
Neguinho de Tancredópolis e Vereador Biriba que estão 
aqui acompanhados do Pedro da Câmara e do Valter. 
Sejam muito bem-vindos a esta Casa, e acompanhar a 
nossa Sessão. 

Também não poderia deixar de registrar os 
diretores do Sindmapro (Sindicato dos Motoristas de 
Aplicativos do Estado de Rondônia) que estão aqui 
presentes, da Ampparon (Associação dos Motoristas 
Profissional Por Aplicativo do Estado de Rondônia) e toda 
a diretoria dos motoristas de aplicativos, as lideranças que 
estiveram reunidas conosco no nosso gabinete, tratando 
de um Projeto de Lei de nossa autoria que foi vetado 
pelo Governo do Estado e que nós vamos ainda debater, 
senhores deputados. O Veto, que é o Veto Parcial ao 
Projeto de Lei 1504/2021 de autoria nossa, que proíbe o 
reajuste de tabela da referência dos valores de veículos 
para fins de cálculo de Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) e dos valores constantes 
da tabela de serviços do Detran (Departamento Estadual 
de Trânsito). 

É um Projeto importante que foi aprovado por 
unanimidade nesta Casa e que infelizmente, como disse 
a eles, eu não sei quem orientou o governo e o governo 
vetou esse projeto. Mato Grosso aprovou, Minas Gerais 
aprovou e Santa Catarina aprovou. Não tem nada de 
renúncia de receita nesse Projeto. Simplesmente, esses 
Estados, os quais nominei, citei, que nem o nosso Projeto 
diz, usaram a tabela de 2020 do IPVA, a Tabela Fipe 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) de 2020 
do valor dos veículos. A Tabela Fipe de 2021 tem um 
aumento em relação à Tabela Fipe de 2020 de mais de 
40%. Todo mundo sabe que os veículos usados subiram 
muito. 

Então, isso está causando um prejuízo, está 
causando gastos a mais para os nossos proprietários dos 
veículos em Rondônia e principalmente para aqueles que 
usam veículos como forma de trabalho, que é a questão 
dos nossos motoristas de aplicativos, dos nossos taxistas, 
enfim. Então, a gente vai debater. Eu não sei se a pauta 
ainda está trancada, se vai ter essa questão do Veto 
ao Projeto da nossa regularização aqui do zoneamento 
socioeconômico do Estado de Rondônia. Mas se for 
pautar, nós vamos trabalhar para pautar esse Veto e 
pedir o apelo e o voto dos deputados para derrubarmos 
esse Veto para que o nosso Projeto possa ter validade e 
para que a população de Rondônia não pague mais um 
aumento de tributos nesse no momento de pandemia, 
no momento que todos estão com dificuldade. 
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Então, fica aqui o registro, parabéns a vocês que 
unidos estão fazendo esse trabalho para convencimento, 
para que a gente possa derrubar o Veto e a nossa lei 
seja aprovada. Obrigado e é uma alergia ter vocês aqui. 

Dizer, Senhor Presidente, que quero inclusive 
aqui parabenizar a Faperon (Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Rondônia), parabenizar aqui 
pelo debate que propôs junto ao Governo do Estado; 
parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia, Deputado Adelino muito presente nessa 
questão da pauta do gado. Hoje nós temos aqui em 
Rondônia um problema sério, nós temos uma diferença 
da arroba do boi gordo, Deputado Ribamar, muito 
distante de São Paulo. Nós tínhamos antes disso uma 
diferença de R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00 a arroba, e 
hoje passa de R$ 60,00 a arroba, a diferença da arroba 
do boi gordo e também temos aí com excesso de bezerro. 

Com o aumento do gado que teve, o aumento das 
crias, das recrias dos animais, muitos produtores rurais 
passaram para matrizes, passaram para recria e isso deu 
um excesso, isso deu excesso de gado em Rondônia. 
E a pauta também do bezerro estava muito alta, 
então os compradores de outros Estados, não estava 
compensando vir comprar aqui no Estado de Rondônia. 
Então, a Faperon, junto com a Assembleia, junto com os 
deputados, junto com os produtores rurais, cobrou do 
Governo do Estado alguma posição sobre essa questão. 
Até porque hoje nem comprador de bezerro você acha 
mais em Rondônia. Primeiro que não tem pasto, que a 
agricultura está avançando bastante, logicamente que 
a área de pastagem diminui. Com o aumento do gado, 
você tem uma oferta em demasia e, automaticamente, 
Deputado Adelino, o preço baixa. Então foi discutido 
com o Governo do Estado, com o Secretário Estadual 
de Finanças e foram decididos alguns temas. O preço da 
pauta dos bezerros, reduzir os bezerros, de oito para doze 
meses. Foi reduzido. O branco era R$ 3.100,00 agora 
baixou para R$ 1.500,00. O cruzado também baixou a 
pauta nessa mesma proporção, por noventa dias até a 
saída de 400 mil bezerros, podendo ser prorrogado, para 
poder dar uma aliviada. Eu acho que já avança, isso é 
uma ponta, Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem.

O SR. LAERTE GOMES – Eu acredito que vai 
diminuir aí algo em torno de R$ 170,00 o custo de tirar 
o bezerro para fora. Já é um custo menor.

Também a Sefin se comprometeu com a 
Assembleia, se comprometeu com a Faperon (Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia), com 
todas as entidades, com os produtores, o Deputado 
Adelino participou muito constantemente desse debate. 
A Sefin vai levar uma proposta ao Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária), que autorize Rondônia 
a reduzir a base de cálculo em até 80% para a venda de 
boi gordo e boi magro também, para o Estado de São 
Paulo, Mato Grosso e Paraná, que são os Estados que 
mais fazem compras. E os demais Estados aí que fazem 

a compra aqui no Estado. Também se comprometeu a 
colocar...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem. 
Posso complementar?

O SR. LAERTE GOMES – Só para concluir aqui, 
depois Vossa Excelência já dá o arremate, que tem mais 
conhecimento disso. 

Também se comprometeu a colocar a fiscalização 
na entrada de Rondônia, na divisa com o Acre e 
Amazonas, para cobrar o ICMS antecipado na entrada.

O SR. ADELINO FOLLADOR – A diferença.

O SR. LAERTE GOMES – É. A diferença do ICMS 
antecipado na estrada. O Acretem, um convênio antigo 
no Confaz, que permite reduzir a alíquota para sair 
gado para Amazonas, Rondônia e Roraima. E isso não 
interessa para nós, porque o que interessa para nós 
é sair para outros Estados, como Paraná, como Mato 
Grosso, como São Paulo, enfim. Então, a Secretaria 
de Fazenda se comprometeu em fazer essa mesma 
proposta do Confaz, desse convênio que o Acre já tem, 
que é muito antigo, para que seja feito em Rondônia 
para a gente poder também ter essa possibilidade. 

Então, enfim, o governo fez uma atuação dentro 
daquilo... Existem, logicamente, leis que impedem, por 
exemplo, baixar a alíquota, tem que passar pelo Confaz, 
o Estado não tem esse poder, mas dentro daquilo 
que ele fez eu acho que já avançou. É preciso mais? 
É. A gente hoje, como eu disse aqui no começo, nós 
temos poucas unidades frigoríficas no Estado hoje. 
Está concentrado em dois, três grupos muito fortes do 
Brasil. Os pequenos já fecharam, aqueles que matavam 
vacas aqui, principalmente vacas, novilhas, para vender 
no mercado interno de Rondônia não conseguiram 
competir com o preço da arroba e o preço da carne na 
ponta. Os frigoríficos médios estão com dificuldade. Nós 
tivemos exemplos de frigorífico atrasando pagamento 
até vinte, trinta dias, Deputado Adelino, e isso causa 
uma insegurança muito grande. E sobraram os grandes 
frigoríficos — grupo JBS, grupo Marfrig, grupo Minerva 
—, que, como a demanda é alta, a escala está muito 
longa, o preço baixo. Então, precisa-se avançar nisso. 

Então, solicitar aqui do nosso Secretário de 
Agricultura que leve essa proposta ao Confaz o mais 
rápido possível para também a gente ter a questão do 
boi gordo para poder haver uma competitividade mais 
justa, até porque os custos dos produtores aumentaram 
muito: saco de sal aumentou, o arame aumentou para 
fazer cerca, a manutenção da pastagem aumentou, a 
ração aumentou, aumentou tudo. E hoje o produtor se 
vê nisso com uma diferença enorme dessa de São Paulo, 
que é a referência nossa aqui para Rondônia. 

Então, Deputado Adelino, pode...

