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SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 61/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019
e, o que disciplina a Resolução n° 479, de 31 de março de
2021.

RESOLVE:

Considerar válido o pagamento de 05 (cinco) diárias, no
período de 16 a 20/04/2021, ao servidor relacionado que
acompanhou o Deputado Estadual Jean Oliveira em visita aos
municípios de Alta Floresta D’Oeste/RO, Santa Luzia D’Oeste/
RO e Rolim de Moura/RO, conforme processo nº 16310/2021-
e.

Matricula 200168251
Nome Daniel Carlos Scheffer
Cargo Diretor de Departamento
Lotação Dep. Plan. Geral

Porto Velho - RO, 20 de Abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário-Geral ALE/RO

 ATO Nº 62/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019
e, o que disciplina a Resolução n° 479, de 31 de março de
2021.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias, no período de 19 a 20/04/2021, ao
servidor relacionado, que irá acompanhar o Deputado Estadual
Jair Montes, em cumprimento de agenda com os Vereadores
do município de Ariquemes/RO, conforme processo nº 16336/
2021-e.

Matricula 200165406
Nome Izaias Luiz do Nascimento
Cargo Chefe Gab. Deputado
Lotação Gab. Dep.Jair Montes

Porto Velho - RO, 20 de Abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº 63/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019
e, o que disciplina a Resolução n° 479, de 31 de março de
2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 21 a 23/04/2021, aos
servidores relacionados, que irão assessorar o Deputado
Estadual Eyder Brasil, referente a entrevistas, fotos e demandas
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nos municípios de Cacaulândia/RO, Campo Novo/RO, Vale do
Anari/RO, Buritis/RO, Monte Negro/RO, Rio Crespo/RO, Alto
Paraiso/RO, Cujubim/RO e Machadinho D’Oeste/RO, conforme
processo nº 16344/2021-e.

Matricula 200167860
Nome Natally Missias Faria de Souza
Cargo Assist. Esp. de Gab.
Lotação Dep. Eyder Brasil

Matricula 200168882
Nome Eliardo Vicente Aguiar Lima
Cargo Assist. Técnico
Lotação Com. Trans.e Obras Publ.

Porto Velho - RO, 20 de Abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº 64/2021-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019
e, o que disciplina a Resolução n° 479, de 31 de março de
2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 21 a 23/04/2021, ao
servidor relacionado, que irá assessorar o Deputado Estadual
Eyder Brasil, na viagem como motorista nos municípios de
Cacaulândia/RO, Campo Novo/RO, Vale do Anari/RO, Buritis/
RO, Monte Negro/RO, Rio Crespo/RO, Alto Paraiso/RO, Cujubim/
RO e Machadinho D’Oeste/RO, conforme processo nº 16344/
2021-e.

Matricula 200165475
Nome Jose de Assis Silva Santos
Cargo Assistente Parlamentar
Lotação Dep. Eyder Brasil

Porto Velho - RO, 20 de Abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº1452/2021-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

AIRES MOTA DE ALMEIDA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, do Gabinete
da Liderança do Governo –Deputado Luizinho Goebel, a contar
de 22 de abril de 2021.

Porto Velho, 22 de abril de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário-Geral ALE/RO

ATO P Nº 13/2021-LEG/ALE

Prorroga a suspensão das
atividades da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia
em razão do agravamento da
pandemia do novo coronavírus
(COVID-19).

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, regimentais
e amparado pelo § 1º do artigo 1º do Ato nº 003/2021-MD/ALE
e;

Considerando a existência ainda do alto índice de
contaminações, internações e óbitos decorrentes da COVID-
19 no nosso Estado;

Considerando que este Poder Legislativo Estadual permanece
mobilizado interna e externamente no combate ao COVID-19:

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar a suspensão de todas as atividades legislativas
e administrativas do Poder Legislativo Estadual, do dia 22 de
abril ao dia 1º de maio de 2021.

Parágrafo único. Permanecem mantidas todas as
recomendações e protocolos previstos no Ato nº 02/2021/MD/
ALE e ATO nº 003/2021-MD/ALE.

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

Gabinete da Presidência, 22 de abril de 2021.

ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
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15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 13.04.2021
INÍCIO: 20h40min

PRESIDENTE: SR. ALEX REDANO
SECRETÁRIO: SR. EYDER BRASIL

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 15ª Sessão
Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - Procede à leitura da
ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Senhor
Secretário. Coloco em apreciação do plenário a ata que acaba
de ser lida. Alguém gostaria de discutir a ata? Não havendo,
coloco em apreciação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovada a ata.

Passemos, então, Senhores Deputados, à Ordem do Dia. Agora
nós vamos votar em segunda votação os Projetos ora votados
em primeira.
Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura das matérias a
serem lidas e apreciadas.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 99/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
68. Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar
n.º 1.033, de 22 de agosto de 2019.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados, em
segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 99/2021.
Algum deputado para discutir? Não havendo, os deputados
favoráveis votarão “sim”, os contrários votarão “não”.
Está iniciada a votação. O painel está aberto. E os deputados
on-line, por favor, se manifestem.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) - Deputado Lebrão vota
“sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra o voto “sim” do
Deputado Lebrão.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Deputado Alex Silva,
“sim”, Senhor Presidente.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alex Silva vota
“sim”.
O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) – Senhor
Presidente, registra a minha presença, Deputado Jean Oliveira.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra a presença do
Deputado Jean Oliveira.
Como o Deputado Jean Oliveira vota?

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) – “Sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vota “sim”, Deputado Jean
Oliveira vota “sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado Alan
Queiroz, Presidente, vota “sim.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Falhou. Quem falou por
último?

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado Alan
Queiroz, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Deputado Alan.
Melhoras, Deputado Alan Queiroz. Deputado Alan vota “sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Obrigado.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Deputado
Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O nobre Deputado Marcelo
Cruz vota “sim”.
Eu gostaria que registrasse o voto “sim” do Deputado Lebrão,
por favor. Ele já votou “sim”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – O
Deputado Lazinho vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho vota
“sim”.

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – O Deputado
Aélcio da TV vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho vota
“sim” e Deputado Aélcio da TV vota “sim”.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Deputado Alex Silva,
“sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alex Silva vota
“sim”.
Mais algum deputado para votar?

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Estou solicitando o
registro do meu voto “sim”, Senhor Presidente. Deputado
Lebrão.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Já pedi aqui, novamente,
reiterando. Corrigido, Deputado. Deputado Lebrão, “sim”.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Deputado
Lazinho também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho votou
“sim”. Isso, corrigiram, Deputado Lazinho.
Deputado Jhony Paixão.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jhony Paixão,
“sim”.

TAQUIGRAFIA
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O responsável por colocar a votação, ficar atento a todos os
deputados.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Presidente,
registrou o meu voto?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, senhor, está
registrado.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - não votou
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - ausente
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou declarar o resultado.
Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar 99/2021 fica aprovado por 18 votos favoráveis
e nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Vai ao
Expediente.
Gostaria de registrar o voto do Deputado Chiquinho da Emater.
Então, retificando, o Projeto de Lei Complementar 99/2021
fica aprovado por 19 votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL(Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 101/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
77. “Altera, acresce dispositivos e desmembra Tabela de Cargos
da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e dá
outras providências.”
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar 101/2021.
Algum deputado para discutir o Projeto? Não havendo, coloco
em votação.Os deputados favoráveis votarão “sim” e os
contrários votarão “não”. O painel está aberto para votação.
Os deputados que estão de forma on-line, por favor, se
manifestem.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) – Presidente,
Deputado Jean Oliveira vota “sim”.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Deputado Lebrão vota
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Desculpa, falaram ao
mesmo tempo. Entendi o voto do Deputado Jean Oliveira. Por
favor, registra “sim”. E também do Deputado Lebrão vota “sim”.
“Sim” do Deputado Jean Oliveira e “sim” do Deputado Lebrão.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Deputado
Marcelo Cruz, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Marcelo Cruz,
“sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado Alan
Queiroz, “sim”, Presidente.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alan, “sim”.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Deputado Alex Silva,
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alex Silva vota
“sim”.

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Deputado Aélcio
da TV, “sim”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – O
Deputado Lazinho vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Aélcio da TV,
“sim” e também o Deputado Lazinho, “sim”.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Deputado Jhony
Paixão, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jhony Paixão,
“sim”.

A SRA. CASSIA MULETA – Deputada Cassia, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registra o voto “sim” da
Deputada Cassia. Por favor, registra o vota da Deputada Cassia.
Isso, obrigado.
Mais algum deputado para votar?
Deputado Adelino vota “sim”. Registra o voto do Deputado
Adelino.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - ausente
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos declarar, proclamar
o resultado. Fica aprovado o Projeto de Lei Complementar
101/2021 por 20 votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção. Está aprovado. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL(Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1014/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 73. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 290.870.046,64, e
Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor de R$
300.000.000,00.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei 1014/2021.
Algum deputado para discutir o Projeto de Lei? Não havendo,
passamos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Fica
aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1006/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 65. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação,
até o valor de R$ 2.259.861,00, e cria Ação na Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado para
discutir o Projeto 1006/2021?
O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Senhor
Presidente, Deputado Alan Queiroz rapidamente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, o nobre
Deputado Alan Queiroz para discutir o Projeto 1006/2021. À
vontade, Deputado.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Presidente, só
quero parabenizar aqui a discussão e a gente colocar matérias
com relação à questão da Educação. Hoje na nossa reunião
com o Governador, que esteve presente aqui com a gente na
Assembleia, discutindo vários pontos como vacinação, como
projeto de asfaltamento, de infraestrutura, também fiz o
levantamento, o apontamento para que a gente possa estar
discutindo também a questão educacional do planejamento já
do retorno às aulas gradativamente, da forma com mais
segurança possível.
Então, acredito que a cada ponto que a gente esteja aqui
ajudando a Educação, a gente tem essa necessidade, porque,
de fato, nós temos que olhar com outros olhos para a questão
educacional. Tem muita criança que precisa estar em sala de
aula. A gente precisa pensar rapidamente aí nesse plano de
retomada às aulas gradativamente com toda a segurança
possível. Está bom, Presidente?
Então, meu voto será favorável e reforçar da importância de
tratar esse assunto. Eu já fiz a solicitação do plano de retomada
das aulas na Comissão de Educação e amanhã estarei reiterando
para saber se já chegou até o nosso gabinete. Obrigado,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, nobre Deputado
Alan.
Mais algum deputado gostaria de discutir o Projeto? Gostaria
de parabenizar o Governador do Estado por remanejar esse
valor para a Educação, para a Seduc. Neste momento de
pandemia, realmente é importante se preparar para a volta
às aulas, principalmente assim que vacinarem todos os nossos
educadores.
Mais ninguém para discutir? Encerrada a discussão, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai
ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1013/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 72. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 500.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária Polícia Militar - PM

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados, o
Projeto que se encontra aqui em discussão é o Projeto 1013/
2021.
Algum deputado gostaria de discutir? Esse é o crédito de R$
500 mil para a Polícia Militar. Não havendo discussão, passamos
à votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai
ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.
O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1012/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 71. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação,
até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e cria Ação,
em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da
Justiça- SEJUS.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Segunda discussão e
votação do Projeto de Lei 1012/2021.
Algum deputado gostaria de discutir o Projeto? Não havendo,
os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Fica aprovado. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1007/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 69. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superávit Financeiro, até o valor de R$ 1.495.800,00, em favor
da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Modernização
Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia - FUMORPGE.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Projeto de Lei 1007/
2021.Algum deputado gostaria de discutir esse Projeto? Não
havendo, passaremos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1015/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 76. Autoriza o



22 DE ABRIL DE 2021Nº 069 ANO X

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                       Página 887

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

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação e Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor
de R$ 130.971.094,52, e cria Ação, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Projeto de Lei 1015/2021.
Algum deputado gostaria de discutir? Não havendo, passaremos
à votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1004/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 63. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superávit Financeiro, até o valor de R$ 67.232.484,63, em favor
da Unidade Orçamentária Recursos Sob a Supervisão da SEFIN
- RS - SEFIN.

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Algum deputado para
discutir o Projeto 1004/2021? Não havendo, passaremos à
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 1005/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 64. Autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superavit financeiro, até o valor de R$ 10.180.539,64, em favor
da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Proteção Ambiental
- FEPRAM.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Projeto de Lei 1005/
2021. Algum deputado gostaria de discutir esse Projeto? Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, e os
contrários se manifestem. Fica aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 1017/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 79. Dispõe
sobre a celebração de parcerias com Escolas Família Agrícola
- EFAs, e congêneres, e revoga a Lei nº 4.076, de 31 de maio
de 2017.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Senhores Deputados,
o Projeto que se encontra aqui é o Projeto 1017/2021, que é o
pedido do Deputado Lazinho da Fetagro. Parabéns, Deputado
Lazinho, que é o Projeto do convênio, as parceiras com as
Escolas Família Agrícola, as EFAs.

Algum deputado gostaria de discutir? Não havendo,
passaremos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado
o Projeto EFA, do convênio à EFA - Escola Família
Agrícola. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 1003/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 62. Autoriza

o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Excesso de Arrecadação, até o valor de R$ 150.000,00, em
favor da Unidade Orçamentária Fundação Rondônia de Amparo
ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa do Estado de Rondônia - FAPERO.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Projeto de Lei 1003/
2021, R$ 150.000,00 para a Fapero.

Algum deputado gostaria de discutir? Não havendo,
passaremos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, e os contrários se manifestem.Aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
LEI 1001/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 60. Autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 17.250.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Algum deputado para
discutir o Projeto 1001/2021? Não havendo, passaremos à
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, e os contrários se manifestem.Aprovado R$
17.250.000,00 para a Sejus. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
1011/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 70. Autoriza o
Poder Executivo a transferir, mediante doação, imóvel
pertencente ao Estado de Rondônia ao Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Projeto de Lei 1011/
2021. Algum deputado gostaria de discutir o Projeto? Não
havendo, passaremos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, e os contrários se
manifestem.Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - Não há mais
matérias, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Meus amigos, nós
vamos encerrar esta Sessão e vamos convocar uma nova.

Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Extraordinária, para logo em seguida,
a fim de sabatinar o Senhor Paulo Renato Haddad, da Fapero,
e também o Senhor Reginaldo Girelli, da Fhemeron.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 21 horas e 01 minuto)

16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 13.04.2021
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INÍCIO: 21h05min

PRESIDENTE: SR. ALEX REDANO
            SR. ADELINO FOLLADOR

SECRETÁRIO: SR. CIRONE DEIRÓ

O SR.ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 16ª Sessão
Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Senhores Deputados, neste momento transformo esta Sessão
em Comissão Geral nos termos do artigo 135, do inciso V, do
Regimento Interno, para leitura do parecer encaminhado pela
Comissão Permanente concluindo por Projeto de Decreto
Legislativo.

(Às 21 horas e 06 minutos, transforma-se esta Sessão
Extraordinária em Comissão Geral)

O SR.ALEX REDANO (Presidente) – Solicito ao nobre Deputado
Adelino Follador para acompanhar o Senhor Paulo Renato
Haddad, que será o sabatinado para ocupar o cargo de
Presidente da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das
Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa no Estado de
Rondônia – FAPERO.
Quero mais uma vez agradecer pela paciência. Pedir desculpas
pela Sessão hoje. Hoje foi um dia totalmente atípico.
Geralmente, 6, 7 horas se encerra a Sessão e hoje já são 9
horas da noite e estamos aqui.
Eu solicito, antes de passar a palavra ao Secretário, que o
nobre Deputado Cirone, ora secretariando esta Mesa, faça a
leitura do currículo do Senhor Paulo Haddad.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2ª Secretário) –Lendo aqui o currículo
do sabatinado:
Paulo Renato Haddad
“Administrador, CRA RO/AC 580 - RD
Brasileiro, 56 anos, Casado, 2 filhos
Rua dos Festejos, nº 3513 - Cond. Garden, Ed. Orquídea - Apto
604, Porto Velho/RO

Resumo de Qualificações
- Gestão, apoio às decisões e trabalhos técnicos relacionados
ao atendimento à novos investidores no Estado, a aplicação
dos incentivos previstos em lei, a atração de novos investidores
e companhias aéreas dos países andinos, ao desenvolvimento
de ações que apoiem a micro e pequena empresa do Estado,
além do relacionamento parlamentar todos pela
Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e
Infraestrutura - SEDI, do Governo de Rondônia;
- Gestão e apoio às decisões e trabalhos, além do
desenvolvimento de ações que apoiem a agricultura familiar
no Estado, além do relacionamento parlamentar, todos pela
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI do Governo de
Rondônia;
- Sócio de empresa de consultoria e credenciado como instrutor
e consultor do SEBRAE nas áreas de Estratégias (planejamento),
Gestão, Marketing e Vendas e Turismo há mais de 12 (doze)
anos, com destacada atuação nas metodologias SEBRAE Mais

(estratégias empresariais), Na Medida e para Gestão de
Estoques, Programa SEBRAE de Gestão da Qualidade - PSGQ
(baseado na FNQ, destacando o Modelo de Excelência em
Gestão e ações como 5S). Atendimento de consultorias em
diversos segmentos de negócios, incluindo o agronegócio
familiar;
- Membro da OSCIP ECOPORE, ligada a recuperação de áreas
de degradadas e recuperação de mananciais de água,
desenvolvi trabalhos para as usinas do Madeira na aprovação
junto ao IBAMA, especificamente no Subprograma de Apoio a
Atividade Pesqueira - SAAP. Ações de campo com as
comunidades de pescadores (na Usina de Santo Antônio com
o Plano de Ações Emergenciais), além de projetos de Carbono
com comunidades de produtores rurais e também com
agroindústrias de pequeno porte — oriundas da agricultura
familiar;
- Como professor universitário durante 18 anos, em diversas
cadeiras como planejamento, administração, marketing,
propaganda e outras nos cursos de administração e turismo;
- Consultor com trabalhos realizados de planejamento
estratégico em empresas consolidadas tendo como objetivo
expansão dos negócios. Atuando fortemente em marketing,
estratégias de negócios nos segmentos do comércio, de
serviços e industrial. Atendendo varejistas da panificação,
construção civil, supermercadistas, do comércio, do turismo,
clínicas na área de saúde e ensino em geral, faculdades, setor
público (em diversas áreas, incluindo projetos ambientais
como plano de manejo de parque);
- Forte experiência em trabalhos de consultoria em marketing,
inovação, estratégia e programas de qualidade;
- Reconhecida experiência de 18 anos em ensino superior e
palestras, nas áreas de Economia, Administração,
Planejamento, Marketing e Turismo;
- Vivência em estratégias mercadológicas, campanha de
produtos, campanha de serviços e políticas, desenvolvimento
e implantação de novos produtos e projetos governamentais;
- Coordenação de equipe, motivação e avaliação;
- Fundei e dirigi o órgão estadual de turismo de Rondônia -
SETUR/RO de 2000 a 2003.

Formação Acadêmica
- Diversos cursos (repasses de metodologias) SEBRAE como:
Estratégias Empresariais SEBRAE Mais, Na Medida
Planejamento Estratégico, Compras Governamentais, Gestão
de Estoque, Inovarejo, diversos cursos “No Campo” voltados a
produtor rural;
- Curso de Extensão Universitária Formação de Gestores das
Políticas Públicas do Turismo - concluído em outubro de 2009;
- MBA em Turismo pela Universidade Católica de Brasília -
concluído em novembro/2004;
- Doutorando em Gestão da Administração pela European
University (Genebra - Suíça) - início em novembro/2001 -
concluso apenas os créditos.
- Pós-Graduado em Metodologia do Ensino Superior -
Universidade Federal de Rondônia - UNIR 1998.
- Mestrando em Administração de Empresas (Econometria
Aplicada à Administração) - Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo FEA/USP 1989,
concluso apenas esta matéria.



22 DE ABRIL DE 2021Nº 069 ANO X

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                       Página 889

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

- Pós-Graduado em Marketing na Escola Superior de
Propaganda e Marketing - ESPM/SP 1989.
- Graduado em Administração de Empresas na Escola Superior
de Administração e Negócios - ESAN/SP 1986.”
Este é o currículo do nosso amigo Paulo Haddad.

(Às 21 horas e 11 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência ao Senhor Adelino Follador)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Eu quero abrir agora
para o Paulo Haddad abrir suas credenciais, o cargo, traçar os
objetivos, as atividades a serem desenvolvidas. Depois, os
deputados que quiserem fazer algumas perguntas...
Está com a palavra, então.