O SR. ADELINO FOLLADOR - Quero parabenizar 
o Deputado Laerte por trazer esse assunto de suma 
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importância. Nós recebemos a visita lá no meu escritório 
em Ariquemes de mais de vinte pessoas compradores de 
bezerro, vendedores, pessoas produtoras principalmente, 
e aí nós trouxemos essa demanda há uns trinta dias 
para o Secretário de Fazenda. E fomos dialogando, e nós 
pedimos apoio também da Casa Civil. E aí nós abrimos 
essa conversação. E depois convidamos também a 
Faperon para participar da segunda reunião lá com a 
Sefin. Ontem levamos várias situações. 

E, Deputado Laerte e deputados, hoje o Supremo 
decidiu que a transferência de pasto com o mesmo CPF 
não precisa... Vai sair do Estado todo o gado sem pagar 
imposto. Zero.

O SR. LAERTE GOMES – Sem pagar imposto.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, nós temos 
que facilitar. Nós temos que reduzir a pauta para que 
não crie essa cultura de alugar pasto no Mato Grosso, 
em São Paulo, e você transportar esse gado para lá, 
para completá-lo, engordá-lo e vender. Aí você perde 
todo esse...

O SR. LAERTE GOMES – Isso é um crime contra o 
Estado, Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, isso nós 
mostramos e até o Hélio, da Faperon, estava junto, e 
mostramos isso e tem que trabalhar, ainda continuar 
trabalhando, para que a gente... Rondônia está cheio de 
gado, cheio de boi gordo. A diferença de São Paulo para 
Rondônia era R$ 10,00; hoje está até R$ 50,00.

O SR. LAERTE GOMES – R$ 50,00.

O SR. ADELINO FOLLADOR – R$ 50,00, R$ 55,00, 
R$ 60,00. Ali no Mato Grosso é R$ 40,00. Então, nós 
precisamos. E o Acre baixou 80% a pauta. Aí vem tudo 
para Rondônia, tanto do bezerro como o boi. 

Então, isso encheu. Os pastos estão cheios. Nós 
precisamos que o pessoal comercialize esses bezerros, 
comercialize esses bois. 

A frete aumentou para levar para São Paulo. Então 
o que o pessoal mostrou? Nós mostramos lá. A frete 
aumentou. Então ficou inviável levar para São Paulo. 
Então, a pauta também ficou R$ 350,00: muito caro.

E aí quero parabenizar o Secretário de Fazenda, 
que também entendeu e baixou 51.7 a pauta do bezerro. 
Mas nós estamos aí conversando, e disse que teve a 
reunião com os frigoríficos, e esperamos que o mais 
rápido possível. Dia 30 já tem a reunião no Confaz, que 
vai levar essa proposta.

E também nós sugerimos, e a Sefin diz que não 
tem gente para colocar lá no Acre, uma barreira para 
cobrar a diferença de ICMS, porque aquilo lá é prejuízo 
para Rondônia. 

O SR. LAERTE GOMES – Com certeza. 

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas tem 40 técnicos 
para serem chamados. Já está lá no Palácio, já está lá no 
governo, que foi feito teste seletivo, foram selecionados 
e a Sefin precisa desses técnicos para repor o pessoal 
que se aposentou. Está faltando. Mas o Secretário de 
Fazenda prometeu que vai se empenhar para poder 
levar. Mas, precisamos também que a Casa Civil junto 
com o Governo do Estado chame esses técnicos para 
poder estruturar melhor a Sefin, que ela se paga com 
esse ICMS que nós estamos perdendo, deixando entrar 
em Rondônia com essa isenção, com certeza paga esses 
funcionários e sobra muito dinheiro. 

Obrigado, Deputado Laerte, desculpa ocupar o 
seu tempo. 

O SR. LAERTE GOMES – Obrigado, Deputado. Só 
para colocar, então é isso. Eu acho que é um avanço. 
Parabenizar o Luís Fernando, Secretário de Fazenda; o 
Governador entendeu esse apelo dos nossos produtores 
rurais, principalmente dos nossos pecuaristas que 
mexem com recria. Hoje, o bezerro, há um déficit, 
uma queda muito grande de preço, sobrando, ninguém 
tem capim para colocar. Então, precisa tirar um pouco, 
precisa dar uma esvaziada. Precisa fazer esse jogo no 
mercado, quando sair bastante dar uma segurada. 
Eu acho que é isso, porque a gente também tem as 
indústrias e tem que olhar isso. Mas a forma que está 
sendo conduzido com o pecuarista, é uma diferença de 
preço muito grande. 

Quero parabenizar, a gente está aqui à disposição 
para contribuir. 

Dizendo, Deputado Alan, que está na presidência 
da Casa, muito cuidado com essa questão. Essa decisão 
do STF que o Deputado Adelino falou é muito pertinente, 
só que muito cuidado os pecuaristas que arrendam aqui 
20 alqueires de terra, 30 alqueires e transferem 1.000 
bezerros, transferem 1.000 novilhas para São Paulo. 
Isso é muito de investigação pelos órgãos de controle. 
Isso é motivo de investigação pelos órgãos de controle. 
Isso é sonegação, isso é crime fiscal contra o Estado. 
Então, com certeza, os órgãos de controle vão estar 
muito atentos também a isso para não causar prejuízo 
a Rondônia.

E para finalizar, Presidente, eu não poderia deixar 
de falar aqui, nós falamos agora mesmo essa questão da 
Sefin, parabenizando o governo, parabenizando a Sefin 
nessa questão da pauta do bezerro, mas também nós 
temos que cobrar. Eu andei essa semana em Alvorada 
d’Oeste e fiquei muito preocupado. Muito preocupado. 
Andei na Linha 48, está intransitável, que é uma RO. 
Intransitável. Andei na RO da Linha 52, que liga Capa 
0, andei na 09, que liga Alvorada d’Oeste à Brasilândia 
e estão todas intransitável. Eu queria dizer ao DER de 
Alvorada d’Oeste, à Residência de Alvorada d’Oeste, 
que me parece que só está fazendo politicagem com o 
equipamento, que vá dar manutenção nas ROs para que 
os produtores possam ir e vir com qualidade. 

Eu filmei uma ponte na RO da Linha 42 que é uma 
vergonha. Bem próximo à usina de calcário do César 
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Cassol a ponte está caindo, carreta não passa ali. Então 
vamos parar disso. A eleição não chegou, a política 
não chegou, vamos trabalhar. Vamos cuidar da nossa 
obrigação. Meu avô falava: “Meu filho, primeiro cuida da 
sua casa para depois cuidar das dos outros.” 

Infelizmente, as nossas ROs estão em estado de 
lástima ali na residência de Alvorada d’Oeste. Também 
não é diferente ali na RO 135 que liga a RO 429 a Ji-
Paraná passando por Nova Londrina, a RO 133 que liga 
Nova Colina, precisa recuperar. Então, nós estamos aqui 
dando um recado, um aviso, Deputado Jair, porque os 
nossos produtores não podem estar impedidos de sair 
de casa porque uma estrada do Estado está interditada. 
Isso é um absurdo. Ah, está chovendo? Está. Mas não 
pode deixar interditar. Se está tão ruim assim é porque 
não cuidou direito na época da seca, não fez um trabalho 
de qualidade. Então, eu queria deixar esse recado aqui. 
Obrigado, Presidente. 

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Laerte, parabéns pelo discurso pertinente, 
vários assuntos, temas importantes que são pautas 
reivindicadas pelo Estado inteiro, como foi dito aqui 
pelo Deputado Adelino também. Essa pauta do gado, 
realmente, é uma pauta muito acionada. Todos os 
deputados têm recebido essa demanda e parabéns pela 
ação rápida. 

Com a palavra agora, nobre Deputado Jair Montes. 
 
O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente ora em 

exercício desta Sessão, Deputado Alan Queiroz, em seu 
nome cumprimento o nobre Deputado Laerte Gomes, 
que fez agora o uso da palavra e o Deputado Adelino 
Follador, os demais deputados que estão de maneira 
remota conosco e os que estão em casa ouvindo e 
assistindo esta Sessão. E também a todos que estão nos 
acompanhando de maneira presencial, uma boa-tarde 
a todos. 

Senhor Presidente, ontem eu acompanhei uma 
live do advogado Dr. Breno Mendes. Boa tarde também 
ao Deputado Ribamar Araújo, quietinho ali no canto. Eu 
acompanhei uma live do Dr. Breno Mendes, advogado. 
O Breno Mendes tem o título de fiscal do povo. E ali, 
Deputado Ribamar, o Dr. Breno foi chamado para 
acompanhar um cliente, um consumidor da Energisa, 
que tinha um prédio alugado para uma igreja. A igreja fez 
a devolução do imóvel, ele estava fazendo uma reforma 
naquele imóvel e a Energisa chegou e estava furtando, ou 
melhor, roubando os fios do cidadão dizendo que naquele 
local tinha gato. E o que me mais me impressionou é 
que a Energisa continua, Deputado Alan, ela continua 
humilhando, ela continua constrangendo ainda a nossa 
população. Um serviço de péssima qualidade. 

Nesta Casa foi feita uma CPI, da qual eu fui o relator, 
fizemos encaminhamento à Polícia Federal, Ministério 
Público Federal, estão andando as investigações. E a 
Energisa melhorou no tempo da pandemia e agora voltou 
a piorar de novo. Um serviço de péssima qualidade. 
Um horror, um absurdo de energia que é cobrado hoje 

em Rondônia. E o que mais impressionou, Deputado 
Laerte Gomes, é que a Polícia Militar foi acionada pela 
Energisa e também, a Politec (Polícia Técnico-Científica) 
foi acionada pela Energisa e não demorou coisa de 
cinco minutos, tanto a Politec, quando a Polícia Militar 
estavam ali para ajudar a Energisa, ao invés de ajudar 
o consumidor e também aquele popular que estava 
sendo coagido e também estava sendo humilhado pela 
Energisa. 

Em num dos trechos, o tenente da Polícia Militar, 
infelizmente, totalmente despreparado — não é a tropa 
que é despreparada —, mas tem pessoas que são 
despreparadas na Polícia. Ele fala com o advogado: “olha, 
não fala assim, como se falasse com as suas negas”. E, 
então, a gente fica... Fica a pergunta, Deputado Alan 
Queiroz: será que a Polícia Militar e a Politec estão 
recebendo recursos, de novo, da Energisa, para poder 
dar guarida a essas pessoas? Sendo que nós temos uma 
lei estadual, hoje, aprovada, Deputado Laerte Gomes, 
que qualquer consumidor do Estado de Rondônia tem 
que receber uma notificação e tem 72 horas para que 
a empresa de energia vá fazer a vistoria no seu relógio, 
no seu padrão. Coisa que não estão fazendo. Estão 
chegando de supetão e fazendo da maneira que eles 
querem. 

Então, eu vou fazer um Requerimento, 
convocando, nesta Casa, o Comandante da Polícia 
Militar e, também a pessoa responsável pela Politec. 
O servidor público responsável pela Politec, para que 
venham prestar esclarecimentos, porque a Polícia e a 
Politec que têm que cuidar, a Polícia e a Politec têm o 
dever e a obrigação, Deputado Laerte Gomes, o dever 
e a obrigação de cumprir a lei e são os primeiros a 
desrespeitar em favor de uma empresa privada, está 
certo? Eu não vou aceitar que a nossa população, já tão 
humilhada, fique sendo constrangida pela Polícia Militar 
e pela Politec. Então, fica aqui o meu repúdio à empresa 
Energisa e fica aqui a minha indignação, insatisfação à 
Polícia Militar. Ontem, a Polícia Militar, da maneira que 
trabalhou juntamente com a Politec naquele caso. E 
não é caso isolado, não. Porque são casos em que nós 
estamos recebendo, a todo o momento, denúncias aqui 
nesta Casa, da maneira, da atitude que a Energisa vem 
trabalhando. Vem trabalhando, está certo? Então fica 
aqui a nossa indignação. 

Eu quero aqui, também, Senhor Presidente, nós 
estamos aqui, temos várias votações a serem feitas 
na Casa, uma delas, nós temos o zoneamento, está 
trancando a pauta, hoje, para ser votado. Pedimos que 
os deputados hoje estejam nesta votação para que 
nós possamos fazer a nossa parte, fazer a nossa parte. 
Precisamos já, dar um basta nessa situação. Ou que vote 
“sim” ou que quebre o Veto e mande para o Judiciário 
resolver. Se este for o caso, o que o Governador achar 
melhor. No mais, muito obrigado. Que Deus nos abençoe.

  
O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Com a 

palavra, ainda no Pequeno Expediente, a Deputada 
Cassia Muleta. Prazer, Excelência, e eu quero parabenizar, 
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em seu nome, a todas as nossas mulheres.

A SRA. CASSIA MULETA – Boa tarde a todos. Em 
primeiro lugar, quero aqui agradecer a Deus por esta 
oportunidade de estarmos aqui hoje presentes, não é? 
Tanta dificuldade na vida da gente e a gente, todos nós, 
estamos aqui. 

Presidente, hoje, como é o Dia Internacional da 
Mulher, mas o dia das mulheres é todos os dias, vim 
aqui hoje, na tribuna, que eu raramente uso, mas eu vim 
aqui falar em especial, das mulheres. Quero desejar a 
todas as mulheres aqui hoje presentes, todas as nossas 
funcionárias presentes hoje, essas que não estão vindo 
hoje aqui, também, quero desejar um feliz Dia das 
Mulheres. Que este 8 de março seja uma data muito 
abençoada, muito próspera e com muitas bênçãos de 
Deus. 

Quero desejar a vocês, meninas, aqui, tudo de 
bom nesta vida. Que Deus abençoe seus passos, seus 
trabalhos, seus familiares e a todas nós. Eu falo aqui que 
o Dia Internacional das Mulheres é todos os dias, os 365 
dias no ano. Foi escolhido um dia triste, mas é o nosso 
dia e é especial. É isso que eu desejo para vocês. 

Presidente, eu quero aqui, também, questionar 
o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes) aqui do Estado, que está fazendo um 
trabalho ali na nossa região, na região de Jaru. E as 
pessoas estão questionando muito sobre a duplicação 
da nossa BR. Tem quase um ano que o DNIT tira terra, 
coloca terra, tira terra e coloca terra. Eu vim aqui hoje 
fazer um apelo para nossos deputados federais, para 
nossos senadores que venham olhar aquela situação 
nossa, que está uma situação muito crítica na região 
de Jaru, onde tem muitos comentários — não são 
comentários bons — e eu, como representante daquele 
lugar, eu vim aqui chamar atenção do nosso DNIT aqui 
do Estado. 

E também em relação a nossa Saúde. Semana 
passada tivemos reunião para falar sobre a Saúde com 
os nossos médicos. O senhor não esteve lá, mas o senhor 
faz parte da Comissão de Saúde. E não está resolvendo 
muito o problema do Hospital da Criança aqui de Porto 
Velho. Nós estamos com uma situação crítica em relação 
àquele hospital. Conversamos com a Dra. Érica, com os 
doutores que estavam lá presentes, e queremos saber 
aqui do Governo do Estado — que até agora não tive uma 
resposta do nosso Secretário — o que ficou resolvido em 
relação ao Cosme e Damião, que eles estão querendo 
fechar o hospital, tirar todo mundo lá de dentro para 
poder fazer uma reforma urgente ali naquele hospital. 
Então peço aqui ao Secretário de Saúde que mande logo 
essa resposta, que nós da Comissão de Saúde estamos 
aqui esperando. 

Era isso o que eu tinha para falar. Quero desejar 
a vocês todos um bom resto de dia, um bom resto de 
semana também. E desejar a todas as mulheres que 
estão aqui presentes, ali sentadas, feliz Dia das Mulheres, 
que Deus abençoe cada uma de vocês, que nós somos 
muito especiais, todos os dias. Hoje, em especial, esse 

8 de março, que é mais especial ainda. Quero, também, 
parabenizar todos os meus assessores que estão no meu 
gabinete, minhas assessoras; que esse dia, meninas, 
seja bem especial. E este ano nós estaremos trabalhando 
bem mais que os outros, porque já está acabando essa 
pandemia, e este ano já começamos com o pé direito. 

Presidente, quero deixar um abraço a todos 
vocês. E todos fiquem com Deus, que ele é sempre a 
melhor companhia. Não é, Deputado Ribamar Araújo? 
Um abraço. 

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado, 
Deputada Cassia Muleta. Parabéns. E eu quero fazer um 
pedido muito especial. Quero pedir que Vossa Excelência, 
como uma de nossas representantes deputada mulher 
aqui no parlamento estadual, que Vossa Excelência 
possa presidir a nossa Sessão e finalize a nossa Sessão 
presidindo. Ainda temos mais um Requerimento, mas 
eu faço aqui a leitura na Secretaria, mas eu quero que 
Vossa Excelência possa presidir e finalizar a Sessão. 

(Às 17 horas e 15 minutos, o Senhor Alan 
Queiroz passa a presidência à Senhora Cassia 
Muleta)

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada. 
(fora do microfone).

Boa tarde a todos. Eu quero dizer aqui, Presidente 
Alan, que saiu agora para me dar essa honra de estar 
aqui presidindo esta Mesa hoje, no Dia Internacional 
das Mulheres, isso é uma honra para a gente. Como 
representante aqui do Estado de Rondônia, temos só 
duas mulheres. Eu sinto falta das mulheres aqui neste 
Parlamento. Gostaria que tivesse muito mais, mas duas 
mulheres guerreiras, duas mulheres abençoadas que 
estão sempre aqui lutando nesta Assembleia Legislativa 
e na nossa região sempre, no nosso Estado. Quero 
aqui também dizer que eu fazia parte da Mesa na 
outra legislatura, no primeiro biênio, e depois que meu 
Presidente — por quem eu tenho um carinho imenso, 
está fazendo um trabalho espetacular aqui à frente desta 
Mesa —, o Deputado Alex entrou, é a primeira vez que 
eu presido esta Sessão. Antes, sempre, quem fazia parte 
da Mesa estava presidindo. Hoje, quero até agradecer 
ao senhor por me dar esta oportunidade de novo. Muito 
obrigada. E vamos lá trabalhar. Eu estou encerrando, é? 
Brincadeira. 