O SR. PAULO RENATO HADDAD – Bom, agradecendo a Deus e
cumprimentando aqui o Presidente da Mesa, Deputado Adelino
Follador, nobre Deputado Cirone Deiró, Deputado Luizinho
Goebel, Deputado Chiquinho da Emater, aos demais deputados
aqui presentes. Agradecer a oportunidade de ser ouvido nesta
douta Casa sobre as pretensões de, com vossa autorização,
me tornar Presidente da Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa no Estado de Rondônia.
A Fapero tem uma missão bastante árdua num Estado com
poucos recursos. Pesquisas científicas e o desenvolvimento de
ações que beneficiem novas tecnologias amadurecem com
algum tempo. Nós podemos ver isso atualmente com as
questões relacionadas à pandemia. É determinação de nosso
Governador que, em sendo aprovado por esta Casa, dê-se
especial atenção às pesquisas e ao desenvolvimento tecnológico
ligado às potencialidades econômicas do Estado. E nesse
sentido, estou à disposição dos senhores para ser inquirido e
atendê-los e receber orientações também. Muito obrigado,
Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Cedo então a palavra
a algum deputado que queira se inscrever.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem. Deputado
Chiquinho.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu quero parabenizar o Paulo
e ao Governador por ter convidado o Paulo para a Fapero.
Conheço o Paulo desde o Sebrae, de muitos anos atrás. Sei de
sua competência e de seu compromisso com o Estado. Então o
Governador está entregando o órgão de pesquisa ao Paulo
Haddad, uma pessoa competente, determinada em fazer
pesquisa no Estado de Rondônia. Que Deus te abençoe nesta
nova missão, Paulo. Obrigado.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Chiquinho.
Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Eu quero aqui, primeiramente,
parabenizar o Governador do Estado de Rondônia, nosso
Coronel Marcos Rocha, pela escolha do Paulo Haddad. Eu tenho
aí, 2 anos de mandato como Deputado Estadual e, desde o
primeiro dia em que pisei nesta Casa, todas as vezes que entrei
em contato com Paulo Haddad eu obtive resposta.
Primeiramente, na Seagri, um trabalho que ele fazia juntamente
com o Secretário Padovani, e depois na Sedi. Sempre
preocupado com o desenvolvimento do Estado, sempre
preocupado em acolher nossa agricultura familiar, nossas
agroindústrias do Estado. Então a escolha foi perfeita para esse
cargo da Fapero.
A Fapero tem uma missão, aqui dentro do Estado de Rondônia,
de viabilizar condições, estudos para aquilo que o Estado tem
vocação. Não adianta nós querermos colocar uma fábrica de
relógio num município do interior, que nós não vamos ter
fornecedor, nós não vamos ter matéria-prima para isso. E a
Fapero tem essa missão: ver a vocação do nosso Estado, ver
aquilo que o nosso Estado pode verticalizar em produção, em
serviço e apresentar esses estudos para o Governo do Estado.
Então, quero desejar para você, Paulo, sucesso nessa missão
de fazer esse trabalho junto ao governo. Quero colocar aqui o
Deputado Cirone Deiró à disposição para quando vier projeto
para esta Casa para fortalecer a Fapero, nós fazermos esse
papel aqui dentro da Assembleia Legislativa.
Eu, como empresário, sei da importância que tem a Fapero
aqui para o Estado de Rondônia, como tem a Fapesp para São
Paulo, como tem a Fapemig para Minas Gerais, que foi o que
revolucionou esses Estados. Então nós precisamos realmente
dar o valor que merece a Fapero dentro do Estado de Rondônia,
colocando uma equipe, porque você sozinho lá não vai fazer
todo o trabalho. O governo precisa colocar um staff para te
ajudar, profissionais de qualidade que possam te ajudar nessa
missão.
Então esse é o nosso desejo como parlamentar. Sem perguntas
pessoais. Nós já sabemos da sua capacidade. O que nós
pedimos é que o Governo do Estado olhe para a Fapero como
deve ser olhada,como a menina dos olhos, te fortalecendo, te
dando condições de trabalho. Obrigado.

(Às 21 horas e 14 minutos, o Senhor Adelino Follador
passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, pelas palavras,
Deputado Cirone Deiró.
Mais algum deputado gostaria de se inscrever?
O SR. EZEQUIEL NEIVA - Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Ezequiel Neiva,
está inscrito também aqui. Marca aqui para mim, por favor.
Deputado Eyder Brasil também está inscrito. E também o
Deputado Ismael Crispin após. E logo após o Deputado Luizinho
Goebel.
Eu gostaria só de salientar, inclusive aos nossos líderes —
Deputado Ismael Crispin e Deputado Luizinho Goebel — que é
uma votação nominal. Nós precisamos ter o mínimo de 13
deputados. E eu quero falar aqui que temos 14 presenças
marcadas. Então, pessoal que está on-line, os presentes no
plenário, nós estamos perto do limite. Então peço essa atenção
para todos ficarem atentos.
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A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) -
Presidente, registra a minha presença. Deputada Rosângela
Donadon.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com certeza. Deputada
Rosângela Donadon. Registra a presença da Deputada
Rosângela Donadon. Muito obrigado.
Passo a palavra ao nobre Deputado Lazinho da Fetagro.
Deputado Lazinho da Fetagro está presente? Vou passar para
outro deputado, depois retornaremos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Voltou. Com a palavra, o
Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Presidente, registra meu voto favorável.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Lazinho da
Fetagro, agora é só para discussão. O senhor gostaria de
discutir?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Está
tranquilo, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Está tranquilo? Obrigado.
Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Estou
aguardando a hora para dar o meu voto. Sacramentar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Nós vamos fazer as duas
sabatinas e depois colocar os dois Projetos em votação.
Nobre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Presidente, eu só queria mesmo saudar
o Paulo e esperar que ele tenha a mesma dedicação que sempre
teve trabalhando na nossa Secretaria Estadual de Agricultura.
Ajudou e participou muito. E agora, na Fapero, a gente espera
que ele possa ter realmente a mesma dedicação, um pouco
mais,não é, Paulo? A gente sabe da sua coragem, do seu esforço.
Como diz o Deputado Cirone, a Fapero é uma entidade muito
importante para o Estado. E não vem sendo olhada com bons
olhos por aqueles que lá passam. E o nosso voto é que você
realmente chegue lá e faça a grande diferença que o Estado
espera que você faça, e nós aqui na Assembleia também. No
mais, só parabenizá-lo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns pelas palavras.
Convido, neste momento, o nobre Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL - Quero cumprimentar o Paulo e
parabenizá-lo por essa Indicação, essa ascensão, não é? E
quando você ascende a algum cargo, vem com ele novas
responsabilidades. Mas do pouco que te conheço, Paulo, sei da
sua competência. Acredito, sim, que se o Governo do Estado te
der a estrutura que você precisa à frente da Fapero, com certeza

o Estado de Rondônia irá ser beneficiado com inovações, com
iniciativas, fruto de muita pesquisa e de muito trabalho.
Queria aproveitar, Presidente, para nos desculpar com todos
aqueles que estão aqui. Desde de manhã vieram para a
Comissão de Saúde, não é?  Esqueci o nome dele, mas estão
até agora junto conosco, aqui, esperando para passar por
esse processo de sabatina. Hoje, muitas pautas de interesse
do Estado de Rondônia e este Parlamento, aqui — não é,
Presidente? —, nunca se furtou em ficar até tarde, se necessário
fosse, para votar as pautas. Em virtude disso, alongamos no
horário, mas tudo em prol do Estado de Rondônia. Este
Parlamento tem sido, realmente, um grande parceiro do Poder
Executivo. Ademais, só te desejar muito sucesso, muita
realização à frente da Fapero. Como disse o nobre amigo,
antes da minha fala, a gente espera muito, e acredito que
com a sua mão, com o seu toque a Fapero irá, realmente,
produzir, dar resultados para o Estado de Rondônia. Parabéns.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O próximo deputado
inscrito é o nosso Deputado, líder do governo, Luizinho Goebel.
Com a palavra, gostaria de convidar, neste momento, o nobre
Deputado, representante do município de Ariquemes e região,
Adelino Follador.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, junto contigo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso, junto comigo e o
Deputado Geraldo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, aqui, parabenizar o
Paulo, parabenizar o Governador por ter mandado o seu nome
aqui, para ser sabatinado; cumprimentar a sua esposa, a sua
filha que estão aqui também. Tenho certeza que é mais um
desafio na sua vida e eu tenho certeza que vai fazer um grande
trabalho e a gente torce e estamos à disposição. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido para o uso da
palavra, o nobre Deputado, representante da pérola do Mamoré,
Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Presidente. Só parabenizar o
Paulo e a sabatina, aqui, acredito que nem tenha, porque já é
uma determinação do governo e já tem alguns precedentes aí
que nem precisava mais de sabatina. Nós mesmos da
Assembleia falamos. Com relação à pandemia, tem algum
projeto já em relação ao coronavírus, através da Fapero?
Porque os projetos são apresentados por terceiros, algumas
pessoas para que possam ser incentivadas através da Fapero.
Tem algum projeto na sua gestão?

O SR. PAULO RENATO HADDAD – Tem um projeto ligado
diretamente ao SUS, chamado PPSUS, que é um projeto que
visa melhorar o desempenho do SUS no Estado de Rondônia.
Esse projeto, na verdade, pelo Ministério da Saúde, Rondônia
é o protótipo, é a menina dos olhos, e espero entrar com uma
mão bastante boa para fazer com que os técnicos
desempenhem a melhora do SUS no Estado de Rondônia. Ele
é voltado para o desempenho do SUS de forma geral. E como
o SUS é o grande tutor na condução nas questões daCovid,
mas, especificamente, uma pesquisa aplicada à Covid nós não
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temos, não. Mas, vou cuidar disso com muito carinho, Deputado.
Obrigado pela dica.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Paulo. Nós temos a Fiocruz
também que faz os processos de estudos com relação aos
vírus, com as pandemias... Eu acho que seria uma parceria
ideal para vocês. Mas, no mais, tem meu voto favorável também
e desejar boa sorte ao Paulo, que já conhecemos ele de largas
datas, de outros, da Seagri também. Então, parabéns.
Parabéns ao Governador Marcos Rocha também pela indicação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
Deputado Dr. Neidson.
Com a palavra, o nosso líder do governo, Deputado Luizinho
Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar, aqui, mais uma vez
o nosso amigo Paulo Haddad. É uma sabatina muito fácil, porém
demorada, não é, Paulo? Mas é muito fácil, porque é uma
pessoa conhecida. A sua história te concede essa oportunidade
de você ficar à frente dessa instituição, desse departamento
do governo. E, entre tantas outras coisas, lógico que a pesquisa
ajuda muito. Hoje, nós temos vários países do mundo, países
de primeiro mundo, potências mundiais que fazem muito
investimento em pesquisa. No Brasil, é até mais acanhado com
relação a isso e o nosso Estado mais ainda. Portanto, é a
semente que está sendo plantada. E você, com a sua equipe,
tem que conduzir isso, alimentar para que essa semente
produza bons frutos. E uma dessas questões que eu falo, tem
muitas e muitas coisas, mas uma coisa talvez simples, rápida
e necessária, eu cito um exemplo lá da cidade de Corumbiara,
Deputados Chiquinho e Ezequiel. Nós tínhamos lá lavoura de
urucum e era uma fonte econômica para o nosso Estado,
gigante. Tinha uma expectativa muito grande em cima dessa
produção, inclusive, se montou uma indústria de médio para
grande porte na cidade de Cabixi para absorver toda essa
produção do Estado. Daqui a pouco veio um problema na
lavoura. Era uma nematoide, não é Deputado Chiquinho?
Deputado Chiquinho é técnico e pode falar com mais
propriedade. E nós acabamos com esse tipo de agricultura no
nosso Estado. E hoje o que eu vejo é a questão do café. Hoje,
o café é uma fonte de renda muito grande no nosso Estado,
geradora de muitos empregos, fomenta muito o comércio de
insumos, em relação à lavoura de café, o Deputado Cirone
está aqui, a prova disso, é lá da Capital do Café de Rondônia.
E eu tenho uma preocupação, eu acho que umas das pesquisas
mais urgentes para se fazer era da proteção da lavoura de
café. Porque imagina... Porque hoje nós temos o nosso rebanho
bovino, ele é importantíssimo para a economia do Estado, mas
nós já temos o Idaron que tem todos esse cuidado dessa defesa
animal, tem a Embrapa. Nós temos já vários programas em
nível Brasil, porque praticamente todos os estados brasileiros
têm um grande rebanho bovino. Mas poucos têm produção de
café e nós somos o segundo maior do Brasil. Então, é uma
dica que eu deixo.
Mas, de toda forma, Paulo, é só me colocar à disposição.
Acredito que logo venha a votação e você será aprovado e nós
estaremos aqui sempre à sua disposição. E quero aproveitar
aqui e deixar um abraço aqui para a sua esposa e para a sua

filha — sua esposa Cíntia e a sua filha Maria Clara — que estão
aqui solidárias, desde praticamente as 12 horas, já estavam
por aqui, e estão por aqui e já são praticamente 9:27, quase
22 horas. Então, estão 10 horas aqui aguardando este
momento. Mas é um momento especial na sua vida, e é muito
importante você poder compartilhar com aquelas pessoas que
você ama, que são a sua filha e a sua esposa, que aqui estão.
Parabéns, Deus abençoe.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) de:– Não havendo mais
oradores inscritos.
O SR. ISMAEL CRISPIN – Meu Presidente, pela Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perdão. Me perdoe. A
tempo, inscrito aqui o nosso vice-líder do governo nesta Casa
de Leis, Deputado Ismael Crispin, com a palavra.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, muito obrigado pela
oportunidade. Cumprimentar nosso querido Paulo Haddad. Mais
uma vez dizer que é muito bem-vindo a esta Casa. Não é a
primeira vez que a gente tem essa oportunidade. Hoje, numa
data muito especial, tenho certeza disso, a prova é que a esposa
e a filha estão aí para acompanhá-lo. Eu chego em 2019 nesta
Casa e uma das instituições do Governo do Estado de Rondônia
que me chamou a atenção foi exatamente a Fapero. E por que
disso? Porque nós temos no instinto sermos imediatistas. Querer
resolver a situação do momento. Eu digo que nosso instinto é
mais de bombeiro, que é correr e apagar o fogo ali e não
fazer, de repente, a prevenção, não olhar para o futuro. E olhei
para a Fapero e vi como a instituição que tem uma obrigação,
dentre toda essa estrutura que o Governo do Estado de Rondônia
tem, de olhar para o futuro e de até apontar caminhos. E digo
isso, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma crise muito
debatida aqui na Assembleia, que é a crise do leite. E talvez
faltasse, no passado, a pesquisa, alguém para fazer um
encaminhamento, porque, lá atrás, muitos movimentos em
relação ao leite conseguiam-se resolver no Estado. Hoje já
não é tão simples mais assim. De repente, a demanda que
levantam hoje já não consegue se resolver simplesmente com
a ação do Estado, com a ação da empresa, com a ação do
produtor. Fico me perguntando: “Será que não faltou uma
investigação mais profunda do que poderia acontecer, do que
se poderia fazer para esses produtores para não chegar em
momentos com o esse?”. Pois bem, entendo que a Fapero,
Paulo, agregando outros segmentos que nós temos no Estado
citados aqui, por exemplo, a FioCruz, o Instituto Federal de
Rondônia, a Unir, segmentos voltados exatamente para a
pesquisa científica. E nós temos uma grande comunidade de
pessoas voltadas para esse segmento. Você com o jeito, já, de
se bem relacionar com as pessoas, de se bem relacionar com
as entidades, sabe da necessidade, do traquejo, até político,
porque a Fapero, nós sabemos, vive também de dificuldades
orçamentárias. Aí não é só mar de rosas, não. Nós temos
dificuldades. Nós temos dificuldades de pessoal. Mas tudo isso,
eu entendo, com a sua chegada, com o apoio da Assembleia
Legislativa, nós vamos podendo resolver aos poucos esta
situação. Mas dar — e desejo que você tenha condições de
fazer isso — dar ao Estado de Rondônia uma instituição que
tenha condições, de fato, de olhar para o futuro, para não



22 DE ABRIL DE 2021Nº 069

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                        Página 892

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

acontecer o que foi citado pelo meu grande líder, Deputado
Luizinho Goebel, em relação ao urucum lá do município de Cabixi.
Tem muita coisa. Então, Embrapa — nós temos muito a fazer
por Rondônia. E a Fapero, com certeza, será essa instituição
que vai nos dar muito orgulho ainda. Eu lembro que em 2019
alguns até citaram: “Ah, ela é importante acabar”. Eu dizia “Não.
É importante manter.”. 2020 nós tivemos infelizmente —
infelizmente —, a chegada da Covid-19 no mundo e eu apontava
desta tribuna que o caminho, a solução, primeiro é aquele que
eu acredito: Ser Supremo, Poderoso, Deus. Depois d’Ele, a
ciência. E aí, em Rondônia, passa pela Fapero.
Então, desejo muito sucesso. Da minha parte já estava aprovado,
não estava nem fazendo essa sabatina que eu estou cansado,
mas tudo bem. Desejo muito sucesso, conte conosco, conte
com o nosso apoio. Eu quero a Fapero de olho no futuro.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Concedo a palavra ao
Senhor Paulo Renato Haddad, para apresentar suas
considerações finais.

Eu gostaria antes, me perdoe, de só me pronunciar e
parabenizar o Governador Marcos Rocha pela escolha do Paulo,
um nome técnico, uma pessoa que já mostrou que tem
competência, e te desejar uma boa sorte. Hoje, praticamente
aqui não foi uma sabatina, porque o seu nome tem praticamente
unanimidade aqui na Casa.
Então, parabenizar, desejar muita sorte, muita sabedoria.
Parabéns pela nova função e parabéns ao nosso Governador
Marcos Rocha. E passo a palavra ao senhor para as suas
considerações finais.

O SR. PAULO RENATO HADDAD - Só fazer um rápido
comentário. Falei sobre o SUS, a questão que o Deputado Dr.
Neidson apontou, mas imaginava já a preocupação do Deputado
Luizinho com urucum, que sempre foi uma grande luta dele.
Está anotado aqui.
Senhores Deputados, no que depender de todo o meu esforço,
nós buscaremos soluções para o urucum, para a proteção do
café e, sobretudo, para a questão do leite, porque também
penso, e venho daquela Casa, que a agricultura familiar é o
nosso grande ganha-pão do Estado.

Eu, no mais, quero, sobremaneira, agradecer toda a
acolhida. Eu sempre me dei bem com todos os deputados, tenho
dito um bom relacionamento, procurei sempre ser diligente,
como bem lembrou o Deputado Neiva, de atendê-los, de buscar
soluções e espero continuar fazendo isso. Sei dos desafios que
vou enfrentar. A Fapero não tem instalações adequadas, não
tem equipamentos adequados, mas tomara Deus que a gente
consiga dar as condições adequadas para os nossos
pesquisadores, para os nossos cientistas, e, sobretudo, formar
novos e melhores profissionais para que desenvolvam as
potencialidades do Estado de Rondônia.

Obrigado, Presidente, pela oportunidade. Agradeço a
todos os Deputados. Espero honrá-los, assim como ao
Governador Marcos Rocha.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns, nosso
amigo Paulo Haddad. Eu gostaria de convidar o nosso nobre
Deputado Adelino Follador para acompanhar até a Tribuna de
Honra o Senhor Paulo.

O SR. PAULO RENATO HADDAD - Obrigado, Presidente.
(fora do microfone)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Estamos juntos,
como sempre.

Neste momento, eu gostaria de convidar os nossos
próximos sabatinados. Eu gostaria de quebrar o protocolo com
a permissão de todos os deputados. Eu gostaria de convidar
aqui o Deputado Adelino Follador para acompanhar o nosso
futuro Presidente Reginaldo Girelli. Eu queria quebrar o
protocolo. Eu, por coincidência, eu tenho um grande amigo,
amigo de longa data, e que ocupará o cargo de Adjunto, uma
grata surpresa. É meu amigo pessoal, trabalhamos juntos. É
um grande cientista, é um grande pesquisador na área de
exames patológicos, que é o Dr. Luiz Garcia. Eu gostaria de
quebrar o protocolo. Eu gostaria que o Deputado Adelino
acompanhasse também o Dr. Luiz Garcia. Não será sabatinado,
mas estará presente aqui à Mesa, junto com o Dr. Reginaldo
Girelli.