Encerrando as Breves Comunicações, passamos 
ao Grande Expediente. Não temos inscritos para o 
Grande Expediente.

Solicito ao Secretário que proceda à leitura das 
proposições recebidas. 

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) - 
Procede à leitura das proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ. 
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Requer a aprovação de Voto de Louvor, in memoriam, ao 
Sr. Carlos Roberto Vieira de Vasconcelos pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, deferimento à realização de Sessão Solene 
no dia 28 de março de 2022, às 15h, bem como reserva 
do plenário para a concessão de homenagem aos 
Policiais Militares da Guarnição de Patrulhamento Tático 
Móvel – PATAMO e do Pelotão de Monte Negro – RO, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, deferimento à realização de Sessão Solene 
no dia 14 de março de 2022, às 15h, bem como reserva do 
plenário, para concessão de homenagem aos servidores 
do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Estado 
da Justiça – SEJUS e da Unidade de Monitoramento 
Eletrônico da Capital – UMESP, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, deferimento à realização de Sessão 
Solene no dia 21 de março de 2022, às 15h, bem como 
reserva do plenário, para concessão de homenagem a 
Policiais Militares, Policial Civil e Agente de Segurança 
Socioeducativo, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, deferimento à realização de Sessão Solene 
no dia 31 de março de 2022, às 09 horas, bem como 
reserva do plenário, para a concessão de homenagem 
aos Oficiais de Justiça do Estado de Rondônia.  

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, deferimento à realização de Sessão Solene 
no dia 17 de março de 2022, às 09 horas, bem como 
reserva do plenário, para a concessão de homenagem 
aos Policiais Legislativos do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor 
ao CEL PM James Alves Padilha e CEL PM Rone Herton 
Dantas de Freitas, Comandante-Geral e Subcomandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade rondoniense. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, pedido 
de alteração de data e local da Sessão Solene que será 
realizada no dia 29 de abril de 2022, sexta-feira, e não 
mais no dia 11/03/2022, como anteriormente pleiteado 
através do requerimento número 2277/2021. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE 
DEIRÓ. Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
alteração da data da Sessão Solene em Homenagem 
aos Conselheiros Tutelares, que seria realizada no 
dia 11/03/2022 (sexta-feira), às 15:00, para o dia 
29/04/2022 (sexta-feira), às 15:00.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE 
DEIRÓ. Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
alteração da data das Sessões Solenes, que seriam 
realizadas no 11/03/2022 (sexta-feira), às 09:00 e às 
15:00, para o dia 05/05/2022 (quinta-feira), mantendo 
os horários acima mencionados.  

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor 
aos Policiais Militares lotados no 10° (décimo) Batalhão 
de Polícia Militar, localizado em Rolim de Moura, pelos 
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE 
DEIRÓ. Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto 
de Louvor aos Policiais Militares lotados no 4° (quarto) 
Batalhão de Polícia Militar, localizado em Cacoal, pelos 
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. 
Requer que seja encaminhado Voto de Louvor para 
o representante do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem de Rondônia - SINDERON, Enfermeiro 
Sr. Jerrimar Soares Montenegro, pela parceria e 
representatividade à frente da confecção e análise do 
PCCR em prol da categoria no âmbito do Estado de 
Rondônia.   

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. 
Requer que seja encaminhado Voto de Louvor para 
o representante do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem de Rondônia - SINDERON, Advogado 
Dr. Franco Omar Herrera Alviz, pela parceria e 
representatividade à frente da confecção de análise 
do PCCR em prol da categoria no âmbito do Estado de 
Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. 
Requer que seja encaminhado Voto de Louvor para 
o representante do Sindicato Médico de Rondônia – 
Simero, Dr. Francisco Inocêncio Novaes Lima, pela 
parceria e representatividade à frente da confecção e 
análise do PCCR da outra categoria no âmbito do Estado 
de Rondônia.   

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto 
de Louvor aos servidores que atuam no Departamento 
de Narcóticos — DENARC, no município de Porto Velho, 
pelos relevantes serviços prestados ao Estado de 
Rondônia.   

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora a aprovação dos Votos 
de Louvor aos Policiais Civis que atuam na Delegacia 
Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, no 
Município de Rolim de Moura, pelos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia.   

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa para fazer entrega da Medalha do Mérito 
Legislativo aos/as Professores/as e Pesquisadores/as da 
Ciências Geográficas que contribuíram e contribuem 
com o Departamento de Geografia e da Pós-graduação 
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Mestrado e Doutorado em Geografia da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir.  

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa para fazer entrega da homenagem de 
Voto de Louvor aos/as Professores/as e Pesquisadores/as 
da Ciências Geográficas que contribuíram e contribuem 
com o Departamento de Geografia e da Pós-graduação 
Mestrado e Doutorado em Geografia da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa para fazer entrega de Voto de Louvor 
aos homenageados por ocasião da comemoração do 
centenário de fundação da Primeira Igreja Batista de 
Porto Velho no Estado de Rondônia.    

O SR. LAERTE GOMES - Questão de Ordem, meu 
líder. 

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – Claro, 
Excelência.

O SR. LAERTE GOMES - Eu fui à tribuna e, agora, 
neste momento, acho que é mais propício de parabenizar 
todas as mulheres com a presidência da nossa Deputada 
Cassia Muleta, em seu nome parabenizar todas as 
mulheres que estão aqui, no nosso plenário, as nossas 
colaboradoras que estão aqui, as que estão em casa nos 
assistindo, as mulheres de Rondônia, as mulheres do 
Brasil e do mundo. Sem vocês ... em especial a Suelen, 
a minha mãe, minha filha. A mulher é o alicerce de todo 
homem, não é? Ela não está nem à frente, nem atrás, ela 
está ao lado, juntos, unidos. Então, as mulheres, cada 
vez mais, ocupando espaços importantes e avançando 
e, por isso, acho que a gente vai construindo cidades, 
estados, um país melhor. Parabéns, Deputada Cassia. 
Em seu nome parabenizar todas as mulheres.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, 
meu eterno Presidente aqui, essa pessoa que eu 
tenho um carinho imenso. Muito obrigada mesmo 
por estar sempre valorizando as mulheres aqui nesta 
Assembleia. E dizer, Presidente, que sempre ao lado de 
um grande homem sempre existe uma grande mulher, 
não é verdade? É um ajudando sempre o outro. Muito 
obrigada, Presidente. Um abraço.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – Dando 
continuidade à leitura das proposições recebidas:

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) 
de marco do corrente ano, as 09 horas, no Plenário 
desta Casa Legislativa, para fazer entrega de Voto de 

Louvor aos Membros do Coral e Músicos por ocasião da 
comemoração do centenário de fundação da Primeira 
Igreja Batista de Porto Velho no estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, as 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa, para fazer entrega de homenagem 
do Voto de Louvor a Policiais Militares da Briosa Polícia 
Militar.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, as 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa, para fazer entrega de homenagem de 
Voto de Regozijo a Primeira Igreja Batista de Porto Velho 
pelo centenário de fundação e evangelização no Estado 
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, as 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa, para fazer entrega de homenagem de 
Voto de Louvor a personalidades do município de Nova 
Mamoré.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, as 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa, para fazer entrega da Medalha do 
Mérito Cultural ao Senhor Simon Oliveira dos Santos, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Laboratório de Geografia Física 2, vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, as 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa, para fazer entrega de homenagem de 
Voto de Louvor a Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Casimiro de Abreu pelo seu Jubilei de Diamante 
— 60 (sessenta) anos de criação e relevantes serviços 
educacionais prestados à população do município de 
Nova Mamoré — Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a 
realização de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de 
março do corrente ano, as 09 horas, no Plenário desta 
Casa Legislativa, para fazer entrega de homenagem de 
Voto de Louvor a personalidades do município de Nova 
Mamoré.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor a Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
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Médio Professor Salomão Silva pelos 32 (trinta e dois) 
anos de relevantes serviços educacionais prestados à 
população do município de Nova Mamoré- Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor aos Policiais Militares do 2° GPPM do 6° Batalhão 
de Policia Militar (Batalhão Mamoré), com sede no 
Distrito de Nova Dimensão — Nova Mamoré, Estado 
de Rondônia, em reconhecimento a sua prontidão 
profissional no trabalho, ato de bravura e de heroísmo 
ao salvar uma criança de possível afogamento.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto 
de Louvor aos Membros da Diretoria da Associação 
Comercial de Rondônia – ACR, em reconhecimento ao 
desempenho das atividades ele combate ao Covid-19 
durante a Pandemia do Coronavírus no âmbito do Estado 
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao veterano repórter-fotográfico Rosinaldo Luiz 
Abreu Machado por possuir o maior acervo fotográfico 
sobre a História do Estado de Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Questão de 
Ordem, Secretário. Quero aqui cumprimentar, que está 
aqui nos assistindo, nosso vereador de Jorge Teixeira, o 
Jean. É um prazer receber você aqui, Jean. É uma honra 
para a gente. Cumprimentar a Miriam, minha amiga, 
assessora que está ali do Município de Jaru; o Gabriel 
Gomes, meu sobrinho, que está aí nos prestigiando 
hoje; o Gregório que também está ali. Um abraço para 
vocês, viu? Sejam bem-vindos.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – Dando 
continuidade à leitura, Presidente.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor a Associação dos Familiares dos Militares, 
Servidores Públicos e Civis na condição de reeducandos, 
egressos e dependentes químicos do Estado de 
Rondônia — AFAMIS, e aos Membros da Diretoria, em 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido na reinserção 
social de policias militares, civis e penais que se 
encontram reclusos por sentença condenatória.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES 
- Requer a Mesa Diretora, que seja concedido Voto de 
Louvor aos Policiais Civis e Médico Legista da Delegacia 
de Polícia Civil de Nova Mamoré em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados a segurança pública 
e atuação profissional nas elucidações de vários delitos 
ocorridos no âmbito do município de Nova Mamoré - 
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR 
ARAÚJO. Requer à Mesa Diretora a aprovação de Voto 
de Pesar aos familiares do cineasta e produtor cultural, 
Senhor Carlos Levy Gomes da Silva, que faleceu no dia 
1º de janeiro de 2022. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 

Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Pesquisa em Gestão do Território 
e Geografia Agrária da Amazônia (GTGA) vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento 
e Hidrossedimentologia na Amazônia (GEP/GEOHIDAM) 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia 
Mulher e Relações Sociais de Gênero (GEPGENERO) 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Estudos e Pesquisas Modos de Vidas 
e Culturas Amazônicas (GEPCULTURA) vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
cm Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Biologia 
Experimental (GEPBIOExp) vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia 
do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Pesquisa Geografia e Planejamento 
Ambiental (GEOPLAM) vinculado ao Programa de Pós-
Graduação de Mestrado e Doutorado cm Geografia do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Pesquisa Geografia Natureza e 
Territorialidades Humanas (GENTEH) vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Climatologia 
(GepClima) vinculado ao Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado e Doutorado em Geografia do Departamento 
de Geografia da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Centro de Estudos Geográficos e Socioambientais 
da Amazônia (CEGEA) vinculado ao Programa de Pós-
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Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer a Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Pesquisa Acqua Viva vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor a corista Cefas de Oliveira Barata (Tenor) do 
Coral de Músicos da Primeira Igreja Batista de Porto 
Velho pelo centenário de fundação e evangelização no 
Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Laboratório de Geografia Física 2 vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Laboratório de Geografia e Planejamento 
Ambiental vinculado ao Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado e Doutorado em Geografia do Departamento 
de Geografia da Universidade Federal ele Rondônia 
(UNIR). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Laboratório de Geografia e Cartografia 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Grupo de Pesquisa em Geografia e Ordenamento do 
Território na Amazônia (GOT-Amazônia), vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Laboratório de Pesquisa em Gestão do 
Território (LAGET), vinculado ao Programa de Pós-
Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir). 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Laboratório de Geografia Física 2, vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 

da Universidade Federal de Rondônia (Unir). 
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 

Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor à Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Casimiro de Abreu pelo seu jubileu de diamante, 
60 (sessenta) anos em criação e relevantes serviços 
educacionais prestados à população do município de 
Nova Mamoré - Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, extenso 
ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado da 
Saúde – SESAU, informações e providências quanto ao 
retorno das cirurgias de transplante renal no Estado de 
Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, extenso 
ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado da 
Saúde - SESAU, informações e providências quanto à 
possibilidade de contratação do profissional médico 
urologista pediatra para a rede pública de saúde do 
Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, que seja oficiado à Bancada Federal do 
Estado de Rondônia, através de seu coordenador, 
Deputado Lúcio Mosquini, que intervenha juntamente 
com o Ministro da Justiça Anderson Torres quanto à 
convocação dos aprovados no concurso público do 
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN. Edital nº 
1/2020. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso 
ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado da 
Saúde - SESAU, informações e providências quanto à 
falta de disponibilização de alimentos aos pacientes 
e funcionários da Assistência Médica Intensiva - AMI, 
Extensão do Hospital João Paulo II, localizada no 
Município de Porto Velho - RO. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, extenso ao 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado 
da Educação - SEDUC, informações quanto à rescisão do 
convênio realizado entre o Poder Executivo Estadual e a 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Marcelina 
Marcelo Cândia, localizado na zona rural do município de 
Porto Velho - RO. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador e ao Secretário de 
Estado da Saúde – SESAU, informações e providências 
quanto à conclusão do parecer solicitado pela Gerência 
de Saúde - GESAU que tramita no processo sei nº 
0033.051757/2021-17, referente à implantação dos 
serviços de telemedicina para atender os servidores 
e apenados nas Unidades Prisionais do Estado de 
Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, que seja oficiado à Bancada Federal do 
Estado de Rondônia, através do seu coordenador, 
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Deputado Lúcio Mosquini, a necessidade de adoção 
de providências quanto à agilidade na tramitação e 
apoio para aprovação do Projeto de Lei de Conversão 
nº 01/2022, proveniente da Medida Provisória nº 
1070/2021. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, extenso ao 
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado 
da Saúde – SESAU, informações e providências quanto 
à reforma da estrutura física do Hospital Infantil Cosme 
e Damião, localizado no município de Porto Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais, que seja oficiado à Bancada Federal do 
Estado de Rondônia, através do seu coordenador, 
Deputado Lúcio Mosquini, a necessidade de adoção de 
providências que oportunizem a rápida tramitação e 
aprovação do Projeto de Lei nº 3723/2019. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON 
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, extenso 
ao Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de 
Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, 
informações acerca das providências adotadas para a 
regulamentação da Lei nº 5.297, de 12 de janeiro de 
2022. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE 
DEIRÓ. Requer ao Poder Executivo, extensos à Casa Civil 
e a Secretaria de Estado da Agricultura, as informações 
abaixo relacionadas, oriundas do Setor Produtivo do 
Leite do Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à 
Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, esclarecimentos 
acerca da efetiva prática da Lei 5276/2022, de 
12/01/2022, especificamente quanto ao cumprimento 
do art. 1º em todos os hospitais do Estado, bem como 
quanto ao prazo para a regulamentação determinada no 
art. 2°. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. 
Requer junto ao Governo do Estado de Rondônia com 
cópias a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), 
informações sobre o andamento das obras referentes 
ao Hospital Regional no Município de Guajará-Mirim/RO. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos 
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Governador, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, 
com cópia para a Secretaria de Estado da Educação - 
SEDUC/RO, em caráter de urgência, a necessidade de 
informações sobre o processo administrativo SEI n° 
0029.141820/2021-75, PROAFI. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos 
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Governador, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, 
com cópia para a Secretaria de Estado da Saúde — 
SESAU/RO, em caráter de urgência, a necessidade de 
informações sobre a gestão do processo administrativo 
SEI n° 0036.419926/2021-09. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora, nos termos 
regimentais (Art. 172, caput, do RIALE/RO), que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Governador do Estado de 
Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com 
cópia ao Instituto de Previdência do Estado — IPERON, 
em caráter de urgência, o encaminhamento do estudo 
completo acerca do déficit no âmbito do Regime Próprio 
de Previdência do Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ALEX REDANO. Concede Medalha de Honra 
ao Mérito Legislativo ao Cabo PM Elcio Raasch em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao 2º TEN BM Islandio Dantas 
Chaves, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha do 
Mérito Legislativo ao CB BM Lauro Henrique Bicho Belo 
da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo ao CAP BM João Luiz Cordeiro Junior 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao 3º SGT BM Yuri Brito da Silveira 
Seubert, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo 3º SGT BM Lucivagno Ramos Lima, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo 3° SGT BM Antonio Ermisson 
Lemos de Lima, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao 3º SGT BM Kepller Welber Lima 
Barbosa, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo ao 2º SGT BM João Rabelo de Souza 
Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo ao 2º SGT BM Nykolas Makrigiannis, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Rondônia. 
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- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo ao 3º SGT BM Genilson Lima Ribeiro, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao 2° SGT BM Anderson Marlon 
Freitag, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao 2º SGT BM David Lino Ribeiro 
de Souza, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia.  

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Só um 
pouquinho. Uma pausa. Deixa o senhor descansar um 
pouquinho, tomar uma água. 