Iniciando nossa sabatina, eu gostaria de abrir as
inscrições para os deputados que queiram se manifestar. Algum
deputado gostaria de fazer a inscrição? Deputado Cirone,
inscrito. Mais algum deputado gostaria de se inscrever?

O SR. EYDER BRASIL - Deputado Eyder Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Eyder.
Neste momento, eu peço que o nobre Secretário Cirone Deiró
faça a leitura do currículo do Senhor Reginaldo Girelli. Demais
Deputados que quiserem se inscrever, somente comunicar à
Mesa.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) –Curriculo do
sabatinado:
Reginaldo Girelli Machado.
Experiência:
1994-1996, Promotor de Vendas, Agroplan Veterinária Vilhena-
RO;
1996-2002, Supervisor de Equipe, Agro Amazônia Cacoal-RO;
22:2002-2013, Gerente Administrador, Agro Sul Cacoal-RO;
2013-2014, Assessor Parlamentar, Assembleia Legislativa-RO;
2014-2017, Gestor Regional, Bettanin/Sococo;
2017-2019, Assessor Administrativo, Governo do Estado de
Rondônia - SUGESP;
2019-2020, Assessor Parlamentar, Assembleia Legislativa-RO;
2020-2021, Presidente interino, Vice-Presidente, Fhemeron.
Com vasta experiência em atendimento e gestão de pessoas,
além de ter atuado como gestor e administrador em boa parte
da vida profissional, propiciando assim um arcabouço para
lidar e tratar sobre as questões de direção superior e controle
institucional. Possuindo ainda uma boa habilidade para sanar
posteriores questões de conflitos da gestão.
Formação:
Gestão Pública (em curso)
Então esse é o currículo aqui do Senhor Reginaldo Girelli
Machado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento concedo
a palavra ao Senhor Reginaldo Girelli, pelo tempo máximo de
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30 minutos para apresentar suas credenciais ao cargo e traçar
objetivos das atividades a serem desenvolvidas.
Com a palavra Senhor Reginaldo Girelli.

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO – Primeiramente eu
gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Cumprimentar
o Presidente desta Casa, nobre Deputado Alex Redano e os
demais deputados em seu nome.
Quero dizer que eu estou há 11 meses praticamente, como
Vice-Presidente, Presidente interino da Fundação de
Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – FHEMERON e estou
aqui pleiteando o cargo de Presidente da Casa, o qual já exerço
de forma interina.
Nesse ano de 2020/2021 mesmo com a pandemia em curso,
obtivemos grandes resultados. Conseguimos avanços
significativos em várias áreas, tanto na área de pesquisa como
na área estrutural da casa. Nós sentimos, desde o momento
que chegamos à Fhemeron, que precisávamos integrar mais o
interior com a capital. O Hemocentro Coordenador estava se
mantendo muito distante, Deputado Eyder, das unidades do
interior, não resolvendo os problemas pontuais.
Então, o que aconteceu nesse período? Nós aproximamos as
unidades do interior, buscamos in loco saber quais as reais
dificuldades, quais os problemas para assim começar a
solucioná-los. E dessa maneira nós conseguimos ter uma
evolução em todas as áreas da Fundação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Senhor
Reginaldo Girelli.
Neste momento eu concedo a palavra aos deputados. Com a
palavra, Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu quero aqui primeiramente
cumprimentar o entrevistado aqui, o Reginaldo Girelli. Uma
pessoa que eu conheço desde a cidade de Vilhena, uma pessoa
com quem a gente tem uma longa data de convivência.
Mas, neste momento aqui, Reginaldo, eu quero dizer que a
Fhemeron do Estado de Rondônia é um órgão de suma
importância e vou falar pelo que eu tenho conhecimento, que
é a minha cidade, cidade de Cacoal. Um órgão que precisa ter
um olhar diferenciado, precisa ter gestão para que funcione.
Nós estamos falando em um banco de sangue, um banco de
medula óssea e a gente vê as instalações precárias,
profissionais lotados em locais não adequados. Então, nós
precisamos que tenha um olhar diferenciado.
Nós já recebemos denúncia de sangue que foi perdido por não
ter um local adequado de armazenamento, medulas que foram
perdidas também. Então a gente vê que existe um descompasso
em relação à Fhemeron. Fiz aqui nesta Casa, essa semana,
uma Indicação para a Secretaria de Saúde colocar como
prioritários os servidores da Fhemeron. Os servidores da
Fhemeron estão ali tirando, fazendo a coleta do sangue, recebe
as pessoas. Então, esse profissional está lidando com saúde e
precisa ser considerado como tal.
Então, o que eu peço ao senhor, eu sei da sua competência,
que tenha um olhar diferenciado, que valorize os servidores
que trabalham na Fhemeron. Precisa se criar um organograma
dentro dessa fundação, para o senhor também ter um resultado
positivo, ter gente capacitada para fazer o trabalho. Você não
consegue gente capacitada pagando aí um CDS de R$ 1.200,

R$ 1.000. Precisamos dar valor às pessoas que ali trabalham,
ver realmente se as pessoas que estão lá, estão nos cargos
corretos e fazer com que a Fhemeron dê um resultado positivo
para o Estado de Rondônia. Porque quando a gente precisa,
que tem um ente querido, um familiar, um amigo, um cidadão
rondoniense precisando do sangue, isso precisa chegar, precisa
estar ali. É uma coisa que é para salvar uma vida. Então, nós
temos que ter esse zelo pela Fhemeron.
Então eu quero aqui também me colocar à disposição aqui
nesta Casa. Faz esse levantamento das necessidades da
Fhemeron, passa isso para o Secretário da Saúde, passa isso
para a Casa Civil, passa isso para o Governador para a gente
fazer os remanejamentos necessários e ter uma Fhemeron de
qualidade aqui no Estado de Rondônia. Vamos ser exemplo
para o Brasil, mas precisa ter uma gestão firme. E a gente
torce muito. Quero desejar aqui para o senhor, sucesso, que o
senhor faça uma grande gestão frente a essa Fundação e dê
êxito, principalmente, para o povo de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado Cirone.
Passo a palavra ao nobre Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Boa noite, mais uma vez. Mais uma
vez, perdão, pela demora. O senhor esteve aqui pela manhã
na Comissão da Saúde, junto com o Deputado Dr. Neidson e
acabou ficando aqui até quase 22 horas. No momento já são
15 para as 22h. Já são 21h45min, Presidente. Hoje, com
certeza, é um dia que esta Casa vai bater recorde.
Girelli, quando nós falamos em Fhemeron, Fundação de
Hematologia — é isso, não é? Espera-se ou esperava-se que a
formação fosse na linha da saúde, Dr. Neidson. Um médico,
um farmacêutico, um bioquímico, neste sentido. Mas o senhor
já está lá há 11 meses como Adjunto, respondendo
interinamente pela Presidência e vai quebrando esse paradigma
de que para trabalhar na Saúde tem que ser médico, para
trabalhar na Educação tem que ser professor, para trabalhar
na Sedam tem que ser engenheiro florestal; para trabalhar,
para dar certo, tem que ter boa vontade. Tem que querer.
Então, posso cumprimentá-lo pela sua boa vontade, pelo seu
querer.
Eu sou doador de sangue desde 1997, quando entrei no Exército.
E praticamente em nada, Deputado Dr. Neidson, não mudou
muita coisa na Fhemeron de 1997 para a Fhemeron de 2021,
não é? E eu espero que agora, esta Casa aprovando o seu
nome como Presidente, realmente, de fato e de direito da
Fhemeron, possam realmente agora as mudanças
acontecerem. Mas não apenas as mudanças estruturais.
Precisamos fazer com que a Fhemeron, ser doador de sangue
seja algo cultural do rondoniense. Porque entra ano e sai ano
e na maioria dos períodos de grande, (vou falar fora da
pandemia, Presidente) mas grandes festas, como Carnaval,
como final do ano, as festas natalinas e réveillon, sempre há
necessidade de campanhas publicitárias para completar o banco
de sangue do Estado: Fhemeron precisa de sangue, Fhemeron
precisa de sangue. Porque não existe a cultura de um doador
permanente. De forma perene, Deputado Dr. Neidson.
Então, eu só posso pedir que sejam feitas, realmente, que
sejam criadas, através da Fhemeron, uma cultura de doação
de sangue e assim o Estado, realmente, possa ser o ano todo
autossuficiente em sangue. Em bolsas de sangue.
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No mais, é só cumprimentar mesmo e desejar sucesso a vocês
dois, presidente e vice-presidente e dizer que esta Casa está à
disposição. Tenho certeza, não só na pessoa do Presidente,
Deputado Alex Redano, mas os demais 23 deputados e
deputadas. Nós queremos é que o Estado vá bem e estamos
aqui para somar esforços nesse sentido.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
Deputado Eyder Brasil.
Mais algum deputado gostaria de se inscrever? O Deputado Dr.
Neidson, por favor.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Presidente. O Reginaldo eu já
o conheço há muito tempo. Desde a época de escola, não é,
Reginaldo? Parabéns pela indicação. Já sei de seu trabalho,
mas nós temos algumas situações. O governo anterior, lá em
Guajará-Mirim, nós tínhamos um banco de sangue que fazia as
coletas, até supria algumas necessidades de outros municípios,
trazia para Porto Velho e foi transformado, na gestão anterior
ainda, em agência transfusional.
Na sua gestão, o que se deve fazer? Nós até conversamos
sobre essa situação. Temos outra pergunta também, com
relação a sala de procedimentos de alguns pacientes,
principalmente com anemia falciforme, alguns tipos de anemia
que não tinham essa sala também. Essa sala deve ser mantida,
já foi criada lá na Fhemeron, vai ser mantida?  Vai ser expandida
para outros municípios ou por enquanto vai ficar só em Porto
Velho? Ou já se tem algum outro município? E qual a estratégia
de vocês também para realizarem aumento de coleta de sangue
no nosso Estado de Rondônia?

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO –Deputado Dr. Neidson,
respondendo à sua pergunta, o banco de sangue de Guajará-
Mirim perdeu o status de banco de sangue no ano 2015. É
consenso, dentro da equipe técnica da Fhemeron, que este
banco de sangue deva ser reaberto, com alguns detalhes. Por
exemplo: nós abriremos a coleta novamente, mas, não
processaremos sangue em Guajará-Mirim por causa do aumento
do custo, que seria significativo, neste caso. Existe um trabalho
de sorologia, que poderia aproveitar esse trânsito três vezes
por semana, e esse sangue viria para ser processado em Porto
Velho e levar o hemocomponente, já processado, de volta para
Guajará-Mirim.
Tem a questão dos servidores, que hoje estão cedidos ao
município. Então, a única coisa que falta é nós marcarmos uma
reunião com a prefeita local e com o senhor, de preferência
junto, que é o deputado da região, para definirmos um momento
correto. Porque nós entendemos que, neste momento de
pandemia, nós chamarmos os servidores do Estado para dentro
da Fhemeron tiraria eles de dentro do Hospital Municipal, o
que poderia causar transtorno para a população neste momento
em que a Covid ainda nos atormenta, não é? Então esse seria
o nosso próximo passo. Somente remarcar a data correta da
reabertura desse hemocentro, que seria como um posto
avançado, onde coletaria e distribuiria os hemocomponentes.
O processamento continuaria em Porto Velho.
Quanto à sala de procedimentos, que o senhor citou aqui neste
momento, essa sala foi aberta em Porto Velho. Era uma
reivindicação de cinco anos, que as famílias vinham lutando
por essa sala. Ela atende pacientes portadores de anemia

falciforme. Hoje, infelizmente, nós não temos como expandir
para o Estado por falta de profissionais. Então está centralizado
em Porto Velho. E caso nós consigamos transformar em
realidade de trazer o HLA para dentro da Fhemeron,
provavelmente nós estaremos criando um ambulatório externo,
para melhorar a capacidade e ficar um ambiente mais propício
para fazer esse trabalho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra o nobre
Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar o Reginaldo Girelli.
Desejar boa sorte também. Não é diferente, tanto quanto o
Paulo Haddad, um amigo. E já sabemos, também, da sua
dedicação. Mas vale ressaltar aqui, Girelli, que esteve em
Vilhena uns meses atrás e convidou a mim e o Prefeito Eduardo
Japonês para fazer uma visita ao hemocentro. E eu já tinha
algumas indicações do passado, que a estrutura lá estava muito
feia, sem pintura. Realmente, assim, era, não era, não
correspondia com o nível que é o hemocentro lá de Vilhena. E,
aí, naquele dia a gente visitou, tinha a questão do mobiliário,
a pintura, também, e agora eu estive fazendo outra visita e vi
que já mudou bastante, inclusive fizeram umas melhorias na
pintura por administração direta, gerando economia e dando
resultado necessário. Então acho que isso aí é fazer mais com
menos e, realmente, dá resultado, não deixar a peteca cair e
atingir o objetivo maior, não é, Deputado Dr. Neidson, que é
médico — entende muito bem disso —, que é de fazer essa
coleta de sangue, porque precisamos, como disse o Deputado
Eyder Brasil, ter os nossos estoques sempre em alta. Então,
conte conosco. E desejo boa sorte também na missão.

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO - Deputado, eu quero
agradecer pelas colocações e pelas dicas dadas na
oportunidade. Realmente, nós conseguimos avançar na questão
do hemocentro de Vilhena. Conseguimos, por remoção,
completar o quadro de servidores, o que possibilitou que o
hemocentro, nas terças, quartas e quintas-feiras, trabalhe em
dois períodos e isso aumenta nossa capacidade de coleta.
Estamos trabalhando já com a possibilidade, já a partir do
mês de maio, de fechar a semana com isso, ser de segunda a
sexta-feira em dois períodos.
Quanto à estrutura, Deputado, nós avançamos muito nas
questões dos convênios. Nós temos convênios hoje, desde o
ano de 2017 que eles não vinham andando dentro da Fhemeron.
Esses convênios, ou eles travavam por questões de projeto,
de terreno, enfim, sempre tinha alguma coisa que não estava
funcionando. Nós montamos uma força tarefa, colocamos uma
equipe para trabalhar especificamente nesses convênios, e
eles já estão na reta final. Então é bem provável que ainda
este ano, no segundo semestre, nós consigamos fazer uma
boa reforma no hemocentro de Cacoal, Deputado Cirone Deiró,
no hemocentro de Vilhena, no hemocentro de Ji-Paraná e no
hemocentro de Ariquemes.
Entretanto, Deputado Luizinho Goebel, nós chegamos à
conclusão que não tínhamos como continuar com o hemocentro
de Vilhena daquela forma. Então o que nós fizemos: com
investimento pequeno conseguimos melhorar o aspecto,
pintamos o hemocentro, tivemos um zelo com o hemocentro,
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fizemos uma reforma em nível de Estado, de cadeiras,
mobiliários, enfim, com recurso que dispúnhamos naquele
momento. Nós temos autonomia orçamentária administrativa,
mas como em todo governo, o recurso às vezes é menor que
a demanda, não é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito. Mais algum
deputado gostaria de se manifestar?

O SR. DR. NEIDSON - Presidente, só concluir, mais uma
perguntinha para o Girelli.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Claro, à vontade, Deputado
Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON - Com relação ao plasma convalescente,
vocês têm alguma proposta? O Estado ainda não tem no
protocolo, mas vocês têm condições de preparar e utilizar o
plasma convalescente e distribuir para os municípios para
poderem fazer o tratamento daCovid-19, hoje?

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO - A área de pesquisa da
Fhemeron tem evoluído bastante. A gente acredita que esse é
um caminho necessário. Ainda mais nessa questão que a gente
está atravessando agora, neste momento de pandemia,
Deputado, nós temos, sim, capacidade de produzir o plasma
convalescente. Temos equipamentos, temos técnico qualificado
para isso. Faltando só alguns detalhes para a gente finalizar
esse processo. Quanto àCovid também, eu gostaria de falar
de outro procedimento que a gente já está em fase final para
ajudar na luta, que é a compra de kit aférese, que é uma
técnica de coleta onde vai maximizar a coleta das plaquetas.
Digamos, um indivíduo precisa de plaquetas, normalmente, são
entre 7 a 8 bolsas e ele precisa encontrar 7 a 8 doadores que
têm o sangue compatível. Nesse caso, com o kit aférese, na
técnica utilizada, uma pessoa consegue atender essas 7 bolsas.
Então, a gente consegue ajudar nessa luta da Covid dessa
forma.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais algum deputado
gostaria de se manifestar? Não havendo, eu gostaria também
só fazer um pequeno questionamento.
Nós recebemos muitas cobranças, Senhor Reginaldo,
principalmente pessoal de Ariquemes, na questãode os
hemocentros terem um horário muito limitado de
funcionamento, geralmente, na parte da manhã, não é? Então,
se é possível uma extensão desse atendimento em outros
horários ou então, de repente, fazer alguns plantões até dia
de domingo para as pessoas que trabalham, estudam ter essa
possibilidade de fazerem a sua doação de sangue. Essa é uma
crítica recorrente que eu vejo nas redes sociais, já recebi vários
pedidos nesse sentido.

O SR. JAIR MONTES (Por videoconferência) – Presidente,
Deputado Jair Montes, registra a minha presença.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registra a
presença do nobre Deputado Jair Montes.
Pode ficar à vontade.

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO – Deputado, em algumas
regiões a gente já conseguiu adaptar o hemocentro para
trabalhar em dois períodos, na parte da manhã e na parte da
tarde. Foi o caso de Vilhena e Porto Velho. Em Ariquemes, nós
tivemos um problema, agora, há pouco tempo, e estávamos
atendendo com doações agendadas devido ao fato de termos
problemas com servidores com Covid, a gente teve um problema
com equipamento, no fornecimento de energia com
transformador, não é Luiz? E uma demora significativa da
concessionária para sanar o problema e isso gerou alguns
transtornos. Mas nós já definimos os horários, que começam
às 7 horas da manhã e fecham às 13:30, nos locais onde não
é possível trabalhar na parte da tarde ainda, porque nós não
temos a quantidade de servidores necessários para tal.
Avançamos bastante, conseguimos contratar médicos, teve
unidades que chegaram a fechar, Deputado Luizinho, em
Vilhena, um período ficou fechada uma unidade extremamente
importante. Quando a gente chegou, encontrou esse cenário,
mas conseguimos sanar esse problema. Rolim de Moura
aconteceu isso também, chegou a ficar fechado uma semana
por falta de profissionais. Mas, com muito empenho, com muito
esforço, com o apoio da Secretaria de Saúde, através do nosso
Secretário Fernando Máximo e do Governo do Estado de
Rondônia, Coronel Marcos Rocha, a gente vem conseguindo
enfrentar o desafio e temos perspectivas para, nos locais, onde
ainda não se atende na parte da tarde, trabalharmos dessa
forma também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado. Eu já deixo
o pedido. Sei que não é tão simples, mas eu deixo o pedido
que o município de Ariquemes fosse atendido tanto no período
da parte da manhã, como também no período da tarde, se
possível for. Esse é um grande pedido dos munícipes de
Ariquemes e, de repente, se conseguisse fazer, não precisa
ser todo o domingo, mas uns plantões para quem trabalha e
estuda, tem dificuldade, seria um incentivo a mais. Mas, no
mais, eu queria parabenizar o Governador Marcos Rocha pela
escolha de Reginaldo Girelli, realmente, aclamado por todos.
Um grande profissional, dedicado. Eu tenho certeza que fará
uma grande gestão à frente da Fhemeron. E eu,
particularmente, fiquei muito feliz do seu Adjunto, Dr. Luiz Garcia,
para quem não conhece, Dr. Luiz Garcia é um grande estudioso
da área. Tem quantos anos já na profissão, Dr. Luiz?