Eu quero também cumprimentar aqui presente 
hoje o Jota Júnior, ali do município de Governador Jorge 
Teixeira, o Secretário, uma liderança incrível daquele 
município, e radialista da Nova Jaru FM, em Jaru. 
Parabéns, Jota Júnior pelo seu trabalho. E é sempre 
um prazer ter você aqui com a gente. Ele que está 
acompanhando o nosso vereador Jean do Beto. Um 
abraço para vocês.

  
O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 

Obrigado, Presidente. Vamos dar continuidade à leitura.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 

DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha 
do Mérito Legislativo ao 1º TEN BM Geanderson Maia 
Trindade, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao 1º SGT BM Servanildo Bezerra 
de Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao SD BM Gislânia Shirlei Pontes 
Conceição Antunes, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha do 
Mérito Legislativo ao MAJ Douglas Samuel da Araújo, em 
reconhecimento aos relevantes prestados ao Estado de 
Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha do 
Mérito Legislativo ao MAJ Philipe Rodrigues Maia Leite, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo ao MAJ BM Hugo Rios de Larrazábal, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 

ao Estado de Rondônia.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 

DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo ao MAJ BM Francisco Pinto Andrade 
Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha 
do Mérito Legislativo ao CB BM Andrison Queiroz do 
Nascimento, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede Medalha 
do Mérito Legislativo ao 3ª SGT Maria Hicineide Saboia 
da Costa, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO DR. NEIDSON. Revoga o Decreto Legislativo 
nº 1.520, de 16 de dezembro de 2021, que “Concede o 
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao 
Bispo Ricardo Alexandre da Silva.”. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Concede Título Honorífico 
de Honra ao Mérito ao Ilustríssimo Senhor José 
Gonçalves da Silva Júnior, Chefe da Casa Civil do Estado 
de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Concede o Título 
Honorífico de Honra ao Mérito ao Ilustríssimo Senhor 
Anísio Reginaldo de Araújo, produtor rural do município 
de Alvorada D’Oeste no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Professora Patrícia Alves Pereira, em 
reconhecimento pelos relevantes trabalhos dedicados à 
Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo ao 2º SGT BM-RO Alex Nilo Oliveira 
dos Santos, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Professora Márcia Dias dos Santos, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Professora Eunice Menezes de Souza, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Professora Maria Rosineide Rodrigues 
de Menezes, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados à Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do Mérito 
Cultural ao Professor Mestre Antônio Elias Nascimento, 
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em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Professora Maria Cleusa dos Santos, em 
reconhecimento pelos relevantes trabalhos dedicados à 
Educação ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do Mérito 
Cultural à Professora Doutora Márcia Maria Rodrigues 
Uchôa, em reconhecimento pelos relevantes serviços 
prestados à Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Senhora Antônia Célia Brito, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural ao Professor Gerry Salvaterra Lara, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural à Professora Cleideir Nunes Lima, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural ao Professor Márcio da Silva Clímaco, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
Educação no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO LEBRÃO. Concede Título Honorífico de 
Cidadão do Estado de Rondônia ao Professor e Secretário 
de Estado da Educação de Rondônia – SEDUC, Suamy 
Vivecananda de Lacerda de Abreu.  

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CIRONE 
DEIRÓ. Dispõe sobre a normatização de escala de 
serviços dos policiais militares responsáveis por pessoas 
com deficiência que requeiram atenção permanente e 
dá outras providências.  

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. 
Dispõe sobre o uso não obrigatório de máscara de 
proteção facial em crianças menores de 12 anos em 
todo Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Institui a educação domiciliar (Homeschooling) 
no âmbito do Estado de Rondônia, e dá outras 
providências. 

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Institui o “Dia do Atirador Desportivo” no 
calendário oficial do Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade 
do porte de armas de fogo aos vigilantes integrantes de 
empresas de vigilância privada constituídas, nos termos 
da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. 

Declara de Utilidade Pública a Loja Maçônica Paz, Justiça 
e Trabalho n° 23, com sede no Município de Nova 
Mamoré-RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo a Zisrael Ornan de Oliveira, Bispo 
Estadual da Igreja Mundial do Poder de Deus, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados a 
Igreja no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo a Amaury Ribeiro de Farias Gomes, 
Ministro do Brasil da Igreja Mundial do Poder de Deus, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a 
Igreja.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha 
do Mérito Legislativo à 3ª Sargento PM Simone dos Anjos 
Hubner RE n° 100081779, pelos relevantes serviços 
prestados à população do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA. 
Institui o Dia Estadual da Patrulha Maria da Penha, a ser 
anualmente comemorado no dia 23 de março no Estado 
de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO ALEX SILVA. Concede o Título de Cidadão 
Honorifico do Estado de Rondônia, ao Senhor Coronel 
BM Nivaldo de Azevedo Ferreira.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer do Poder Executivo, extenso a Casa Civil e 
a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, estado 
de Rondônia, o quadro de lotação de professores e 
servidores da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Casimiro de Abreu, localizada no município de 
Nova Mamoré. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCELO 
CRUZ. Requer, à Mesa Diretora, a realização de Sessão 
Solene no dia 25 de março, às 14h, nesta Casa de Leis, 
para que seja concedido Voto de Louvor aos Enfermeiros, 
Técnicos em Enfermagem, Auxiliares em Enfermagem e 
Auxiliares de Serviços Gerais do Hospital de Base Dr. Ary 
Pinheiro.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE 
GOMES. Requer à Diretoria Geral do Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes — 
DER, extensivo a Casa Civil do Governo do Estado de 
Rondônia, prestar informações e adotar as providências 
administrativas e operacionais necessárias, visando a 
instalação de lombada (quebra mola), no KM 24 da RO-
470, localizado entre os municípios do Vale do Paraiso e 
Ouro Preto do Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE 
GOMES. Requer a Diretoria Geral do Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes — 
DER, extensivo a Casa Civil do Governo do Estado de 
Rondônia, prestar informações e adotar as providências 
administrativas e operacionais necessárias, visando a 
formalização de Termo de Acordo de Cooperado Técnica 
com a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, visando 
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a urgente realização dos serviços de recapeamento 
asfáltico, numa extensão de 2km (dois quilômetros), nas 
ruas do Distrito de Nova Estrela. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE 
GOMES. Requer à Secretaria de Estado da Educação - 
SEDUC, extensivo à Casa Civil do Governo do Estado 
de Rondônia, com base no que dispõe o artigo 172 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, prestar 
informações e adotar as providências administrativas e 
operacionais necessárias, visando a reforma e ampliação 
da Escola Estadual José Rosales dos Santos, localizada 
no Distrito de Nova Estrela, pertencente ao Município 
de Rolim de Moura, conforme especificação contida no 
presente documento.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. 
Requer a realização de Sessão Solene a ser realizada 
às 15h, do dia 26 de maio de 2022, para entrega de 
Medalha do Mérito Legislativo, aprovadas em favor de 
líderes religiosos do nosso Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. 
Requer a realização de Sessão Solene a ser realizada 
às l5h, do dia 23 de junho de 2022 para entrega de 
Medalha do Mérito Legislativo aprovadas em favor dos 
Presidentes de Associação e Líderes Comunitários do 
Estado de Rondônia. 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha 
do Mérito Legislativo ao 2° Sargento PM Sandro Rogério 
Garcia de Souza RE n° 100058992, pelos relevantes 
serviços prestados à população do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Declara de Utilidade Pública a Associação dos Servidores 
da Justiça no Estado de Rondônia — ASSEJUS/RO, com 
sede no Município de Porto Velho-RO. 

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Estabelece medidas de prevenção e tratamento contra a 
Síndrome de Burnout (estresse crônico) na Administração 
Pública Estadual e dá outras providências.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO 
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do 
Mérito Cultural ao Professor Mestre João Batista, em 
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a 
Educação no estado de Rondônia.  

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. 
Requer a realização de Sessão Solene a ser realizada 
às 15h, do dia 28 de abril de 2022, para entrega de 
Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão 
Honorifico aprovados em favor dos nossos Militares do 
Estado de Rondônia. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO 
GOEBEL. Requer o adiamento da realização de Sessão 
Solene para homenagem aos 40 anos de existência do 
Ministério Público do Estado de Rondônia — MP/RO. 

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL 
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia, nos termos 
regimentais, que seja retirada de tramitação o Projeto de 
Lei Complementar nº 131/2021, que acresce dispositivos 
à Lei Complementar nº 283, de 14 de agosto de 2003 e 

à Lei nº 1.473, de 13 de maio de 2005. 
Lidas as matérias, Senhora Presidente. Volta a 

Vossa Excelência. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, 
Secretário. Hoje foi matéria, hein? Obrigada, Secretário. 
Muito. 

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura 
das matérias a serem apreciadas. 

 
O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 

REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação de Voto de Pesar 
aos familiares do cineasta e produtor cultural, Senhor 
Carlos Levy Gomes da Silva. 