O SR. LUIZ GARCIA –Estou na Fundação Hemeron desde 1989.
Eu estou com 30 anos de Fundação Hemeron e já estive aqui,
na capital, trabalhando no hemocentro, coordenador, por duas
vezes. Seria essa, então, a terceira vez que estou lá. Agora,
eu só queria falar um pouquinho sobre a coleta no período da
tarde. É o seguinte, nós, antigamente, fazíamos a coleta de
manhã e fazia a coleta à tarde. Nós tínhamos uma..., nós
obedecemos às normas do Ministério da Saúde com relação à
coleta. E o Ministério da Saúde, naquela época, não se
importava que a gente utilizava o sangue rico em lipídeos. Então,
todas as vezes que a pessoa almoça, ela precisa esperar 3
horas depois para poder doar o sangue. E o que é que
aconteceu? Aí veio uma nova norma proibindo de usar o sangue
rico em lipídeos, ou seja, o sangue com muita gordura. E o
que aconteceu? Aí a Fundação Hemeron, aqui em nível, porque
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a nossa coordenação é aqui, nos impediu de coletar a tarde,
porque todos os sangues que coletava a tarde, rico em lipídeo,
tinha que descartar, tinha que jogar fora. Logicamente, nós
não podíamos ser irresponsáveis de fazer isso.
Então, por essa razão, nós tivemos que enxugar a nossa equipe,
a equipe que era um pouco maior, ficou menor. E agora nós
nos encontramos numa situação mais difícil ainda, por causa
da Covid. Pessoas que estão saindo fora do trabalho por questão
de estar com algum familiar com Covid ou ela mesma com
Covid, então, isso piorou muito. E essa situação, com certeza,
nós vamos reverter, nós vamos reverter. Já estamos planejando,
Deputado, de fazer essa coleta aos sábados, entendeu? Fazer
uma equipe para trabalhar sábado de manhã. E já acertei aqui
com o Girelli e já acertei também com a minha equipe e nós
vamos fazer isso.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito bom. Eu sou membro
da Igreja Adventista do 7º Dia e a nossa igreja faz várias
campanhas em parceria, inclusive aos cultos. Então, nós
fazemos uma programação que vários irmãos e irmãs se
deslocam nos sábados, mesmo no horário, do culto para fazer
a doação de sangue. Fazemos várias campanhas dentro da
própria igreja. Então, nós agradecemos essa parceria.
No mais, só desejar boa sorte. Mais uma vez, o Governador
Marcos Rocha acertou nas indicações. Tanto o Senhor Girelli,
como o Dr. Luiz Garcia são pessoas preparadas e desejo aí boa
sorte.
Eu passo a palavra ao Dr. Girelli para as suas considerações
finais.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Presidente Alex,
só para registrar minha presença, Excelência. Deputado Alan
Queiroz.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria que registrasse a
presença do nobre Deputado Alan Queiroz.
Com a palavra, Dr. Girelli.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Obrigado,
Presidente.

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO – Senhores Deputados,
falar um pouquinho de números para a gente situar os senhores
em que ponto a gente se encontra na questão de coleta de
sangue no Estado. Hoje, as coletas em nível Brasil giram em
torno de 1,9% do total de habitantes. Rondônia, historicamente,
tem um número ligeiramente um pouco abaixo, na casa de
1,74%. Quando nós chegamos à Fhemeron, que aportamos na
Fhemeron no mês de maio do ano passado, nós encontramos
um número bastante baixo, que era de 1,22%. Isso dá uma
diferença de, mais ou menos, 6 a 8 mil bolsas de sangue. E,
através disso, fomentamos várias campanhas, porque
entendemos que esse era o caminho que era necessário. Nós
reativamos as coletas externas, inclusive estamos fazendo o
registro de preço, cotando uma unidade móvel que nos dê
capacidade de ampliar essas coletas externas; fechamos
parcerias com a Igreja Adventista, Deputado, o Programa Vidas
por Vidas que neste mês agora de abril lotou todos os sábados
da Fhemeron — a Fhemeron está trabalhando com capacidade

máxima no sábado —; a Igreja Universal também fez o
Programa Sangue Universal, o que nos ajudou muito; nós
fechamos agora neste mês de abril um termo de cooperação
com a DPE, o qual fará conscientização dos servidores e
familiares e, provavelmente, no mês de maio a gente já vai
estar colhendo frutos dessa parceria. Então, são várias ações.
Várias ações que a gente vem fazendo de forma
concomitantemente para melhorar a capacidade de coleta com
campanhas e com estrutura da casa.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Senhor
Girelli, Dr. Luiz Garcia.
Gostaria de convidar o nobre Deputado Ezequiel Neiva para
acompanhar os senhores Luiz Garcia e Reginaldo Girelli até a
Tribuna de Honra desta Casa Legislativa. Salientando que
precisamos dos deputados — nós já temos 17 presenças —,
que nós vamos ter as votações de forma nominal.

O SR. REGINALDO GIRELLI MACHADO – Quero aproveitar para
agradecer a atenção de todos. Conto com os senhores. Espero
poder honrar a confiança em mim depositada e o que
necessário for da nossa pessoa dentro da Fhemeron quero
me colocar já, de antemão, à disposição dos senhores.
Sabemos que os senhores estão junto com a população, estão
lá na ponta e normalmente recebem as demandas. Então, nós
estamos abertos e a Fhemeron também convida vocês a fazer
um Hemotur, que é conhecer o ciclo do sangue, do
processamento, que isso é muito interessante. O trabalho da
Fhemeron tem uma natureza social muito bonita, que é salvar
vidas, e nós estamos à disposição dos senhores.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Muito obrigado.
Obrigado pela participação. O Deputado Ezequiel Neiva irá
acompanhar os senhores.

Atenção, Senhores Deputados. Declaro encerrada a
Comissão Geral.

(Às 22 horas e 09 minutos, encerra-se a Comissão Geral
e retomam-se os trabalhos da Sessão Extraordinária)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Passemos, neste
momento, à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 250/2021 DA MESA DIRETORA –
MENSAGEM 67 DO PODER EXECUTIVO. Aprova a indicação do
Sr. Paulo Renato Haddad para o cargo de Presidente da
Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas
e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia - FAPERO.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Este Projeto
encontra-se sem parecer. Gostaria de convidar o nobre
Deputado Ezequiel Neiva para proceder ao seu parecer em
plenário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Senhor Presidente, Senhores
Deputados, trata-se do Projeto de Decreto Legislativo 250/
2021, de autoria do Poder Executivo, que aportou a esta Casa
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através da Mensagem 67, “Indica o nome do Senhor Paulo
Renato Haddad para ocupar o cargo de Presidente da Fundação
de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e
Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO.”.

Por se encontrar dentro dos aspectos da legalidade e
constitucionalidade, nosso voto é de parecer favorável, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Agradeço ao nobre
Deputado Ezequiel Neiva. Eu coloco aqui, se algum deputado
quer discutir o parecer. Não havendo deputados a discutir, coloco
em votação o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, e os contrários se manifestem. Aprovado
o parecer.

Agora, em discussão única e votação o Projeto de
Decreto Legislativo 250/2021. Algum deputado gostaria de
discutir? Aprova a indicação do Senhor Paulo Renato Haddad
para o cargo de Presidente da Fapero.
Não havendo, passamos à votação. Esta votação é nominal. O
painel está aberto. Os deputados que estiverem de forma
remota se manifestem, por favor. Os favoráveis votem “sim”, e
os contrários votem “não”.

O SR. JAIR MONTES (Por videoconferência) - Registra o
voto do Deputado Jair Montes, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Desculpa, foram três
ao mesmo tempo.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Alan
Queiroz, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Alan Queiroz,
“sim”.

O SR. JAIR MONTES (Por videoconferência) - Deputado Jair
Montes, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Jair Montes, “sim”.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) - Deputado Alex Silva,
“sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Alex Silva, “sim”.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) -
Deputada Rosângela Donadon, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputada Rosângela
Donadon, “sim”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Por videoconferência) –
Deputado Anderson, “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Anderson,
“sim”.

Aguardando os deputados.
Paulo, a gente ia fazer uma brincadeira contigo, mas

não deu. A gente ia falar que estava rejeitado, mas aqui está
todo mundo falando os votos.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Presidente, mas não está tendo
voto, hein?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gente, falta voto
para aprovar. É, eu estou falando brincando, vai que...

O SR. ISMAEL CRISPIN - A brincadeira está ficando séria.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - A brincadeira está
ficando séria. Está faltando voto. Falta 1 (um) voto, gente, para
aprovar.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Cortaram o dedo do Deputado
Luizinho, que ele vota.

O SR. EYDER BRASIL - Deputado Marcelo Cruz está
faltando votar... Quem mais está on-line ali?

O SR. ISMAEL CRISPIN - O Deputado Luizinho falou que
ia votar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gente, vou declarar
o resultado?

O SR. ISMAEL CRISPIN - Não...
O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Estou brincando,

estou brincando.

O SR. EYDER BRASIL - Deputado Alan Queiroz está
precisando votar também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Já votou.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Já votei,
Presidente. Alan Queiroz, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Marcelo
Cruz e Deputado Alan Queiroz já votaram.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - não votou
- Deputado Aélcio da TV - ausente
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - ausente
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - não votou
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jhony Paixão - ausente
- Deputado Laerte Gomes - ausente
- Deputado Lazinho da Fetagro - não votou
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputada Rosângela Donadon - sim
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Vou declarar o
resultado.  Com 13 votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, fica aprovado o nome
do Senhor Paulo Renato Haddad para Presidente da
Fapero.
Fica aprovado por maioria absoluta, nos termos do § 7º
do art. 11 da Constituição do Estado, o nome indicado
estará aprovado e o Presidente comunicará o resultado
ao Governador do Estado.
Parabéns. Boa sorte, sabedoria. Deus abençoe

Matéria seguinte, Senhor Secretário.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 249/2021 DA MESA DIRETORA –
MENSAGEM 66 DO PODER EXECUTIVO. Aprova a indicação do
Sr. Reginaldo Girelli Machado para o cargo de Presidente da
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia -
FHEMERON.

Lida a matéria, Senhor Presidente.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A matéria encontra-se sem
parecer. Eu gostaria de convidar o nobre Deputado Eyder Brasil
para proceder ao seu parecer em plenário.

O SR. EYDER BRASIL – Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo
249/2021 do Poder Executivo/Mensagem 66, “Indica o nome
do Senhor Reginaldo Girelli Machado para ocupar o cargo de
Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de
Rondônia – FHEMERON.”.
O Projeto está apto, dentro da sua legalidade e da sua
constitucionalidade. Sou de parecer favorável pelo
prosseguimento do Projeto, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, nobre
Deputado Eyder Brasil. Eu gostaria de colocar em discussão o
parecer. Algum deputado gostaria de discutir o parecer? Não
havendo, colocaremos em votação o parecer. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Fica aprovado o parecer.
Agora, vamos ao Projeto. Em discussão única e votação o
Projeto de Decreto Legislativo 249/2021, que é a indicação do
Senhor Reginaldo Girelli para Presidente da Fhemeron.
Algum deputado gostaria de discutir o Projeto? Não havendo,
passaremos à votação. Os deputados favoráveis votam “sim” e
os contrários votam “não”. O painel está aberto e os deputados
on-line, por favor, se manifestem.

O SR. JAIR MONTES (Por videoconferência) – Deputado Jair
Montes “sim”.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Deputado Alex Silva
“sim”, senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jair Montes “sim”.
Deputado Alex Silva “sim”.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado Alan
Queiroz “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alan Queiroz
“sim”.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Por videoconferência) –
Deputada Rosângela Donadon “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputada Rosângela
Donadon “sim”.

O SR. ANERSON PEREIRA (Por videoconferência) – Deputado
Anderson “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Anderson “sim”.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Deputado
Marcelo Cruz “sim”.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Nobre Deputado Marcelo
Cruz “sim”.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - não votou
- Deputado Aélcio da TV - ausente
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - ausente
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - não votou
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jhony Paixão - ausente
- Deputado Laerte Gomes - ausente
- Deputado Lazinho da Fetagro - não votou
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou declarar o resultado.
Fica aprovado por 14 votos, nenhum voto contrário e
nenhuma abstenção o nome do Senhor Reginaldo Girelli
Machado para Presidente da Fhemeron.
Aprovado por maioria absoluta nos termos do § 7º do
artigo 11 da Constituição do Estado, o nome indicado
estará aprovado e o Presidente comunicará o resultado
ao Governador do Estado.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e,
antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Ordinária
para o dia 20 de abril, no horário regimental.
Está encerrada esta Sessão, sob a proteção de Deus.

(Encerra-se esta Sessão às 22 horas e 17 minutos)
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7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 13.04.2021
INÍCIO: 15h18min

PRESIDENTE: SR. ALEX REDANO
  SR. CIRONE DEIRÓ
  SR. CHIQUINHO DA EMATER
  SR. JEAN OLIVEIRA

SECRETÁRIO: SR. EYDER BRASIL
SR. JAIR MONTES

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 7ª Sessão
Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Meus amigos, temos vários Projetos para discussão, Projetos
dos parlamentares, algumas discussões também sobre os
médicos formados no exterior.
Então, antes de iniciarmos a Sessão, eu vou suspender por
alguns minutos para nós discutirmos esses Projetos entre os
parlamentares, para possivelmente nós apresentarmos aqui
em Sessão.
Sob a proteção de Deus, declaro suspensa a Sessão por tempo
indeterminado.
(Suspende-se esta Sessão Ordinária às 15 horas e 18
minutos e reabre-se às 17horas e 38 minutos)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) –Neste momento, está
reaberta a Sessão. Solicito ao Secretário que proceda à leitura
da ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - Procede à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

(Às 17 horas e 50 minutos, o Senhor Cirone Deiró passa
a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Muito obrigado, Senhor
Secretário.
Antes de dar andamento à Sessão, nós temos os convidados,
os sabatinados para ocupar o cargo da Fhemeron e também
da Fapero. Daqui a pouco será transformada em Comissão
Geral.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minutinho. Eu
gostaria de convidar, para acompanharem a Sessão daqui da
Tribuna de Honra, eu gostaria de convidar o líder e o vice-líder,
o líder Deputado Luizinho, e o vice-líder Deputado Ismael
Crispin... Perdão. Convidar a Deputada Cassia para acompanhar
o indicado que será sabatinado ao cargo de Presidente da
Fhemeron, o Girelli, e também o AdjuntoLuiz Garcia.

E gostaria de convidar o Deputado Crispin para acompanhar o
Senhor Paulo Renato Haddad, que é o indicado para ocupar o
cargo de Presidente da Fapero, para acompanhar a Sessão
aqui conosco da Tribuna de Honra.
Concedida Questão de Ordem ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só uma sugestão: como
nós tivemos um atraso no início da Sessão, foi uma reunião
com o Governador, que fez uma visita de cortesia a esta Casa,
e hoje tem uma pauta importante para o Estado de Rondônia,
eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência para nós
transferirmos a sabatina para amanhã. Vossa Excelência chama
uma Sessão Extraordinária às 9 horas, a gente faz, ou à tarde,
ou, se não, fazer as duas Sessões para votar as matérias hoje,
e aí o senhor convocaria uma Sessão Extraordinária depois de
deliberar as matérias para os Deputados que quiserem estar
presentes fazerem a sabatina, até porque, senão, Presidente,
eu acho que mais importante hoje do que a sabatina são as
matérias que estão aqui envolvidas hoje para aprovação, como
o “Tchau Poeira”, como os programas...
O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Eu acho que seria muito importante
isso, Excelência.

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos analisar.

O SR. LAERTE GOMES – Até para a gente ter quórum.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Realmente, a Sessão hoje
será muito longa, mas nossos convidados já estão presentes.
Eu gostaria da manifestação do líder do Governo, Deputado
Luizinho.

O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedo Questão de Ordem
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Deputado, eu entendo a preocupação
do nobre Deputado Laerte Gomes, o qual já foi Presidente desta
Casa, e a gente fez já várias sabatinas, mas a gente já está
desde a semana passada com a Fhemeron e também com a
Fapero, e a gente transferiu para hoje. Com a visita do
Governador a esta Casa, eu creio que era melhor fazer logo,
que é rápida essa sabatina, não demora muito. Já fazemos a
sabatina e já liberamos eles para casa, e a gente fica aqui
trabalhando.

O SR. LAERTE GOMES –Deputado Jair, obrigado pelas palavras,
Excelência.
Então vamos votar a matéria da Ordem do Dia, que é
importante, e depois da matéria da Ordem do Dia faz a sabatina.
Eles estão tranquilos, estão aguardando, estão bem
acomodados ali.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A minha opinião: estão
todos bem acomodados, são nossos convidados. Pedir um
pouquinho de paciência, em nome do meu grande amigo Dr.
Luiz Garcia.
Vamos à pauta do dia, e depois nós faremos a sabatina.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, não vai ter a inscrição
para falar, não é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Abri a inscrição agora,
senhores. Temos dois Deputados inscritos. Eu gostaria...

O SR. LAERTE GOMES – Laerte Gomes. A gente faz depois,
então. A gente podia falar com Questão de Ordem então. Você
dá dois minutos.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER e:– Chiquinho da Emater.
Chiquinho da Emater.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos nos inscrever, gente,
que eu gostaria de a gente evitar as Questões de Ordem. Questão
de Ordem só realmente Questão de Ordem mesmo.
O SR. LAERTE GOMES – Então inscreve aí, Excelência. Primeiro.
Tinha me esquecido...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vossa Excelência será o
primeiro inscrito.

O SR. LAERTE GOMES – O primeiro. Muito obrigado, porque eu
fui o primeiro a registrar presença.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, pela Ordem, me inscreve
também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Chiquinho, pediu
primeiro?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Pediu. (fora do microfone)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Deputado Chiquinho é o
quarto. Estão inscritos antes o Deputado Cirone e o Deputado
Adelino, tá, gente? Deputado Chiquinho.
O Deputado Crispin falou?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Eu.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Crispin. Depois
do Deputado Crispin, Deputado Eyder Brasil.
Mais algum deputado gostaria de se inscrever?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Ou é agora, ou “cale-se para
sempre”.(fora do microfone)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria... Os deputados
que estão on-line, por favor. Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Deputado
Lazinho pede só o registro de presença, por favor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só registrar a presença
do nobre Deputado Lazinho.
Deputado Anderson e, após, Deputado Jair Montes.

Meus amigos, eu gostaria que a Casa verificasse: tem
um pedido de suma importância do Deputado Lazinho da
Fetagro, é sobre as EFAs (Escola Família Agrícola). Gostaria
que vissem se já chegou na Casa. Esse Projeto, gente, é um
pedido antigo do Deputado Lazinho, é uma luta muito antiga,
e, a pedido do Deputado Lazinho, colocarei na pauta essa
importante matéria.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Muito obrigado, Presidente. Agradeço.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Deputado Lazinho, eu faço coro
com você. Lá em Cacoal tem a nossa EFA lá também. Pode
ser?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Tranquilo.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Quero também,
Deputado Lazinho, fazer coro. Tem a EFA lá de Cerejeiras, da
minha região. Tem a EFA de Jaru. Tem a EFA de Ji-Paraná,
tem a EFA de São Francisco.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, senhores. Vamos
dar andamento à Sessão.
Em discussão a ata que acaba de ser lida. Alguém gostaria de
discutir? Não havendo observações, dou-a por aprovada.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - Procede à leitura
do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO
- Mensagem nº 70/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir,
mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de Rondônia
aoDepartamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER.”.
- Mensagem nº 71/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Especial por Anulação, até o valor de R$200.000,00
(duzentos mil reais), e cria Ação, em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS”.
- Mensagem nº 72/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Anulação, até o valor de
R$500.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Polícia Militar
– PM”.
- Mensagem nº 73/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
AdicionalSuplementar por Superavit Financeiro, até o valor de
R$ 290.870.046,64, e Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 300.000.000,00”.
- Mensagem nº 74/2021 – Poder Executivo, solicitando a
retirada de tramitação e devolução ao Poder Executivo da
Mensagem nº 56 e seu respectivo Projeto de Lei.
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- Mensagem nº 76/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Anulação e Crédito Adicional Especial
por Anulação, até o valor de R$ 130.971.094,52, e cria Ação,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento”.