Levy, como era conhecido, deixou sua contribuição 
para a cultura de Rondônia, quando colocou a Amazônia 
em destaque com o filme que conta a história do Duelo 
da Fronteira. Levy nasceu em Porto Velho, no dia 19 de 
setembro de 1967, formado em Educação Física, pela 
Universidade Federal de Rondônia – Unir, casado com 
Golda Barros, deixando três filhos, Marcel, Luan e Sofia. 
Sua passagem enluta não somente familiares e amigos, 
mas toda a sociedade e as pessoas envolvidas na cultura 
do nosso Estado. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento de autoria do 
Deputado Ribamar Araújo, nosso deputado. Em discussão 
e votação do Requerimento. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente. 

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer 
à Mesa Diretora, nos termos regimentais, alteração da 
data das Sessões Solenes, que seriam realizadas no dia 
11/03/2022 (sexta-feira), às 9h e às 15h, para o dia 
05/05/2022 (quinta-feira), mantendo os horários acima 
mencionados. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado Cirone 
Deiró. Os deputados favoráveis permaneçam como se 
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 
Vai ao Expediente. 

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
alteração da data da Sessão Solene em Homenagem 
aos Conselheiros Tutelares, que seria realizada no dia 
11/03/2022 (sexta-feira), às 15h, para o dia 29/04/2022 
(sexta-feira), às 15h. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
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discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Cirone Deiró. Os deputados favoráveis permaneçam 
como se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente. 

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação de Votos de Louvor 
aos Policiais Civis que atuam na Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher – DEAM, no Município de Rolim 
de Moura, pelos relevantes serviços prestados ao Estado 
de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado Ismael 
Crispin. Os deputados favoráveis permaneçam como se 
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer 
seja encaminhado Voto de Louvor para o representante 
do Sindicato Médico de Rondônia SIMERO, Dr. Francisco 
Inocêncio Novaes Lima, pela parceria e representatividade 
à frente da confecção e análise do PCCR em prol da 
categoria no âmbito do Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado Dr. 
Neidson. Os deputados favoráveis permaneçam como 
se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente. 

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor 
aos Policiais Militares lotados no 10º (décimo) Batalhão 
de Polícia Militar, localizado em Rolim de Moura, pelos 
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Cirone Deiró. Os deputados favoráveis permaneçam 
como se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor 
aos Policiais Militares lotados no 4º (quarto) Batalhão 
de Polícia Militar, localizado em Cacoal, pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 

Cirone Deiró. Os deputados favoráveis permaneçam 
como se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ. 
Requer a aprovação de Voto de Louvor, in memoriam, ao 
Sr. Carlos Roberto Vieira de Vasconcelos pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Alan Queiroz. Os deputados favoráveis permaneçam 
como se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente. 

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
deferimento à realização de Sessão Solene no dia 28 de 
março de 2022, às 15h, bem como reserva do plenário 
para a concessão de homenagem aos Policiais Militares 
da Guarnição de Patrulhamento Tático Móvel – PATAMO 
e do Pelotão de Monte Negro – RO, em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai 
ao Expediente. 

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
deferimento à realização de Sessão Solene no dia 14 de 
março de 2022, às 15h, bem como reserva do plenário, 
para concessão de homenagem aos servidores do Núcleo 
de Inteligência da Secretaria de Estado da Justiça – 
SEJUS e da Unidade de Monitoramento Eletrônico da 
Capital – UMESP, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em discussão. Não 
havendo discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
deferimento à realização de Sessão Solene no dia 21 
de março de 2022, às 15 horas, bem como reserva 
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do plenário, para a concessão de homenagem a 
Policiais Militares, Policial Civil e Agente de Segurança 
Socioeducativo, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao Estado de Rondônia.   

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Anderson Pereira. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
deferimento à realização de Sessão Solene no dia 31 
de março de 2022, às 09 horas, bem como reserva do 
plenário, para a concessão de homenagem aos Oficiais 
de Justiça do Estado de Rondônia.   

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Anderson Pereira. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. 
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, 
deferimento à realização de Sessão Solene no dia 17 
de março de 2022, às 09 horas, bem como reserva do 
plenário, para a concessão de homenagem aos Policiais 
Legislativos do Estado de Rondônia.  

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Anderson Pereira. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora, nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março do 
corrente, às 09 horas no Plenário desta Casa Legislativa, 
para fazer entrega da Medalha do Mérito Cultural ao 
Senhor Simon Oliveira dos Santos, em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.    

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Jair Montes. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 

Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) 
– REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. 
Requer que seja encaminhado Voto de Louvor para 
o representante do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem de Rondônia - SINDERON, Enfermeiro 
Sr. Jerrimar Soares Montenegro, pela parceria e 
representatividade à frente da confecção e análise do 
PCCR em prol da categoria no âmbito do Estado de 
Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) 
– REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. 
Requer que seja encaminhado Voto de Louvor para o 
representante do Sindicato Médico de Rondônia SIMERO, 
Advogado Dr. Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela 
parceria e representatividade à frente da confecção e 
análise do PCCR em prol da categoria no âmbito do 
Estado de Rondônia.     

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Dr. Neidson. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa para fazer entrega da Medalha do Mérito 
Legislativo às/aos Professores, e às/aos Pesquisadores/
as da Ciências Geográficas que contribuíram e contribuem 
com o Departamento de Geografia e da Pós-graduação 
Mestrado e Doutorado em Geografia da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir.    

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Jair Montes. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
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REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa para fazer entrega da homenagem de Voto 
de Louvor aos/as Professores/as e Pesquisadores/as 
da Ciências Geográficas que contribuíram e contribuem 
com o Departamento de Geografia e da Pós-graduação 
Mestrado e Doutorado em Geografia da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir.   

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Jair Montes. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora, nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa para fazer entrega de Voto de Louvor aos 
homenageados por ocasião na comemoração do 
centenário de fundação da Primeira Igreja Batista de 
Porto Velho no Estado de Rondônia.   

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento do Deputado 
Jair Montes. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora, nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa para fazer entrega de Voto de Louvor aos 
Membros do Coral e Músicos por ocasião da comemoração 
do Centenário de fundação da Primeira Igreja Batista de 
Porto Velho no Estado de Rondônia.    

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em discussão 
e votação o Requerimento. Encerrada a discussão, em 
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 

Legislativa, para fazer entrega de homenagem do Voto 
de Louvor a Policiais Militares da Briosa Polícia Militar.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa, para fazer entrega de homenagem de Voto 
de Regozijo a Primeira Igreja Batista de Porto Velho pelo 
centenário de fundação e evangelização no Estado de 
Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa, para fazer entrega de homenagem de 
Medalha de Mérito Legislativo a personalidades do 
município de Nova Mamoré.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em discussão 
e votação o Requerimento. Encerrada a discussão, em 
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como 
estão e os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa, para fazer entrega de homenagem de Voto 
de Louvor ao Departamento de Geografia e da Pós-
Graduação, Mestrado e Doutorado em Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia - Unir.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
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manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa, para fazer entrega de homenagem de Voto 
de Louvor a Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Casimiro de Abreu pelo seu Jubileu de Diamante 
— 60 (sessenta) anos de criação e relevantes serviços 
educacionais prestados à população do município de 
Nova Mamoré — Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora nos termos Regimentais, a realização 
de Sessão Solene no dia 21 (vinte e um) de março 
do corrente ano, às 09 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa, para fazer entrega de homenagem de Voto 
de Louvor a personalidades do município de Nova 
Mamoré.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Professor Salomão Silva pelos 32 (trinta e dois) anos de 
relevantes serviços educacionais prestados à população 
do município de Nova Mamoré - Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 

à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor aos 
Policiais Militares do 2°GPPM do 6° Batalhão de Polícia 
Militar (Batalhão Mamoré), com sede no Distrito de Nova 
Dimensão — Nova Mamoré, Estado de Rondônia, em 
reconhecimento a sua prontidão profissional no trabalho, 
ato de bravura e de heroísmo ao salvar uma criança de 
possível afogamento.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
aos Membros da Diretoria da Associação Comercial de 
Rondônia – ACR, em reconhecimento ao desempenho das 
atividades de combate ao Covid-19 durante a Pandemia 
do Coronavírus no âmbito do Estado de Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao veterano repórter-fotográfico Rosinaldo Luiz Abreu 
Machado por possuir o maior acervo fotográfico sobre a 
História do Estado de Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor a 
Associação dos Familiares dos Militares, Servidores 
Públicos e Civis na condição de reeducandos, egressos e 
dependentes químicos do Estado de Rondônia — AFAMIS, 
e aos Membros da Diretoria, em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido na reinserção social de policiais 
militares, civis e penais que se encontram reclusos por 
sentença condenatória.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
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discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora, que seja concedido Voto de Louvor 
aos Policiais Civis e Médico Legista da Delegacia de 
Polícia Civil de Nova Mamoré, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados à segurança pública e 
atuação profissional nas elucidações de vários delitos 
ocorridos no âmbito do município de Nova Mamoré – 
Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Pesquisa em Gestão do Território e Geografia 
Agrária da Amazónia (GTGA). vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia 
do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR).

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram e os contrários se 
manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento 
e Hidrossedimentologia na Amazônia (GEP/GEOHIDAM) 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia Mulher e 
Relações Sociais de Gênero (GEPGENERO) vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em discussão 

e votação o Requerimento. Encerrada a discussão, em 
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Estudos e Pesquisas Modos de Vidas e Culturas 
Amazônicas (GEPCULTURA) vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia 
do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão o Requerimento. Encerrada a discussão, em 
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como 
se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) 
– REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. 
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de 
Louvor ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Biologia 
Experimental (GEPBIOExp) vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia 
do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Pesquisa Geografia e Planejamento Ambiental 
(GEOPLAM) vinculado ao Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado e Doutorado cm Geografia do Departamento de 
Geografia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão. Encerrada a discussão, em votação. 
Os deputados favoráveis permaneçam como se 
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encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Pesquisa Geografia Natureza e Territorialidades 
Humanas (GENTEH) vinculado ao Programa de Pós-
Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Climatologia 
(GepClima) vinculado ao Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado e Doutorado em Geografia do Departamento 
de Geografia da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Centro de Estudos Geográficos e Socioambientais 
da Amazônia (CEGEA) vinculado ao Programa de Pós-
Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao veterano repórter-fotográfico Rosinaldo Luiz Abreu 
Machado por possuir o maior acervo fotográfico sobre a 
história do Estado de Rondônia. 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam continuam como 
estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Pesquisa Acqua Viva vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia 
do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor a 
corista Cefas de Oliveira Barata (Tenor) do Coral de 
Músicos da Primeira Igreja Batista de Porto Velho pelo 
centenário de fundação e evangelização no Estado de 
Rondônia. 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Laboratório de Geografia Física 2 vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Geografia 
do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão o Requerimento. Encerrada a discussão, em 
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como 
se encontram, os contrários se manifestem. Está 
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Laboratório de Geografia e Planejamento Ambiental 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal ele Rondônia (UNIR). 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.
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O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Laboratório de Geografia e Cartografia vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

 
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 

discussão e votação o Requerimento. Encerrada a 
discussão, em votação. Os deputados favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários se 
manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai ao 
Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestam. Está aprovado o Requerimento. Vai 
ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Grupo de Pesquisa em Geografia e Ordenamento do 
Território na Amazônia (GOT-Amazônia), vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir). 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestam. Está aprovado o Requerimento. Vai 
ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor ao 
Laboratório de Pesquisa em Gestão do Território (LAGET), 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e 
Doutorado em Geografia do Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir). 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, e 
os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor 
ao Laboratório de Geografia Física 2, vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 
em Geografia do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir).  

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, e 
os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer 
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor à 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro 
de Abreu pelo seu jubileu de diamante, 60 (sessenta) 
anos em criação e relevantes serviços educacionais 
prestados à população do município de Nova Mamoré 
- Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, e 
os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de 
Louvor ao Coronel PM James Alves Padilha e Coronel 
PM Rone Herton Dantas de Freitas, Comandante-Geral 
e SubcomandanteGeral da Polícia Militar do Estado 
de Rondônia, pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade rondoniense. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Os deputados 
favoráveis permaneçam como se encontram, e 
os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. 
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de 
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Louvor aos servidores que atuam no Departamento de 
Narcóticos - DENARC, no município de Porto Velho, pelos 
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
e os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer 
a realização de Sessão Solene a ser realizada às 15h, 
do dia 28 de abril de 2022, para entrega de Medalha 
do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Honorífico aos 
aprovados em favor aos nossos Militares do Estado de 
Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
e os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. 
Requer o adiamento da sessão solene para homenagem 
aos 40 (quarenta) anos de existência do Ministério 
Público do Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
e os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. 
Requer à Mesa Diretora a realização de Sessão Solene no 
dia 25 de março, às 14h nesta Casa Legislativa para que 
seja concedido voto de louvor aos enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares de enfermagem e auxiliares 
de serviços gerais do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
e os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer 
realização de Sessão Solene a ser realizada às 15h do dia 
26 de maio de 2022 para entrega de medalha do mérito 
legislativo, aprovadas em favor de líderes religiosos do 
nosso Estado de Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 

e os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer 
realização de Sessão Solene a ser realizada às 15h do 
dia 23 de junho de 2022 para entrega de medalha do 
mérito legislativo aprovados em favor dos presidentes 
da associação e líderes comunitários do Estado de 
Rondônia. 

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Em 
discussão e votação o Requerimento. Em votação. Os 
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, 
e os contrários se manifestam. Está aprovado o 
Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. ALAN QUEIROZ (Secretário ad hoc) – Não 
há mais.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Ô glória! 
(risos). Hoje é Dia das Mulheres. Essa mulherada tem 
que desocupar logo aí, elas vão chegar cedo em casa 
hoje, não é?! Então, nós estamos aí. 

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às 
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos. 
Passamos para as Comunicações Parlamentares. Não há 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção 
de Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco 
Sessão Ordinária para o dia 9 do corrente, no horário 
regimental. 

Está encerrada a Sessão. Muito obrigada a todos, 
e que todos fiquem com Deus que Ele é sempre a melhor 
companhia.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas 29 minutos)

CORREGEDORIA-GERAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0829/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R 

ALMERINDA AFONSO REIS, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, no Gabinete da Deputada Cassia Muleta, 
a contar de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0832/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R 

AMANDA CAROLINE BARBOSA ROCHA, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor 
Técnico, código AT-25, no Gabinete do Deputado Cirone 
Deiró, a contar de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0827/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

ARIELLY RODRIGUES DA ROCHA, do Cargo de 

Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, 
código AP-25, do Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a 
contar de 01 de março de 2022.

Porto Velho, 14 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0818/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições legais e, nos termos da Resolução n° 
461, de 13 de novembro de 2019, resolve:

D E S I G N A R

O servidor ARTHUR FERREIRA VEIGA, matrícula 
nº 100021032, ocupante do Cargo de Advogado, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa 
Legislativa, para responder pelo Função de Advogado 
Geral Adjunto, no período de 14 a 23 de março de 2022, 
em virtude de férias do titular.
 

Porto Velho, 14 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0833/2022-SRH/SG/ALE

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

L O T A R 

A Servidora  CRISTIANE CHAVES MACHADO, matrícula 
nº 27316, ocupante do Cargo de Agente Administrativo 
Nível I, pertencente ao Quadro de Servidores Efetivos 
da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, no Gabinete 
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 03 de março de 
2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº0812/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

EDSON SANTANA SOARES, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-26, do 
Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 28 de 
fevereiro de 2022.

Porto Velho, 14 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0830/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R 

ELIO JOSE DOS SANTOS, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, no Gabinete da Deputada Cassia Muleta, 
a contar de 11 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0840/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

ELIZ BIANCA GREI SOUZA, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, do 

Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a contar de 16 
de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0828/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

GILMAR HOFSTETTER, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do 
Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 01 de 
março de 2022.

Porto Velho, 14 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0836/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

JULIANA MACIEL SILVA DOS SANTOS, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor Especial, código 
AE-01, do Gabinete do Secretário de Engenharia e 
Arquitetura, a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0835/2022-SRH/SG/ALE

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

JULIANE LEITE DE OLIVEIRA, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor, código AS-07, do 
Gabinete do Secretário de Engenharia e Arquitetura, a 
contar de 31 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0839/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

LEA VENANCIO PIMENTEL, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-30, do 
Gabinete da Presidência, a contar de 03 de março de 
2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0837/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

PABLO DOS SANTOS LANG, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Assessor, código AS-07, do Gabinete do 
Advogado Geral Adjunto – Advocacia Geral, a contar de 
20 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0811/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso 

de suas atribuições legais e, nos termos do Art.13 da LC 
nº 1.056/2020, publicado em 28 de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

SANDRA ROSA DA SILVA ASSIS, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-22, do Gabinete da Deputada Cassia Muleta, 
a contar de 11 de março de 2022.

Porto Velho, 14 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0831/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R 

TATIANE FERNANDES SILVA, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, no Gabinete do Deputado Lazinho da 
Fetagro, a contar de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0838/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

THALISSA LORRAYNE DE BARROS, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código 
AST-27, do Gabinete da Presidência, a contar de 31 de 
março de 2022.

Porto Velho, 15 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO


	TAQUIGRAFIA.
	CORREGEDORIA-GERAL.
	SEC. DE PLAN. E ORÇAMENTO
	SUP. DE RECURSOS HUMANOS

		2022-03-15T16:00:56-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