- Mensagem nº 77/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera, acresce dispositivos
e desmembra Tabela de Cargos da Lei Complementar nº 965,
de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências”.
- Mensagem nº 78/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Superavit Financeiro até o valor R$
7.201.319,28 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de
Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da
Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE”.
- Mensagem nº 79/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a celebração de parcerias
com Escolas Família Agrícola - EFAs, e congêneres, e revoga a
Lei nº 4.076, de 31 de maio de 2017”.
- Ofício nº 1878/2021 – DITELIR, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 1497/2021 de autoria do Senhor Deputado
Dr. Neidson.
- Ofício nº 1875/2021 – DITELIR, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 1498/2021 de autoria do Senhor Deputado
Marcelo Cruz.
- Ofíciosnºs 1865, 1993/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 1496/2021de autoria do Senhor
Deputado CB Jhony Paixão.
- Ofício nº 1786/2021 – DITELIR, encaminhando resposta aos
Requerimentos nºs 1599, 1601/2021 de autoria do Senhor
Deputado Adelino Follador.
- Ofícios nºs 1790, 1768/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1499, 1500/2021de autoria
do Senhor Deputado Cirone Deiró.
- Ofícios nºs 1895, 1864/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1584, 1583/2021de autoria
da Comissão de Segurança Pública.
- Ofícios nºs 1879, 1880, 1825, 1811, 1784, 1785, 1780, 1821,
1882, 1898, 1990, 1983/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs1494, 1503, 1501, 1502, 1506,
1508, 1507, 1505, 1493, 1492, 1491, 1495, 1503, 1494/2021de
autoria do Senhor Deputado Jair Montes.
- Ofícios nºs 1800, 1788/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1582, 1521, 1539 a 1574,
1578 a 1581/2021de autoria do Senhor Deputado Ismael
Crispin.
- Ofício nº 1885/2021 – DITELIR, encaminhando resposta aos
Requerimentos nº 1590/2021de autoria do Senhor Deputado
Alex Silva.
- Ofícios nºs 1793, 1891, 1871, 1872, 1801, 1892, 1858, 1818,
1805, 1890, 1816, 1807, 1972/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1513, 1522, 1512, 1511, 1520,
1516, 1517, 1515, 1519, 1509, 1518, 1514, 1512/2021de autoria
do Senhor Deputado Eyder Brasil.
- Ofício nº 1866/2021 – DITELIR, encaminhando resposta aos
Requerimentos nºs 1510, 1536, 1537/2021 de autoria dos
Senhores Deputados Anderson Pereira e Eyder Brasil.
- Ofícios nºs 1973, 1989, 1991, 1783, 1795, 1803, 1806, 1817,
1820, 1869, 1870, 1897, 1894, 1863, 1859, 1854, 1852, 1874,

1810, 1994, 1992/2021 – DITELIR, encaminhando resposta aos
Requerimentos nºs1593, 1538, 1454, 1486, 1534, 1527, 1591,
1595, 1530, 1529, 1528, 1487, 1490, 1526, 1592, 1535, 1538,
1593, 1594, 1592, 1526/2021de autoria do Senhor Deputado
Anderson Pereira.
- Ofícios nºs 1970, 1920, 1935, 1813/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta às Indicações Parlamentares nºs 2602,
2515, 2414, 2567/2021 de autoria do Senhor Deputado Marcelo
Cruz.
- Ofícios nºs 1905, 1922/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs 2477, 2474/2021 de
autoria do Senhor Deputado Lebrão.
- Ofícios nºs 1763, 1889, 1791, 1789, 1752, 1738, 1904, 1906/
2021 – DITELIR, encaminhando resposta às Indicações
Parlamentares nºs 2528, 2417, 2433, 2434, 2432, 2419, 2436,
2413/2021 de autoria do Senhor Deputado Jair Montes.
- Ofícios nºs 1748, 1787, 1741, 1743, 1936/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta às Indicações Parlamentares nºs 2405,
2377, 2382, 2504, 2590/2021 de autoria do Senhor Deputado
Alex Silva.
- Ofícios nºs 1832, 1830, 1794/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs 2586, 2492, 2495/
2021 de autoria do Senhor Deputado Lazinho da Fetagro.
- Ofícios nºs 1747, 1744/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs2571, 2572/2021 de
autoria do Senhor Deputado Ismael Crispin.
- Ofícios nºs 1921, 1831, 1833/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs 2583, 2581, 2582/
2021 de autoria da Senhora Deputada Cássia Muleta.
- Ofícios nºs 1142, 1765, 1745/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta às Indicações Parlamentares nºs 2358, 2619, 2621/
2021 de autoria do Senhor Deputado Anderson Pereira.
- Ofício nº 1926/2021 – DITELIR, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 2343/2021 de autoria do Senhor
Deputado Eyder Brasil.
- Ofício nº 1740/2021 – DITELIR, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 2420/2021 de autoria do Senhor
Deputado Alan Queiroz.

Lido o Expediente recebido, Senhor Presidente.

(Às 18 horas e 05 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Senhor
Secretário Deputado Eyder Brasil. Nós vamos passar agora às
Breves Comunicações.
Com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, sem aparte, o
ilustre Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Eu vou tirar a máscara aqui porque
está com distanciamento.
Senhores Deputados, Senhor Presidente presidindo esta Sessão,
Deputado Cirone, Senhoras Deputadas, a imprensa, a todos
os amigos aqui, aos servidores da Assembleia, aos convidados.
Senhor Presidente, eu venho aqui mais uma vez para falar
sobre a questão do leite em Rondônia. É inadmissível, Senhores
Deputados, o que está acontecendo com esse produto que ao
longo de décadas, e ainda é, uma das bases fortes da economia,
da geração de emprego, tanto no campo como na cidade. O
preço que se paga, hoje, ao produtor é uma vergonha. O que
estão fazendo com os nossos produtores rurais é um absurdo.
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Estão roubando o suor, roubando a esperança e roubando dias
melhores das famílias dos produtores rurais de Rondônia, dos
pequenos e médios, principalmente. E nada se faz. Um cartel
de laticínios liderado pelo Laticínio Italac, fazer questão de falar
o nome aqui, Presidente Cirone, Italac, que monopoliza os
demais laticínios, porque tem que seguir ele, porque senão
seguir ele vai na região dos outros pequenos laticínios e quebra,
Deputado Jair, paga o preço que bem entender. No Rio Grande
do Sul, R$ 2,20, como o Deputado Adelino Follador disse aqui.
O próprio seu irmão recebeu do Italac do Rio Grande do Sul,
R$ 2,20. Em Goiás, estive vendo esta semana, região de
Itumbiara, R$ 1,90 mais frete. E em Rondônia, R$ 1,20 — e já
se fala, senhores deputados —, já se fala em R$ 0,80. Isso é
um tema que tem sido debatido ao longo de semanas nesta
Casa e em todo o Estado de Rondônia. E aí vão chegando
algumas denúncias para nós, Senhores Deputados. Por
exemplo, na região do São Francisco do Guaporé, me foi
informado que uma caminhonete da Polícia Militar,
descaracterizada, aliás, com policiais militares, provavelmente
em folga do seu trabalho, estavam fazendo, Deputado Ezequiel
Neiva, acompanhando o caminhão de leite, quando chegaram
os produtores. Cercaram a estrada, se apresentaram como
policiais e ameaçaram os produtores rurais. Um caminhão de
leite lá de Ji-Paraná. Com os batedouros. A caminhonete
descaracterizada com policiais militares fazendo isso. Que nem
é o trabalho da Policia Militar. E logo em seguida chegou uma
viatura oficial. O trabalho da Polícia Militar é prender bandido.
É prender pessoas que estão assaltando, roubando, nas linhas
vicinais, os nossos produtores.
E eu vi num grupo esses dias, um grupo de leite do Estado, que
eu estou nele, se discutindo sobre o ProLeite. Sobre o ProLeite.
Alguns elogiando a forma que o ProLeite é usado, e de que
forma iria usar o ProLeite, outros criticando, e eu me deparo
agora aqui na Assembleia Legislativa, Deputado Cirone, com
um Projeto do Poder Executivo pedindo uma suplementação
por superávit financeiro de R$ 7 milhões, 201 mil e 319 reais
para o ProLeite usar.
E eu dizia naquele grupo, Deputada Cássia, que o dinheiro do
ProLeite, que infelizmente há 7, 8 anos nós não temos um
programa de incentivo ao produtor rural em Rondônia. Muito
menos para os produtores de leite. Já tivemos no passado,
Inseminar, Balde Cheio e outros programas. Não vejo. Não vejo.
Eu vejo usar o dinheiro do ProLeite, Deputado Adelino, para
comprar carro, para contratar empresa para dar assessoria,
para isso, para aquilo, mas não vejo usar o dinheiro do ProLeite
para criar programas para subsidiar o pequeno e o médio
produtor. Para melhorar o seu rebanho geneticamente, para
melhorar a comida, a pastagem dos animais, com irrigação,
com silagem, não vejo.
E hoje me deparo, nesta Casa... (Vou concluir, Presidente, me
dê mais 2 minutos. Vou concluir.) Com um Projeto de R$ 7
milhões e 200 mil reais, sabe para quê? Vou ler para vocês.
“Seguro das picapes, manutenção das picapes, manutenção
de veículos e caminhonetas, 2.220 apostilas de anotação,
caderno de produtor”. Em plena pandemia, caderno?! Se nós
vivemos no mundo da tecnologia. “Aquisição de 74 veículos
picapes e 2 veículos traçados e aquisição de 74 notebooks.”. É
para isso que se usa o dinheiro do ProLeite. Menos para
beneficiar o produtor. Menos para beneficiar o produtor.

Então eu queria pedir, Deputado Cirone, que retirasse esse
Projeto da pauta. É um desrespeito com o produtor rural de
Rondônia votar uma matéria dessa. É um desrespeito. Em plena
crise do leite. Que se retirasse de pauta para não votar.
Conversei — finalizando, Presidente —, Deputado Luizinho que
é líder do Governo, Deputado Ismael Crispin, conversei com o
Secretário de Fazenda hoje. Existe um Decreto do governo
que foi feito no governo passado, pelo ex-Secretário de Finanças
Wagner; o Secretário atual, Luís Fernando, ficou de levantar
e me passar, onde se proibia, nesse Decreto, na época, para
proteger a indústria local Lacta, pensando que eles iriam pegar
esse benefício e beneficiar os produtores, muito pelo contrário;
pegaram esses benefícios para vender mais, subir o preço do
leite em caixinha, nos supermercados, e agregar o valor no
bolso, embolsar mais ainda. Eles proibiram os atacados, os
supermercadistas de Rondônia, de aproveitar o crédito
tributário dos leites em caixinha, UHT, que comprava fora do
Estado. Goiás, por exemplo, era 12, aqui era 17, aproveitava o
crédito tributário de 5%. Proibiram usar esse crédito tributário
para beneficiar a indústria local. O que aconteceu, Deputado
Adelino, as indústrias fizeram o quê? Diminuiu a concorrência,
baixaram o leite do produtor, e subiram o leite dos
supermercados. Então, quem pagou a conta? O produtor e o
consumidor que está pagando, na ponta, o leite mais caro
porque a concorrência é menos.
Então, solicitei hoje que seja visto esse Decreto, para a gente
poder discutir e revogar ele. Presidente, então era isso que eu
queria deixar esse pedido. Vossa Excelência que é da Comissão
de Agricultura, Presidente da Comissão de Agricultura, que
está presidindo neste momento a Sessão, retire essa aberração
desse Projeto de pauta.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) 4:– Parabéns, Deputado
Laerte Gomes, pelas palavras. Eu só quero informar, Deputado
Laerte, que esse Projeto só foi lido hoje. Ele não está em
pauta. E nós vamos analisar juntamente com o governo a
situação desse Projeto.
Eu quero agora convidar o Deputado Adelino Follador, pelo
prazo de cinco minutos, sem direito a aparte, ao uso da tribuna
desta Casa.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Deputado CironeDeiró, eu
acho que esse Projeto tem que ser retirado de pauta mesmo,
em respeito ao produtor rural.

O SR. EYDER BRASIL - Ele não está em pauta, Deputado.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Ele não está em pauta,
Deputado Chiquinho da Emater. Não está em pauta.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Ia colocar em pauta.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Não vai colocar.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente,
Deputadospresentes, para nós é uma alegria, uma satisfação
estar mais uma vez aqui nesta tribuna para trazer vários
assuntos importantes neste Pequeno Expediente.
Principalmente agora estava ouvindo os áudios sobre essa
greve do leite. E é, com certeza, muito preocupante. Nós
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sabemos que o leite é o que mais emprega no Estado de
Rondônia. É o que fixa o homem no campo. E nós queremos
deixar aqui o nosso protesto a essas empresas que procuram
explorar o agricultor neste momento e, principalmente, os que
produzem pouco leite. Aqueles que produzem acima de 300
litros, 250, 300 litros são mais respeitados. Aquele agricultor,
que é a maioria, que produz 50 litros, 100 litros, 150 litros, 200
litros, é aquele que precisa do nosso apoio, que são da
agricultura familiar, as pessoas mais simples, e estão sendo
massacrados, estão desistindo. O leite a R$ 1,30 que estão
pagando, R$ 1,20, não paga a despesa de produção desse
leite. Então nosso protesto aqui.
E o Deputado Laerte Gomes falou muito bem agora. E espero
que não coloquem, em respeito aos agricultores, esse Projeto
dos R$ 7 milhões do ProLeite. Nós precisamos discutir o que
pode ser feito com esse Fundo para ajudar esses agricultores
neste momento. E eu fiz um Requerimento, já veio para esta
Casa, já foi mandado, a prestação de contas do ano passado
do ProLeite. E a gente viu muito poucas ações que atingiram o
homem do campo, que atingiram o agricultor. A maioria agora
é comprar carro. Para quê? Para dar para o agricultor? Para
dar para o produtor de leite?
Então nós precisamos que esse ProLeite, é um Fundo que foi
criado para estimular a bacia leiteira, estimular o pequeno
agricultor, porque é esse que precisa do governo, esse que
precisa da Assembleia Legislativa, esse que precisa de apoio
do Poder Público. Então deixar aqui, com certeza, para a gente
rediscutir. Eu estou num grupo do ProLeite que tem várias
propostas importantes que estão tirando. Nós temos que sentar
com o setor para ver o que pode ser feito. Então gostaria de
deixar aqui essa nossa preocupação, nossa indignação pela
falta de respeito com os agricultores.
Mas também hoje eu queria aproveitar esse Pequeno Expediente
para registrar, nós hoje estamos votando aqui uma Nota de
Pesar do Padre Leilson, lá de Alto Paraíso. Com certeza, uma
pessoa que fez a diferença em Alto Paraíso. Respeitado não só
pelos católicos, mas também pelos pastores, pelas lideranças
daquele município. E ele estava fazendo um grande trabalho.
E foi vítima da Covid e veio a falecer. Então eu quero dar... Alto
Paraíso ficou três dias de luto, registrar aqui. Esperamos que a
gente vote depois essa Nota de Pesar para os familiares do
Padre Leilson, que tanto fez para aquela comunidade, para o
Estado de Rondônia. Essa pessoa fundou, inclusive, a Fazenda
Esperança, que Rondônia era o único Estado que não tinha
uma Fazenda Esperança, para recuperar os drogados. E ele
fez. A coisa está tão bonita, tão... Organizou aquela
comunidade, ali naquela comunidade também fundou essa
Fazenda Esperança, que dá a oportunidade de recuperar muitas
pessoas. Então queria deixar aqui registrado neste momento.
E dizer que, com muito pesar, que a gente registra o falecimento
de um grande amigo que eu tive, que é o Padre Leilson, e
amigo da região de Alto Paraíso, principalmente do município.
Também nós estamos hoje, já encaminhamos para votar uma
Medalha do Mérito à Professora Drielly Santos. Ela ganhou um
prêmio nacional da”Educação Infantil: Boas Práticas de
Professores Durante a Pandemia.”. Criatividade, foi um trabalho
que ela fez e se destacou em nível nacional com esse Projeto.
Também nós fizemos um Requerimento que estará sendo votado
hoje, pedindo ao DER que oficialize como está a licitação, como

vai ser executada, qual a data que vai ser executada a 460 de
Buritis. A população quer urgência.  Ninguém aguenta mais
sair, passar por aquela BR, naqueles buracos. E hoje conversei
com o Elias, conversei com o Adjunto, também, do DER, e nós
precisamos que elesdocumentem por escrito para que a gente
dê uma satisfação para aquela comunidade. Temos a
Unisp(Unidade Integrada de Segurança Pública), lá de Buritis,
abandonada também, queremos saber como está. Por isso,
nós fizemos também um Requerimento para cobrar essa
questão para que o Deosp dê uma posição como está esse
prédio lá, abandonado há tanto tempo, lá em Buritis.
Então, quero deixar a toda população de Rondônia, aos
deputados aqui, que nós hoje estamos muito preocupados com
essa situação do leite. O leite, hoje, se nós não fizermos alguma
coisa, como a gente viu aqui, nos áudios, muitas vezes mandando
a Polícia atrás do agricultor. O agricultor está fazendo uma
greve justa. Eles estão desesperados e nós temos que dar
apoio a eles. E esperamos que mais rápido possível sente a
Seagri, sente o Governo do Estado, a gente sente junto com os
produtores, junto com os laticínios e tente uma solução o mais
rápido possível, que é o mínimo que nós podemos fazer:
intermediar para que se resolva isso e que o prejuízo não
continue sendo cada vez maior. Obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado Adelino
Follador pelas palavras.
Quero aqui, agora, convidar o Excelentíssimo Deputado
Chiquinho da Emater para usar a tribuna desta Casa, por cinco
minutos, sem direito a aparte.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Senhor Presidente, Deputado
Cirone, de Cacoal, grande Deputado Cirone. Quero, aqui, saudar
meus pares e dizer que é uma alegria estar aqui, hoje, falando
na tribuna com meu Presidente, Deputado Cirone, de Cacoal,
meu amigo. Meus amigos, eu quero fazer coro com o Deputado
Follador e o Deputado Laerte. Os produtores rurais passam
por um momento muito difícil que é a questão do preço do
leite. Nós precisamos fazer algo. Está marcado já para o dia
19, Deputado Follador, aqui neste plenário, vamos convocar, já
convocamos pela Comissão de Agricultura, que o Deputado
Lazinho é o Presidente, a Sefin, a Sedi, o Procon, os laticínios,
a Faperon, a Fetagro, para a gente discutir e achar um caminho,
que a gente sabe que não é tão fácil. Não adianta, Deputado
Cirone, jogar também nas costas dos laticínios. Acho que tem
que ter esse bom senso. Eu sei que os produtores rurais estão
tendo prejuízo, e muito. Hoje, o custo de produção de um litro
de leite, pelos cálculos que a Emater fez, pelos cálculos de
custo, é R$ 1,26 e o laticínio está pagando R$ 1,20.
Queria também pedir, Deputado Jair, à Polícia Militar que
respeitasse o produtor rural. Eu participei, lá em Novo Plano,
cheguei lá, estavam lá os produtores rurais, em seguida chegou
o caminhão do leite e atrás vinha a Polícia Militar. Mas, no bom
senso, conseguimos conversar e acertar. Eu acho que o produtor
rural tem todo direito de fazer a sua greve, de não entregar o
seu leite. Eles têm razão. Vou repetir, Deputado Follador: subiu
o petróleo, subiu o sal mineral, subiram os medicamentos,
subiu a mão de obra, o salário mínimo e como é que o produtor
vai pagar as suas custas, Deputado Jair, se em um mês ele
recebia R$ 1,80 e no outro mês veio R$ 1,20? Sem saber disso.
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Com isso perdendo muito dinheiro e deixando de pagar os seus
compromissos.Então, eu queria também dizer que nós
precisamos ajudar o produtor rural de Rondônia. É nossa
obrigação, aqui, da Assembleia Legislativa.
Queria também, aqui, Senhores Deputados, trazer, aqui, um
tema muito importante, principalmente agora na Covid, não
sei se a maioria sabe, aqui, em Rondônia tem poucos aeroportos
que estão homologados pela ANAC. O Deputado Ezequiel sabe
disso porque passou pelo DER. E as empresas estão proibidas
de operar, Deputado Jair. Sabe quanto é a multa? R$ 200 mil.
Tinha um paciente essa semana lá, de Buritis, e chegou até a
falecer, meu amigo, aqui de Rio Pardo, o Amilton, um
trabalhador rural, produtor rural, homem que fazia as festas
para o Hospital do Câncer ali em Rio Pardo, e estava proibido,
pela ANAC, de operar em Buritis. E assim, Deputado Ezequiel,
está proibido também Cerejeiras, proibido em Cabixi, proibido
lá em Corumbiara, proibido em Espigão e tantos outros
aeroportos. Estou fazendo documento para os Senadores da
República, para os Deputados Federais e uma missão para o
DER para fazer com que, Deputado Jair, o DER é responsável
pela homologação documentais dos aeroportos do interior. Para
que possa qualquer avião pousar.
Então, nós precisamos agir. Estão morrendo pessoas em todo
o Estado de Rondônia por falta de aeroporto que não está
homologado. Pelo menos, quea ANAC desse um prazo agora,
neste período de Covid, onde as pessoas estão precisando ser
transportadas, que não multassem as empresas, que também
não vão aguentar receber uma multa de 200 mil.
Então, vou encaminhar um Requerimento ao DER e um Ofício a
cada Deputado Federal e aos Senadores para tomarem as
providências, porque esse assunto é assunto federal. Agora, o
DER tem que encaminhar todas as suas plantas com condições
de homologação para a ANAC. Então, eu queria o apoio de
todos os deputados nesse sentido. Deve chegar a esta Casa,
em breve, esse Requerimento e eu peço o apoio de todos vocês.
Queria também aqui, Deputado Follador r:— só queria um
minuto só, Deputado Cirone, por favor —, falar do Padre Leilson.
Conheci o padre, fui na Fazenda Esperança, coisa bonita, coisa
que deixa todos nós orgulhosos daquele trabalho tão bonito
que ele fazia ali, recuperando as pessoas do Estado de Rondônia.
Realmente é uma perda muito grande para todos nós, para o
Estado, principalmente para Alto Paraíso. A gente é solidário.
Nossos sentimentos a toda comunidade de Alto Paraíso, à família
do padre lá no Maranhão — que ele este ano esteve com sua
família. Eu estive lá e ele disse que ia para o Maranhão visitar
o pessoal, a mãe, o pai e os irmãos. É com muita tristeza que
a gente aqui anuncia o falecimento do padre, porque ele era
muito importante para o Estado de Rondônia e para a nossa
comunidade de Alto Paraíso.
Então, Deputado Cirone, seria isso. Meu muito obrigado e os
nossos protestos em relação ao preço do leite ao produtor rural.
Muito obrigado.
O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Chiquinho da Emater pelas palavras. O senhor que sempre foi
aí um defensor dos produtores de leite do Estado de Rondônia.
Trabalhou na Emater e sabe da importância desse produtor
para o Estado de Rondônia. Como o senhor bem sabe, no dia
25 de cada mês, é o maior contracheque desses pequenos
municípios é o produtor de leite. Parabéns pela sua defesa e

vamos estar juntos defendendo essa classe, defendendo esse
setor de grande importância para o Estado de Rondônia. Mas
que não fique só no momento, Deputado Ezequiel, da baixa do
leite. Quando começa fevereiro, março, abril, maio fica esse
questionamento do valor do leite, o produtor jogando leite
fora, valores lá embaixo. Passou esse momento, e o leite
começa a subir, Deputado Adelino, nem os próprios produtores
correm atrás de fazer que se estabilizem esses valores. Então,
nós precisamos dar continuidade, fazer com que as coisas
realmente aconteçam e tenham resolutividade.
Eu quero aqui convidar para usar a tribuna desta Casa, o
Excelentíssimo Senhor Deputado Ismael Crispin, por cinco
minutos, sem direito a aparte.
Enquanto o nosso amigo, Deputado Ismael Crispin, se dirige à
Tribuna, quero aqui cumprimentar o Girelli, que está aqui para
ser sabatinado — da Fhemeron  — e o meu amigo Paulo
Haddad, que é primo aí do Fernando Haddad. Ah, não é não?
Então, tá. Um abraço.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, aqueles que nos
acompanham pelos meios de comunicação que a Casa tem: a
página do Facebook, o canal do YouTube e a TV Assembleia.
Cumprimentar também os nossos convidados, o Haddad —
que o Presidente Cirone fez uma brincadeira que não está
fácil, neste momento não está fácil — e o Girelli. Sejam muito
bem-vindos à nossa Casa.
Senhor Presidente, eu vou ser muito breve neste momento,
porque há um tema no Estado de Rondônia que nos preocupa
muito. Uma discussão de anos no Estado de Rondônia. Nós
somos um Estado muito jovem e nós ainda temos uma
exploração da mão de obra e do serviço primário, e aí eu falo
da produção do leite no Estado de Rondônia. Nós fizemos, em
2019, um esforço muito grande, e o Haddad vai lembrar disso,
porque parte desse movimento, ele esse participou. Já em
2019, qual era a nossa preocupação? Que os nossos
empreendedores da área rural buscassem alternativas para
não chegar a momentos como esse. E o setor produtivo da
cadeia da produção do leite tem muito caminho a percorrer,
tem muito como crescer. Por isso a nossa defesa naquele
momento do investimento nas nossas agroindústrias, da
flexibilização, da possibilidade de uma legislação que desse
condições a esses empreendedores de empreender, de ter
vontade, seguir um outro caminho, mesmo tendo essa
produção.
E aí nós chegamos, Deputado Chiquinho, neste momento,ao
que me preocupa bastante: nós temos um trabalhador revoltado
por ter o seu produto, no momento, com o preço diminuído,
com dificuldade para entender que existe aqui também uma
regra de mercado, o que é comum: muita oferta, é claro que
o preço vai diminuir. Isso acontece todos os anos.
O que nós precisamos encontrar, Deputado Cirone, é
alternativas para isso. Nós já não mais discutimos
simplesmente o mercado interno. Nós precisamos entender
que nós também discutimos o mercado externo. E aí nós
falamos dos outros Estados da Federação, nós falamos também
do comércio internacional. E a gente precisa trazer tudo isso,
neste momento, para a nossa discussão.
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E é tão difícil o que nós estamos vivendo, porque, por exemplo:
eu acabo de receber o áudio do produtor dizendo “olha, a Polícia
está vindo aqui, está coagindo a gente, e nós não somos
bandidos”. De verdade, o produtor não é bandido. Nós
reconhecemos isso. Mas, às vezes, em um determinado
momento, se exalta e aí é necessário o quê? A Polícia chegar,
para garantir o direito do outro.
Então, nós estamos vivendo, neste momento, uma celeuma.
Quantas reuniões nós já fizemos com esse tema? E, às vezes,
você senta à mesa, faz a discussão, levanta, olha um para
cara do outro e fala “e aí? Não fomos para lugar nenhum, não
conseguimos encontrar um caminho”.
Então, nós já citamos aqui, o Deputado Chiquinho fez com o
Deputado Lazinho, a convocação da reunião para o dia 19. Eu
ainda entendo que é o melhor caminho, porque uma vez que
baixa o produto, baixa o valor do produto para o produtor, é
preciso baixar também para o consumidor. E esse talvez seja o
maior mal que nós temos no Estado de Rondônia. Porque baixa
a produção, mas para o consumidor final o preço só aumenta.
E aí, se nós formos falar dos produtos derivados do leite, todos
eles estão com o preço alto neste momento. Eu acho que é
essa a discussão que nós precisamos fazer, e entender: ajudar,
neste momento, não é atacar, acender, pôrfogo, mas trazer a
calmaria, trazer a tranquilidade, para encontrar uma alternativa
saudável para todos os nossos produtores no Estado de
Rondônia. Essa é uma fala, Senhor Presidente.
E depois, gostaria de deixar aqui o nosso desejo da aprovação
do Projeto que nós discutimos hoje com o Governo do Estado
de Rondônia, mais uma vez, muito ousado. E aí eu falo do
programa “Tchau Poeira”. É importante. OGovernador do Estado
de Rondônia tem feito algumas ações de ousadia, de coragem.
Uma vez mais, ele traz para a Casa um Projeto que atende os
52 municípios do Estado de Rondônia.Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado Ismael
Crispin, pelas palavras. O senhor tembuscado resolutividade
no assunto, quando é o produtor do leite aqui no Estado de
Rondônia. Esta semana participamos juntos, via on-line, de
uma reunião com alguns produtores, com o Secretário, e o
senhor sempre preocupado, desde 2019, quando assumiu o
seu mandato nesta Casa, tem buscado a solução. Quero
parabenizar, e dizer que estamos juntos nessa luta. Eu até
tenho sugerido aqui, Deputado Ismael Crispin, que nós criemos
uma maneira de ter um subsídio para o leite. Nós temos
incentivos às indústrias, que uma parte desse dinheiro fica para
esses meses de março e abril, quando cai o preço do leite, nós
mantermos pelo menos um valor mínimo para pagar o produtor,
para ele pelo menos tirar os custos de produção.
Então, temos que amadurecer essa ideia, amadurecer essa
pauta, para que nós possamos dar realmente uma solução. Há
mais de 25 anos i:— que eu já estive em conversa com outros
Deputados, o Deputado Luizinho Goebel — que essa pauta todo
ano está presente. Deputado Adelino Follador aqui, todo ano,
também sempre brigando com essa pauta do leite. Mas nós
precisamos achar uma solução, e a solução é ter um preço
mínimo nesse período de fevereiro a abril aqui no Estado de
Rondônia.
Quero aqui convidar o Excelentíssimo Senhor Deputado
Anderson Pereira, para fazer uso da palavra por cinco minutos,
sem direito a aparte.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, Deputado
Cirone Deiró, que eu quero cumprimentar aqui todos os
presentes, o Presidente da Fhemeron, grande amigo, parceiro,
uma pessoa que tem feito um trabalho ali muito bem feito,
com muita eficiência, com muita competência e, na minha
opinião, merece continuar.
Mas a minha vinda aqui à tribuna é para declarar o meu apoio
ao produtor do leite. Eu acho que aqui os 24 deputados
receberam aqui mensagens de socorro, pedidos de socorro
desse setor tão importante do Estado de Rondônia. Nós
sabemos, no momento que a gente está vivendo desta
pandemia, que a economia do Estado está indo bem. O Estado
está no azul. Está arrecadando bem. E nós sabemos também
que isso se dá justamente porque a gente tem um setor
produtivo agrícola muito forte, muito bem estruturado. E isso
vem de anos, de governos que investiram na agricultura e,
principalmente, na agricultura familiar. Por isso nós temos uma
economia sustentável.
E hoje o que os nossos produtores estão passando é porque
houve falhas nesse processo. E eu estava observando várias
falas hoje aqui e eu pude perceber que por não termos, o
próprio produtor não ter alternativa de negociar o seu produto,
a sua matéria prima, através de cooperativas ou até mesmo
ao Governo do Estado, às prefeituras — que algumas também
compram o produto —, eles ficam, na maioria das vezes, reféns
dos grandes laticínios que querem mandar no preço. Querem
não, que mandam no preço. A verdade é essa. E todo ano,
nesse mesmo período acontece o que está acontecendo agora.
Reduziu o valor do custo de venda do leite, sendo que todos os
produtores se programaram com aquele valor que estava sendo
praticado, fizeram investimentos dentro da sua produção.
Alguns já têm, a grande maioria tem aquela, já tira o leite de
forma mecânica, inclusive, não é mais modelo antigo, manual.
E tudo isso é o quê? É investimento, é financiamento. E eles
têm que arcar com esses boletos, esses pagamentos. E aí,
como é que, de repente, reduz o preço do leite? Eles não vão
conseguir pagar.
Então, eu vi alguns vídeos muito fortes, jogando leite fora e
destruindo o leite. Isso, com certeza, para um mundo que em
uma pandemia passa fome e o preço do alimento vem subindo,
nós precisamos rever alguns conceitos em relação a esse setor.
E eu me coloco à disposição para a gente, juntos, encontrarmos
um caminho. Parabenizo os deputados da Comissão de
Agricultura que estão atentos a esse tema, têm debatido —
Deputado Lazinho, Deputado Adelino, os demais deputados,
Deputado Ismael Crispin —, estão atentos a esse tema. E eu
tenho certeza que nós vamos encontrar uma saída para que
no ano que vem, novamente, a gente não volte a essa
preocupação que os nossos produtores já estão tendo. A gente
tenha ali um preço base, um preço limite e criar alternativas,
inclusive, investir na agricultura através de cooperativas, na
produção própria do benefício do produto que é deles. Benefício
que chega até nós nos mercados, beneficiado, mas que saiu lá
da matéria prima deles. E como o Deputado Ismael Crispin
falou, não mudou nada. O preço que está sendo praticado lá
no final, para nós consumidores às vezes é até maior. E, às
vezes, fala “aumentou por causa da pandemia, está
aumentando tudo. Está vendendo mais.”. Mas para quem produz
não chega esse aumento.
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Então assim, alternativas precisamos encontrar e eu estou à
disposição para a gente, juntos, discutir esse assunto e dar
encaminhamentos bons e todos nós investirmos ali na base
principal da agricultura que é a agricultura familiar. E tem os
outros setores que vêm sofrendo, como também aquele que
produz verdura. O Deputado Chiquinho está aqui — que é o
deputado que levanta muito também a bandeira da agricultura
—, tem um conhecimento aqui que pode dar aula para qualquer
um de nós, a gente sabe disso. Mas que tem o conhecimento
de alternativas que a gente pode encontrar e, juntos, eu tenho
certeza que nós vamos conseguir.
Então essas são as minhas palavras hoje e declaro a todos os
produtores o nosso apoio. E nós estamos juntos nessa luta e
vamos vencer essa guerra.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Anderson Pereira. O Deputado falou muito bem em relação ao
preço de venda. Eu recebi essa semana, Deputado Ismael
Crispin, valor em um mercadinho aqui no interior do Estado,
R$ 7,47 a caixinha do leite, enquanto o produtor está recebendo
R$ 1,20. Então é uma discrepância muito grande.
O SR. ISMAEL CRISPIN – Pela Ordem, Presidente. Na verdade,
eu estou achando que eles estão vendendo a caixinha, o Tetra
Pak, não é o produto, não é o leite, não pode.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Boa colocação do senhor.
Quero convidar, aqui, Excelentíssimo Senhor Deputado Jair
Montes, pelo tempo de cinco minutos, sem direito a aparte.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem enquanto o
Deputado Jair vai falar.
Só queria falar que esses dias o pessoal questionou por que é
que ao invés de jogar fora o leite não distribui para a população
carente que está precisando? É capaz de o agricultor ir para a
cadeia se ele distribuir in natura, porque a lei nossa, nós
comemos galinha caipira, nós tomamos leite, todo mundo forte.
E hoje, se entregar lá, arrisca serem processados todos que
entregarem leite para as crianças beberem. Então a questão
hoje é de umas leis esquisitas.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem. Eu queria
também fortalecer o que o Deputado Follador falou. Até o leite,
Deputado Follador, que antigamente se vendia nas ruas, está
sendo proibido. Quer dizer, vender leite in natura é proibido.
Então, o produtor não pode pegar aquele leite e entregar para
a população porque é proibido por lei.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Aí dá cadeia para ele.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Deputado Jair Montes, por
cinco minutos, sem direito a aparte.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Deputado CironeDeiró, da região
de Cacoal, em seu nome eu cumprimento todos os Deputados
aqui nesta tarde. Aqui exaltando a vinda do Governador Marcos
Rocha nesta Casa, da qual fizemos reunião por longo tempo, e
ali ficou já definido que o Governo do Estado vai investir R$ 300
milhões nos municípios. Esse dinheiro será para asfaltamento,
para infraestrutura. Qual o nome do Programa mesmo,
Deputado Crispin?

O SR. ISMAEL CRISPIN – “Tchau Poeira”.

O SR. JAIR MONTES – “Tchau Poeira”, não é? “Tchau Poeira”.
E na condição de deputado da região de Porto Velho e aqui
próximo de Guajará-Mirim — com meu sócio Neidson —, Nova
Mamoré, Candeias, Itapuã, nós vamos também aqui trabalhar
junto aos prefeitos e à prefeita para que esse recursochegue
às regiões e em especial Nova Mamoré, Guajará-Mirim.
Guajará-Mirim tem uma rua chamada Leverger, não é isso,
Deputado Dr. Neidson? Oh, meu Deus do Céu! Époeira no verão
e lama no inverno. Eu acho que nós temos que agora, juntos,
trabalhar para resolver problemas de infraestrutura dos
municípios nesse apoio às prefeituras. Então, aqui, parabenizar
o Governador Marcos Rocha pela economicidade que fez no
Governo e agora vai poder empregar nos municípios.
Mas aqui, Presidente, retornando ao assunto, Deputado Eyder
Brasil, sobre a questão do leite. Eu tenho recebido muitas
ligações dos pequenos e médios produtores das regiões das
quais eu citei e, também, de todas as regiões. A situação atinge
todo o Estado. E, Deputado Crispin, o senhor que é da região
ali de São Francisco, aquela região da 429, nós sabemos que
o cidadão não vira produtor da noite para o dia. Ele tem toda
uma preparação na compra da terra e ali no preparo da terra;
de colocar o gado, da sua alimentação, não é isso, Senhor
Deputado Cirone? Não é? E aí, a vaca também não dá leite da
noite para o dia. Tem todo um trabalho. E quando tudo isso
acontece, vem o laticínio e todo dia compra o leite desses
produtores. Só o que não está justo é o preço. Por quê?
Quando a coisa aperta para o laticínio ele aperta, lá, o pequeno
produtor e o médio produtor e fala: “Era R$ 1,80 agora eu não
pago mais. Só pago R$ 1,00. Se quiser, bem. Se não quiser...
não tem.”. Então, essa política tem que mudar. Mas para a
política mudar, o Governo do Estado, através da Secretaria,
tanto da Agricultura, da Seagri, quanto da Emater, também do
Idaron, tem que fazer parte dessa gestão. Por quê? Nós
deputados aqui, Deputado Follador, nós somos cobrados. E o
grupo que o senhor participa ali em Buritis, ali na 28, de Nova
Mamoré e em outras regiões mais, as pessoas, a primeira
coisa que cobram é de quem? Do deputado. “O deputado não
faz nada. O deputado não cobra.”. Infelizmente, nós deputados,
nós só podemos cobrar e fiscalizar. Nós não temos o poder de
execução. O poder de execução é do Governo do Estado.
Esses laticínios, como monopólio, recebem até 85% de
incentivo fiscal. E aí fica uma pergunta: como é que está
estocado de queijo, de leite? Eles falam isso para poder
comprar barato, porque todo dia estão na porta do produtor,
do agricultor, batendo, querendo comprar leite. Então a
reivindicação é justa, desde que seja de maneira legal. Sem
prejudicar ninguém.
Agora, Coronel Almeida, Comandante-Geral da Polícia Militar,
a Polícia Militar também não pode trabalhar em prol dos
laticínios. Ela tem que manter o equilíbrio. Ela tem que manter
o equilíbrio. Nós estamos vendo muitas situações. Carro do
leite sendo escoltado pela Polícia Militar. Claro que esse não é
o papel da Polícia Militar. Ela tem que manter a ordem. Mas
tem que ter muito cuidado quanto a isso. E a situação,
Deputado Chiquinho, está tomando uma proporção
desesperadora e preocupante. Por quê? Tem produtor, a
maioria não está fornecendo o leite, mas uma minoria está
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fornecendo o leite. Então aqueles carros que, pelo que eu notei,
saem coletando, comprando leite nas propriedades, quando
ele chega em determinado lugar, eles são parados e o leite é
derramado. E aí está causando confusão. Então é muito
importante e o Deputado Chiquinho falou uma coisa aqui
verídica. A questão do leite, quem tem que intervir é o Governo
Federal. De achar o preço de equilíbrio para todo mundo,
mesmo em crise. A Assembleia Legislativa não tem esse poder,
infelizmente.
Então, eu tenho certeza de que os 24 deputados estaduais
estão preocupados, estão a favor do pequeno e do médio
produtor. Têm todo o nosso apoio e nós já temos uma comissão
aqui formada. Estaremos ouvindo, sim, essas Secretarias
envolvidas e também os pequenos e os médios produtores.
Senhor Presidente, Deputado Chiquinho, para encerrar aqui, a
gente fica preocupado porque a situação nossa, de Rondônia,
ainda está desesperadora na questão da Covid. As vacinas da
Prefeitura de Porto Velho, tem esperança de chegar, mas não
sabemos o dia correto que chega. O Governo fala que comprou
Sputnik, um milhão de doses, mas também não sabemos quando
chega. O Governo Federal desacelerou a vacinação. Está
chegando menos vacina no Brasil. Estavam vacinando, em
média, 1 milhão de pessoas/dia e agora não está mais isso. E
nós sabemos que a Covid só diminui com vacinação. A
imunização se dá com vacinação. Para se ter uma ideia, as
pessoas que se vacinaram, de 65 anos para cima, essas já
não estão indo para a UTI. Até têm Covid, mas são casos leves
e moderados. Então nós sabemos que quando nós chegarmos
a uma vacinação, atingindo 50 anos, 40 anos, nós vamos ter aí
um equilíbrio da Covid. Mas por enquanto, ainda estão 70,
80pessoas na fila da UTI. Isso quer dizer o quê? Está tudo
lotado. Ainda tem fila. Oitenta pessoas é muita gente. E todo
dia morre muita gente no Brasil e morrendo gente aqui também
no Estado de Rondônia.
Então fica aqui a nossa preocupação, clamando a Deus que
tudo ande, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia
de nós. Neste momento é Deus, mas os gestores têm que fazer
a parte deles, tanto o Governo do Estado, quanto as prefeituras
e os Secretários de Saúde. No mais, muito obrigado. Que Deus
nos abençoe.

(Às 18 horas e 49 minutos, o Senhor Cirone Deiró passa
a presidência ao Senhor Chiquinho da Emater)

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado,
Deputado Jair Montes, pelas palavras. O senhor falou muito
bem das vacinas, falou do produtor rural. Deputado muito
preocupado com o produtor rural.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Senhor
Presidente Chiquinho, por favor. Presidente Chiquinho, por favor.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Pois não, Deputado
Lazinho.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Me
responde se eu estou inscrito, por favor.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Foi, sim. O senhor
é o último, Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Está
bom. Obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Ok. Quero convidar
agora o Deputado Cirone Deiró, pelo tempo de cinco minutos,
sem aparte.

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) - Presidente,
aproveito o espaço e peço para registrar a minha presença. Eu
estou vendo que o meu nome ainda está como ausente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Registrar a
presença do Deputado Aélcio da TV. E avisar, Deputado Lazinho,
que logo depois do Deputado Eyder Brasil é o senhor que vai
usar a tribuna.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero aqui cumprimentar nosso
Presidente, Deputado Chiquinho da Emater; cumprimentar os
demais deputados aqui, em nome do Deputado Jair Montes,
quero cumprimentar toda imprensa, que está tendo essa missão,
no momento de pandemia, de levar a mensagem dos nossos
deputados a todo Estado de Rondônia.
Eu quero usar a tribuna desta Casa, nesta tarde, para agradecer.
Agradecer ao nosso Governador Coronel Marcos Rocha, nosso
Chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Em nome do Secretário
Júnior Gonçalves, agradecer todos os Secretários que estiveram
na cidade de Cacoal nessa sexta-feira. É de suma importância,
Deputado Ismael Crispin, a visita do Governador do Estado, do
Vice-Governador José Jodan, e de todo staff de governo nos
municípios. Para nós é uma honra, como morador da cidade
de Cacoal e região, receber essa comitiva do governo. Porque
quando o governo está presente no município, quer dizer que
terá benefício para esse município, inaugurando alguma obra
nesse município, terá alguma demanda do município que o
Governador, juntamente com sua equipe, com seus Secretários,
pode resolver ali, dando in loco celeridade a todas as ações.
Então fica aqui o nosso agradecimento.
O Governador esteve ali presente no IFRO – Instituto Federal
de Cacoal, com mais de 3.500 alunos, aquele Instituto funciona
ali na cidade de Cacoal. E inaugurou ali um laboratório de
degustação de café. Nós propomos nesta Casa aqui, no ano
passado, que Cacoal se transformasse verdadeiramente, com
um Projeto de Lei de nossa autoria, como a capital do café,
para que quando o Estado de Rondônia falasse o assunto de
café, Cacoal fosse referência. Não só na produção, porque na
produção nós temos municípios que já cresceram muito, como
Nova Brasilândia, Alta Floresta, Alto Alegre, mas no
atendimento ao produtor, com viveiristas, com laboratórios de
solo, com laboratórios de degustação e assim por diante. Cacoal
ser uma referência no café. E agora, nesse fim de semana, na
sexta-feira, o Secretário Padovani, juntamente com o nosso
Governador Coronel Marcos Rocha, fez a inauguração desse
laboratório no Instituto Federal de Rondônia, parceria do
Governo do Estado, que adquiriu esse laboratório, e o IFRO vai
fazer ali a parte de funcionamento dele, estrutural.
Queremos aqui também enaltecer que foi feito, no Município
de Cacoal, lá no Sítio do Seu Bento, na linha 10, o lançamento
do início da colheita de café aqui no Estado de Rondônia. Um
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sítio que é referência aqui no Estado. Já ganhou vários prêmios
nacionais de sustentabilidade. E o Governador teve o privilégio
de fazer o lançamento da colheita de café 2021, no Sítio, lá na
linha 10, em Cacoal, do Seu Bento e família. Obrigado, aí, por
ter nos acolhido em sua residência.
Queremos também ressaltar o compromisso que o Governador
do Estado Coronel Marcos Rocha fez com a população de
Pimenta Bueno e de Espigão d’Oeste, de iniciar neste ano de
2021, terminar 2022, a ciclovia que interliga o Município de
Pimenta Bueno com Espigão d’Oeste, dando ali em torno de 20
quilômetros. É um pedido nosso, nós já fizemos essa Indicação,
Deputado Anderson Pereira também já fez essa Indicação, e o
Governador recebeu ali, na cidade de Cacoal, o Prefeito Wéliton,
lá de Espigão d’Oeste. A mensagem também do Prefeito Arismar,
de Pimenta Bueno, onde tivemos reunião com mais de 500
ciclistas, e o Governador fez esse compromisso, chamou o
Residente do DER, juntamente com o Diretor, e fez o
compromisso de fazer essa ciclovia, beneficiando os
desportistas, as pessoas que praticam exercícios. Neste
momento de pandemia não podem aglomerar nas quadras de
futebol, de vôlei, então, vai ser atendido com o ciclismo. Então,
obrigado, Governador por ter esse compromisso com a
população de Pimenta Bueno e de Espigão d’Oeste.
Queremos ressaltar também que em 2019 e 2020 nós fizemos
uma Indicação ao Governo do Estado de Rondônia para a criação
do “Tudo Aqui”, na cidade de Cacoal. O “Tudo Aqui” é um local
que o Governo do Estado coloca todos os seus órgãos para
funcionar na mesma localidade, fazendo com que a população,
a sociedade cacoalense, a sociedade ali da redondeza de Cacoal
tenha condições de ser atendida em um único local. Com pontos
de atendimento da Sefin, pontos de atendimento do Detran,
dos Correios, do SAAE, da Energisa, então a pessoa vai em um
único local. Faz o seu Documento de Identidade e faz todo o
seu trânsito, que teria que fazer nos órgãos públicos do Estado
de Rondônia e dos órgãos públicos municipais, inclusive, de
essenciais, no caso da Energisa e da água. Então, nós queremos,
aqui, Governador, agradecer por atender a nossa Indicação,
atender o pedido dos nossos associados do CDL (Câmaras de
Dirigentes Lojistas)e da ACIC (Associação Comercial e Industrial
de Cacoal)que levaram também o documento para o senhor e
o senhor, prontamente, recebeu eles e atenderam nessa
demanda de colocar o “Tudo Aqui”, na cidade de Cacoal.
Queremos também agradecer ao Governador de ter recebido
o nosso grupo de empresários da ACIC, da CDL, da
Abrasel(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes)., em
nome aqui do Fernando, do Tiago, o Credival, teve um bate-
papo com esses empresários, falando dos procedimentos que
o governo toma em questão dos Decretos. Fez uma explanação
para os nossos empresários e eles saíram satisfeitos com a
explicação do Governador. O Governador falou da necessidade
de o comércio ficar aberto, mas também da responsabilidade
do governo em relação ao atendimento das pessoas com Covid.
Então, foi muito bem o Governador, informalmente, conversou
com esses empresários, dando uma satisfação para eles, das
ações do governo do Estado junto à população. E para encerrar,
Presidente, peço mais dois minutos. Nós fizemos uma Indicação
no governo para fazer um drive thru em Pimenta Bueno,
Primavera, São Felipe, Parecis e Alto Alegre. E o Governo do
Estado de Rondônia, amanhã, dia 14, a partir das 9 horas até

as 13 horas, na igreja Nossa Senhora de Fátima, estará
fazendo aí o drive thru. As pessoas que estão com os sintomas
gripais, que veem a necessidade de fazer o seu teste, vai ali
na Igreja Nossa Senhor de Fátima, em Pimenta Bueno, fazer
o seu teste. Isso é uma ação do Governo do Estado em parceria
com a Prefeitura de Pimenta Bueno, prefeito Arismar; uma
solicitação deste deputado que está aqui preocupado com a
situação da saúde no Estado de Rondônia. Então, está aí, um
benefício para a cidade de Pimenta Bueno. Você, cidadão de
Pimenta Bueno, se prepare, vai lá amanhã, dia 14.04, às 9
horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima fazer o seu teste,
se assim sentir a necessidade.
E para encerrar, meu Presidente, quero aqui destacar também
esse Projeto que o Governador, “Tchau Poeira”, está trazendo
para esta Casa, é um consenso de todos os deputados para
atender os municípios do Estado de Rondônia. É um Estado
novo, com muita carência de infraestrutura e precisa, sim, do
braço forte do governo, fazendo obras nos municípios, trazendo
benefício para os municípios, onde está o morador
rondoniense. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e
uma ótima semana a todos.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Obrigado,
Deputado Cirone. Parabéns pelo trabalho que está fazendo na
região de Cacoal, de Pimenta Bueno, em prol da população
daquela região.
O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência)– Presidente, uma
Questão de Ordem.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Pois, não,
Deputado Marcelo Cruz.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência)– Presidente,
muito obrigado. Quero aqui aproveitar que o Deputado Cirone
falou em relação ao drive thru lá do município de Pimenta
Bueno, que vai ser amanhã, eu quero só deixar aqui o meu
agradecimento também ao Governador do Estado de Rondônia,
ao Secretário Fernando Máximo, que semana passada eu
estive lá no CPA, juntamente com os vereadores de Pimenta
Bueno — que são os vereadores Rafael e Oziel—, e fizemos a
solicitação pessoalmente para que houvesse o drive thru lá
em Pimenta Bueno. Naquele momento a gente ligou para o
Senhor Eugênio, que é um empresário que todo o Estado
conhece. O Estado não tinha a quantidade suficiente para fazer
o drive thru e, naquele momento, a gente ligou, juntamente
com o Secretário Fernando Máximo, e o Dr. Eugênio se
prontificou e ontem mesmo ele me ligou dizendo que ele tinha
comprado 400 testes. Então, quero, aqui de público agradecer
ao empresário Dr. Eugênio. Só isso mesmo e agradecer ao
Governo do Estado por atender a nossa solicitação. Obrigado,
Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado,
Deputado Marcelo. Vamos parabenizar o empresário Eugênio,
da Cairu, que fez uma ação muito importante ao povo de
Pimenta Bueno.
Quero, aqui, convidar agora para usar a palavra, por cinco
minutos, sem aparte, nosso Deputado Eyder Brasil.
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O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde, Presidente, Deputado
Chiquinho da Emater, que ora preside esta Sessão, na pessoa
de quem eu cumprimento todos os demais deputados que estão
de forma presencial e remota. Cumprimentar também a
imprensa que está fazendo a cobertura, os nossos assessores.
Aqui também ao grande público que nos acompanham pela Tv
Assembleia, pelo canal, pela Tv Assembleia também e dizer
que para mim é uma grande honra estar aqui nesta tribuna
fazendo o uso da fala.
Quero, primeiramente, Deputado Luizinho Goebel, parabenizar
o Governo do Estado de Rondônia, na pessoa do Governador
Coronel Marcos Rocha, por ter idealizado, planejado e
apresentado a esta Casa de Leis o Projeto “Tchau Poeira”, que
visa beneficiar os 52 municípios do Estado de Rondônia, muitos
desses que não têm condições de colocar asfalto na rua da
sua população, dos seus munícipes e o Estado de Rondônia irá
executar esse Projeto, tenho certeza que com a anuência e
todos os demais pares.
Seguindo na pauta municipalista, Deputado Ismael Crispin,
chegou até o nosso gabinete um requerimento, um pedido,
uma denúncia a respeito de algo que vem acontecendo no
Estado de Rondônia desde 2017, quando foi aprovado uma lei
que obrigava o Estado a repassar os dados das processadoras
de cartões de crédito e de débito para os municípios. Eu gostaria
que a Mesa, a assessoria da Mesa colocasse na pauta para
que os nossos deputados pudessem entender o teor do assunto
que nós iremos tratar agora. Pode projetar no telão para os
nossos deputados acompanharem, por favor.

(Apresentação de slides)
O que que trata esta Lei? Está no artigo 127, da nossa
Constituição Estadual, no seu parágrafo 4º e parágrafo 5º,
onde cria... Pode passar, pode passar aí, essa aí é a nossa Lei.
Artigo 127, mais precisamente no §4º, onde o Estado deverá
informar os dados das operações do cartão de crédito da
municipalidade para fiscalização e acolhimento do imposto
sobre serviço de qualquer natureza. Aí eu gostaria que passasse
o §5º agora. E “a disponibilização das informações para os
municípios ocorrerá mensalmente e de forma continuada por
meio eletrônico, contendo o rol de todas as operações com
cartões de crédito e de débito”.
Só para vocês terem entendido do que se trata essa Lei, só no
ano de 2020, o Município de Porto Velho deixou de buscar a
recuperação de mais de quase R$ 14 milhões de créditos de
empresas que, porventura, sonegaram o fisco municipal.
Em Ji-Paraná o valor passa somente de R$ 7 milhões e 200
relacionado ao Simples Nacional e a gente não está nem falando
aí das vendas, da falta de emissão de notas fiscais. Pode passar.
Cacoal, se nós somarmos tudo aí, dá mais de R$ 5 milhões
que o município deixou no ano de 2020, buscar também a sua
recuperação. Pode passar. Vilhena também é um valor muito
considerável. Juntando as duas operações também orbita em
torno de R$ 5 milhões que o Município de Vilhena deixou de
buscar a sua recuperação. E aí tem todos os 52 municípios.
O Governo do Estado, em 2019, por não ter enviado aos
municípios, deixou, perdeu o ano de 2014. Como não enviou
esses dados em 2020, perderam os municípios a oportunidade
de recuperar os créditos de 2015, uma vez que, após 5 anos,
caduca-se legalmente, judicialmente, a oportunidade de
recuperar esses créditos.

Então, queria eu fazer uma cobrança ao Coronel Marcos Rocha;
ao Chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que cobre o Secretário
de Finanças, Luís Fernando, pelo cumprimento desta Lei. Todos
os 52 municípios do Estado de Rondônia têm deixado de buscar
a recuperação de crédito de que trata realmente esta lei. Após
o Estado de Rondônia passar às Secretarias Municipais dos 52
municípios, pode fazer um confronto de informações com o
que as empresas declararam ter vendido com nota fiscal e do
que realmente as empresas venderam. Então, a gente viu aí
que é um valor considerável.
O Governo do Estado de Rondônia que está abraçando a causa
municipalista, o cumprimento dessa lei para os municípios é
de vital importância. Então, fica aqui o meu registro, a minha
cobrança. Já falei com o Secretário Júnior Gonçalves e peço
encarecidamente que o Secretário de Finanças, que é um
conhecedor desta lei, por ele ser de carreira da Secretaria de
Finanças do Estado de Rondônia, assim como também o seu
Adjunto — não sei se ainda é, o Ono, que fazia parte do governo
em 2017 — já é conhecedor desta lei.
Então, os municípios estão deixando de buscar, via judicialmente,
a recuperação de valores consideráveis que poderiam agregar
na receita de seus municípios. Então fica aqui, Deputado Adelino
Follador, a minha cobrança ao Governo do Estado, mais especial
ao Secretário de Finanças, porque o que nós estamos falando
aqui é muito sério e também muito importante para todos os
52 municípios.
Gostaria de na próxima semana, na próxima terça, estar usando
a tribuna para parabenizar o Secretário de Finanças, o Governo
do Estado de Rondônia, pela execução e pelo cumprimento
desta lei. O Governo do Estado de Rondônia que abraçou a
bandeira municipalista em sua gestão deve olhar com muitos
bons olhos para esta lei estadual, lá no artigo127, §§ 4º e 5º
desse artigo.
Ademais, fica aqui registrado, mais uma vez, os meus parabéns
ao Governo do Estado de Rondônia pelo Projeto “Tchau Poeira”,
que vai realmente beneficiar todos os municípios do Estado de
Rondônia. E a minha solidariedade a todos os produtores rurais
de leite do nosso Estado.
Na semana passada, Deputado Chiquinho, na quinta-feira, eu
percorri vários comércios aqui na nossa capital, e o litro do
leite Italac chegou até 4,25, o que é inadmissível para este
Parlamento, o que é inadmissível para o Governo do Estado de
Rondônia.
E, aproveitando a fala do Deputado Ismael Crispin, já oficiei,
temos, amanhã, uma reunião marcada com o Diretor do Procon,
para buscar entender o porquê da inércia do Procon em ver o
que está acontecendo no campo e ver o que está acontecendo
na ponta final, que é no comércio, o porquê tanta discrepância
do valor do litro do leite.
Então, fica aqui registrada a nossa solidariedade a todos os
produtores rurais de leite, e convidar o Governo do Estado de
Rondônia, aquelas Secretarias que são pertinentes ao tema,
que possam buscar, junto com este Parlamento, uma solução
viável, cabível e justa com os nossos produtores de leite.
Deputado Chiquinho da Emater, é tudo o que eu tenho para
hoje. Que Deus abençoe Rondônia!

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Parabéns,
Deputado Eyder Brasil, pelas palavras, pelo pronunciamento.
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Queria aqui registrar a presença de Eduardo Vilarino, ali de
Ariquemes, Presidente Municipal do Partido PL, naquela cidade;
a Graça Daveli também, que foi vereadora lá em Ariquemes,
foi candidata agora também, não se elegeu, mas teve uma
votação expressiva; e o Valdinei Gomes, Presidente Municipal
do Partido PROS, ali em Ariquemes. Sejam todos bem-vindos
à nossa Assembleia Legislativa.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Deputado
Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Pois não.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero também parabenizar a
presença deles, e registrar aqui que para nós é um prazer o
pessoal lá de Ariquemes.
Mas eu queria só falar aqui que eu recebi um comunicado agora,
acabou de sair em nível de Estado, que o Instituto São Pellegrino
cortou o atendimento pela metade, atendimento de câncer, por
falta de repasse do recurso do IPAM (Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores). Corre o risco de fechar totalmente
e ainda...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – O IPAM é do
município.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, estão pedindo socorro para
esta Casa, pedindo para a gente fazer alguma coisa, porque
esse pessoal que está sendo atendido lá, não sabe o que vão
fazer, porque já cortou hoje 50% do atendimento, e arrisca
fechar por falta de repasse do IPAM.
Então, eu gostaria, só para registrar isso. Acabou de sair na
TV agora, aí o pessoal está ligando aqui porque tem muitos
pacientes que estão cadastrados, estão agendados e não sabem
o que fazem.

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – O IPAM é do
município, não é, Deputado Adelino?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Do Município de Porto Velho.

O SR. EYDER BRASIL – Só colaborar. Infelizmente, o IPAM é do
município. E a gente vê a saúde do Município de Porto Velho,
uma precariedade. E o pior é ver o Chefe do Executivo brincando
com a esperança do seu povo. Anunciou que, na data de ontem,
chegariam 400 mil doses de vacina, mas, infelizmente, uma
grande falácia. Inclusive o próprio laboratório dessas vacinas
já se manifestou dizendo que não tem nenhum contrato com o
Município de Porto Velho. Infelizmente, esse é o retrato da nossa
gestão, aqui, municipal.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Eu quero agora
convidar o nosso Deputado Lazinho da Fetagro para usar a
palavra, por cinco minutos, sem aparte.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Obrigado,
Presidente. Cumprimento os nobres deputados, deputadas. Para
mim, é um prazer poder estar aqui.

Eu quero, claro que não poderia ser outro o tema, dizer da
preocupação e dos problemas que nós estamos enfrentando
no Estado de Rondônia com relação à cadeia produtiva do
leite.
Eu quero começar dizendo que a responsabilidade e a
irresponsabilidade no tratamento dado pelas empresas aos
produtores é o que causa isso, está causando agora. Porque o
preço sobe e desce, e é normal, e o produtor sabe disso. Não
nesses termos, não dessa forma. O que acontece? Imagine
que você tem um produto e você entrega esse produto para a
empresa; a empresa industrializa esse produto, comercializa
esse produto e, a partir daí, você vai receber o valor do preço
do leite lá embaixo. Vamos fazer uma comparação: eu estou
entregando o meu produto a 1,80. A bel prazer da empresa,
ela baixa para 1,20. Isso é o quê? O que é isso se não for
roubo na caradura, ou “escravidão branca” para com os
trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar? Não tem
outro nome para ser chamado. Por que eles não cumprem a
lei e fornecem o preço do leite antecipado? Por que eles não
cumprem o contrato com os produtores no que se refere a
receber o leite e pagar pelo preço anterior, ao invés de baixar
como tem abaixado? Por que eles não cumprem a lei que
obrigam eles a participarem do Conseleite para ter o incentivo
fiscal? Por que eles descumpriram a lei, e prorrogaram o prazo
de pagamento do leite, que era para a data do dia 20, e agora
vai para o dia 25?
Então, se isso não for irresponsabilidade para com o Estado,
se isso não for irresponsabilidade e roubo para com os
produtores, isso é o quê? Não existe respeito das empresas
para com o Estado de Rondônia e para com os produtores do
Estado de Rondônia. Eles podem fornecer o preço antecipado
e não o fazem. Eles pegam o seu produto, isso aí que eu falo
que é roubo. Pegam o produto, industrializa, comercializa e
paga o produtor do jeito que eles querem pagar. Estão roubando
os nossos produtores sim. Não têm responsabilidade para com
o Estado porque R$ 0,08, R$ 0,10, R$ 0,05 a menos no preço
do leite é menos imposto para dentro do Governo do Estado.
Então, o governo tem que tomar providência. Tem que arrumar
jeito de dar incentivo sim, porque se a empresa tem incentivo,
o produtor também tem que ter. Então vamos tirar os incentivos
das empresas. Vamos colocar todo mundo igual. Por que é
que trata diferente? Então essa irresponsabilidade, essa
indignação que há 25 anos na minha vida eu tenho, Senhor
Presidente Chiquinho, para com esse tratamento dado pelas
empresas para com os produtores do nosso Estado.
Fica aqui mais uma vez o protesto. Nós vamos tentar até a
última hora para ver se os nossos produtores sejam respeitados
e são... Hoje eu recebi um áudio de uma senhora lá de Anari.
Ela é que tira o leite, ela é que levanta de madrugada para
tirar o leite e ela estava falando “Seu Lázaro, é impossível
você levantar e entregar o leite abaixo do custo de produção.”
Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. É
irresponsabilidade e roubo sim, para com os produtores do
nosso Estado. Obrigado, Senhor Presidente.
O SR. EZEQUIEL NEIVA  a:– Presidente, Questão de Ordem.
Vamos à votação aí.

(Às 19 horas e 13 minutos, o Senhor Chiquinho da
Emater passa a presidência ao Senhor Cirone Deiró)
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O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado Lazinho
da Fetagro.
Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao Grande
Expediente. Não há oradores inscritos.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – Procede à leitura
das proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer Voto
de Louvor ao Sr. Jeconias Nogueira, que realizou um resgate
de um bebê de 7 meses durante incêndio.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer, nos
termos dos artigos 172 e 181, § 2º do Regimento Interno desta
Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção nos anais
de Votos de Pesar desta Casa, pelo falecimento de João Barra
da Silva, ocorrido no dia 30 de março de 2021, em Cacoal/RO,
em virtude de infarto.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
Voto de Pesar aos familiares do Pe. José Leilson de Souza
Alfredo, pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de
Alto Paraíso, vítima da Covid 19, ocorrido no dia 08 de abril de
2021 no CAR em Ariquemes-RO.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a
apresentação de Voto de Pesar aos familiares do Senhor Doutor
Hilário Tadeu Golart, médico, falecido na tarde do dia 01 de
abril em decorrência do novo coronavírus.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a
apresentação de Voto de Pesar aos familiares do Senhor José
Walter, empresário, falecido na manhã do dia 06 de abril em
decorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a
apresentação de Voto de Pesar aos familiares do Senhor
Rubenildo Rodrigues Belfort, mototaxista, falecido na madrugada
do dia 16 de março em decorrência de câncer.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a
apresentação de Voto de Pesar aos familiares do Senhor
Adonias Ribeiro de Castro, pastor, falecido na manhã do dia 06
de abril em decorrência do novo coronavírus.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer nos
termos dos artigos 172 e 181, §2° do Regimento Interno desta
Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção nos anais
de Votos de Pesar desta Casa, pelo falecimento do 2º Sargento
Policial Militar José Antônio Alves Cardoso, ocorrido no dia 11
de abril de 2021, em Cacoal/RO, em virtude de Covid-19.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer, nos
termos dos artigos 172 e 181, §2º do Regimento Interno desta
Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção em ata
de Voto de Pesar e apresentação de condolências à família e
amigos, pelo falecimento de Fortunato Folli Neto, ocorrido no

dia 06 de abril de 2021, em Cacoal/RO, em virtude de Covid-
19.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer,
ao Governador do Estado extenso ao Chefe da Casa Civil e à
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, informações e
providências quanto ao andamento do processo administrativo
informado na resposta apresentada pela SEJUS (Ofício 24993/
2020), no qual sugere a reforma da Penitenciária Regional de
Guajará-Mirim, localizada no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer,
ao Governador do Estado extenso ao Chefe da Casa Civil,
informações e providências quanto à abertura das escolas,
públicas e privadas, na 1ª fase do decreto de isolamento social,
no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
através da Secretaria de Estado de Saúde revise a quantidade
de vacinas enviadas ao município de Theobroma, tendo em
vista o aumento expressivo do número dos casos daquela
localidade, que torna pouco efetiva a quantidade de vacinas
atualmente repassadas.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
através da Secretaria de Estado de Saúde revise a quantidade
de vacinas enviadas ao município de Cacaulândia, tendo em
vista o aumento expressivo do número dos casos daquela
localidade, que torna pouco efetiva a quantidade de vacinas
atualmente repassadas.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
através da Secretaria de Estado de Saúde revise a quantidade
de vacinas enviadas ao município de Vale do Paraíso, tendo
em vista o aumento expressivo do número dos casos daquela
localidade, que torna pouco efetiva a quantidade de vacinas
atualmente repassadas.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
através da Secretaria de Estado de Saúde revise a quantidade
de vacinas enviadas ao município de Vale do Anari, tendo em
vista o aumento expressivo do número dos casos daquela
localidade, que torna pouco efetiva a quantidade de vacinas
atualmente repassadas.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
através da Secretaria de Estado de Saúde revise a quantidade
de vacinas enviadas ao município de Jaru, tendo em vista o
aumento expressivo do número dos casos daquela localidade,
que torna pouco efetiva a quantidade de vacinas atualmente
repassadas.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia que
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através da Secretaria de Estado de Saúde revise a quantidade
de vacinas enviadas ao município de Jorge Teixeira, tendo em
vista o aumento expressivo do número dos casos daquela
localidade, que torna pouco efetiva a quantidade de vacinas
atualmente repassadas.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
ao Governo do Estado com cópia a Secretaria de Estado da
Saúde – SESAU para Prestar esclarecimento acerca do Recurso
e benefício no valor de R$ 8,6 Bilhões de Reais enviado pelo
Governo Federal para o Governo do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer ao
Poder Executivo, extenso à Secretária de Estado da Saúde –
SESAU, informações acerca dos contratos vigentes cujos objetos
são aparelhos tomógrafos localizados no Hospital de Urgência
e Emergência Regional de Cacoal - HEURO e Hospital Regional
de Cacoal - HRC, que estão fora de funcionamento e requer
ainda, possível data para sanar supostas irregularidades
apresentadas no funcionamento dos aparelhos acima citados.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer ao
Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria de Estado
de Educação – SEDUC, a retomada do pagamento do Cartão
alimentação, bem como reajuste do mesmo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer ao
Governador do Estado, extenso ao Secretário de Estado da
Educação – SEDUC, cópias dos Contratos de laboratórios de
informática adquiridos pela SEDUC desde o ano de 2019.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer Voto de
Louvor ao 3° SGT da PM Luciano Hermes Pereira e ao Soldado
da PM André Luiz Almeida do 2° BPM de Ji-Paraná, tendo em
vista a conduta diferenciada, em especial, em plena pandemia,
ao invés de aguardarem o resgate, agiram de maneira proativa
realizando procedimentos socorristas que foram cruciais para
preservar a vida da vítima.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
ao Governo do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas
e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, para
prestar esclarecimento acerca da recuperação da RO – 460
até o município de Buritis – RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
ao Governo do Estado, com cópia a Secretaria de Estado de
Obras e serviços Públicos – SEOSP, para prestar
esclarecimentos acerca da obra da Unidade Integrada de
Segurança Pública – UNISP do município de Buritis/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado de
Saúde – SESAU, informações e providências acerca dos critérios
adotados no cronograma de vacinação contra o Coronavírus,
aos servidores Agentes de Segurança Socioeducativo, no âmbito
do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado da

Educação – SEDUC, informações e providências acerca do
processo licitatório na modalidade de registro de preços para
contratação de vigilantes, a fim de atender todas as unidades
escolares no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado de
Saúde – SESAU, informações e providências acerca dos
critérios adotados no cronograma de vacinação contra o
Coronavírus, aos servidores que compõem a Segurança Pública
no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, informações e providências quanto ao
andamento do processo licitatório para contratação de empresa
para realização de limpeza da fossa séptica na Penitenciária
de Nova Mamoré.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer ao
Governador do Estado, extenso à Secretária de Estado de
Finanças – SEFIN, os comprovantes de envio dos dados das
operações com cartões de crédito aos municípios conforme
artigo 127 §§ 4° e 5° da Constituição Estadual no período de
2019 até 2021.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Renato Viana Carvalho, Policial Penal, em alusão
aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.  Concede
Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor Artidônio Marinho
Rocha Junior, SD Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado
de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO CIRONE
DEIRÓ.  Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor
Luiz Eduardo Gomes Bremide, CB Bombeiro Militar do Estado
de Rondônia, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito Legislativo à
Professora Drielly Santos de Souza pelo recebimento do prêmio
Nacional “Educação Infantil: Boas Práticas de Professores
Durante a Pandemia.”.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA. Dispõe sobre a
aplicação de multa para quem divulgar por meio eletrônico
notícias falsas (fake News) sem comprovação científica sobre
“vacinas de imunização” a epidemias, endemias e pandemias
no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Elson Rosa da Silva, Policial Penal, em alusão 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
à Senhora Eliane Vieira de Paula, Policial Penal, em alusão aos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Eldo Ricardo da Silva, Policial Penal, em alusão aos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Renato Coelho de Souza, Policial Penal, em alusão
aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Elidomar Duarte Freire, Policial Penal, em alusão
aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- MENSAGEM 075/2021 DO PODER EXECUTIVO DE 13 DE ABRIL
DE 2021.
“Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Legislativa:
Com atenciosos cumprimentos, nos termos do artigo 183, inciso
III do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, solicito os bons préstimos de Vossas Excelências
para admitirem a presente modificação, nos termos que
especifica, na Mensagem nº 189, de 11 de setembro de 2019,
que dispõe sobre o nome da indicada para ocupar o cargo de
Diretora, da Agência de Regulação de Serviços Públicos
Delegados do Estado de Rondônia – AGERO, componente da
Administração Indireta do Estado de Rondônia.(...)
Assim sendo, apresento relação nominal, com vistas à ocupação
ao cargo já citado: Silvia Lucas da Silva Dias para ocupar o
cargo de Diretor Presidente.”.
   Lidos os expedientes, Senhor Presidente.
Estou dando trabalho para os senhores? Está muito rápido?
Está não, não é? Está bom.

(Às 19 horas e 28 minutos, o Senhor CironeDeiró passa
a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Senhor
Secretário Eyder Brasil.
Solicito ao nobre Secretário que proceda à leitura das matérias
a serem apreciadas.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer Voto de Louvor ao
Senhor Jeconias Nogueira, que realizou um resgate de um bebê
de 7 meses durante incêndio.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação do Requerimento de autoria do Deputado Eyder Brasil.
Em discussão. Algum deputado gostaria de discutir? Não?
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer, nos termos dos artigos
172 e 181, § 2º do Regimento Interno desta Casa, homenagem
de pesar, consistente em inserção nos anais de Votos de Pesar
desta Casa, pelo falecimento de João Barra da Silva, ocorrido
no dia 30 de março de 2021, em Cacoal/RO, em virtude de
infarto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação, o Requerimento de autoria do Deputado Cirone Deiró.
Em discussão. Algum deputado para discutir? Não havendo,
encerrada a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Fica aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer Voto de Pesar aos
familiares do Pe. José Leilson de Souza Alfredo, pároco da
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Alto Paraíso, vítima
da Covid 19, ocorrido no dia 08 de abril de 2021 no CAR em
Ariquemes-RO.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Adelino
Follador. Em discussão. Não havendo deputados para discutir,
encerrada a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) –REQUERIMENTO DA
DEPUTADA CASSIA MULETA.Requer a apresentação de Voto
de Pesar aos familiares do Senhor Doutor Hilário Tadeu Golart,
médico, falecido na tarde do dia 01 de abril em decorrência do
novo coronavírus.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação, o Requerimento de autoria da Deputada Cassia Muleta.
Algum deputado para discutir? Não havendo, encerrada a
discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a apresentação de Voto
de Pesar aos familiares do Senhor José Walter, empresário,
falecido na manhã do dia 06 de abril em decorrência de Acidente
Vascular Cerebral (AVC).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação, o Requerimento de autoria da Deputada Cassia Muleta.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Fica aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.
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O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DA
DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a apresentação de Voto
de Pesar aos familiares do Senhor Rubenildo Rodrigues Belfort,
mototaxista, falecido na madrugada do dia 16 de março em
decorrência de câncer.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria da Deputada Cassia Muleta.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestam. Aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL(Secretário ad hoc) - REQUERIMENTO DA
DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer a apresentação de Voto
de Pesar aos familiares do Senhor Adonias Ribeiro de Castro,
pastor, falecido na manhã do dia 06 de abril em decorrência do
novo coronavírus.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria da Deputada Cassia Muleta.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestam. Aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL(Secretário ad hoc) - REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer nos termos dos artigos 172
e 181, §2° do Regimento Interno desta Casa, homenagem de
pesar, consistente em inserção nos anais de Votos de Pesar
desta Casa, pelo falecimento do 2º Sargento Policial Militar
José Antônio Alves CARDOSO, ocorrido no dia 11 de abril de
2021, em Cacoal/RO, em virtude de Covid-19.

re:O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Cirone Deiró.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestam. Aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL(Secretário ad hoc) - REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer, nos termos dos artigos 172
e 181, §2º do Regimento Interno desta Casa, homenagem de
pesar, consistente em inserção em ata de Voto de Pesar e
apresentação de condolências à família e amigos, pelo
falecimento de Fortunato Folli Neto, ocorrido no dia 06 de abril
de 2021, em Cacoal/RO, em virtude de Covid-19.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Cirone Deiró.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestam. Aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL(Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1014/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM73. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito AdicionalSuplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 290.870.046,64, e
Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor de
R$ 300.000.000,00.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto se encontra
sem parecer. O Deputado Jair vai dar o parecer.

O SR. JAIR MONTES - Autor: Poder Executivo/Mensagem73,
Projeto de Lei nº 1014/2021, “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito AdicionalSuplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 290.870.046,64, e Crédito Adicional
Suplementar por Anulação, até o valor de R$ 300.000.000,00.”.
Somos de parecer favorável pelas Comissões pertinentes. Dado
o parecer, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passamos à discussão e
votação. Em discussão o parecer do Deputado Jair Montes.
Não havendo discussão, passamos à votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestam. Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 1014/2021,
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
AdicionalSuplementar por Superavit Financeiro, até o valor de
R$ 290.870.046,64, e Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 300.000.000,00.”.
Em primeira discussão. Não havendo, encerrada a discussão.
Em votação.Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestam. Aprovado e vai à
segunda votação e discussão.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) –PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 234/2021 DO DEPUTADO ALEX SILVA.
Concede o Título de Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia,
ao Senhor Coronel BM Gilvander Gregório de Lima.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido o Deputado Cirone
para assumir a presidência.

(Às 19 horas e 38 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Esse Projeto encontra-se
sem parecer. Eu gostaria que o Deputado Jair Montes desse o
parecer nesse Projeto.

O SR. JAIR MONTES - Projeto de Decreto Legislativo 234/2021
de autoria do Deputado Alex Silva, que “Concede o Título de
Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia, ao Senhor Coronel
BM Gilvander Gregório de Lima.”.
O meu parecer é favorável, Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 234/2021, parecer do Deputado Jair Montes. Em
discussão e votação o parecer. Não havendo discussão, em
votação o parecer. Os deputados favoráveis ficam como estão,
os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
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Em discussão única e votação o Projeto de Decreto Legislativo
234/2021, que “Concede o Título de Cidadão Honorífico do
Estado de Rondônia, ao Senhor Coronel BM Gilvander Gregório
de Lima.”. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai
ao Expediente.
Matéria seguinte, Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) –PROJETO DE LEI
1001/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 60. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 17.250.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.

(Às 19 horas e 41 minutos, o Senhor Cirone Deiró passa
a presidência ao Senhor Jean Oliveira)
il:
O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) –A matéria encontra-se sem
parecer. Convido Deputado Jair Montes para dar parecer pelas
Comissões pertinentes.

O SR. JAIR MONTES - Projeto de Lei 1001/2021 de autoria do
Poder Executivo/Mensagem 60, que “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor
de R$ 17.250.000,00, em favor da Unidade Orçamentária
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.”.
Nosso parecer é favorável, Senhor Presidente.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Parecer favorável do
eminente Deputado Jair Montes. Para discutir o parecer. Em
discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Aprovado o parecer.
Em votação o Projeto de Lei 1001/2021. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai à segunda votação.
Matéria seguinte, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) –PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 236/2021 DO DEPUTADO ALEX SILVA.
Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Sr. Rafael Maia
Sales, 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – A matéria encontra-se
sem parecer. Convido Deputado Anderson Pereira para emitir
parecer.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – Já tem parecer,
Deputado.Foi eu quem deu o parecer.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. Esse parecer tem que ser da Comissão
de Educação.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Então, o senhor é da
Comissão de Educação. Pode relatar.
O SR. ANDERSON PEREIRA – Projeto de Decreto Legislativo
236/2021 de autoria do Deputado Alex Silva, que “Concede a
Medalha do Mérito Legislativo ao Sr. Rafael Maia Sales, 1º
Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.”.

Nosso parecer pela Comissão de Educação é pelo bom
andamento da matéria, pela sua constitucionalidade e
legalidade da matéria, Senhor Presidente.

(Às 19 horas e 43 minutos, o Senhor Jean Oliveira passa
a Presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão o parecer do
Deputado Anderson. Alguém gostaria de discutir? Colocando
em apreciação o parecer. Aprovado o parecer.
Em discussão única e votação o Projeto de Decreto Legislativo
nº 236/2021 de autoria do Deputado Alex Silva. Alguém para
discutir o Projeto? Não havendo, os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 235/2021 DO DEPUTADO ALEX SILVA.
Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Sr. Major do CBM
José Constantino da Silva Júnior (Coordenador de Atividades
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia).

O Projeto encontra-se com o parecer da CCJ. Está
faltando o parecer da Comissão de Educação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Convido o nobre
Deputado, componente da Comissão de Educação, Deputado
Ismael Crispin, para proceder ao seu parecer em plenário, do
Projeto do Deputado Alex Silva: Medalha do Mérito Legislativo
ao Sr. Major José Constantino.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Senhor Presidente, Projeto de
Decreto Legislativo 235/2021, de autoria do Deputado Alex
Silva, “Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Sr. Major
do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) José Constantino da Silva
Júnior (Coordenador de Atividades Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondônia).”.

O Projeto, Senhor Presidente, já recebeu parecer
favorável na Comissão de Constituição e Justiça, reúne toda a
documentação necessária. Portanto, no mérito da matéria, o
nosso voto é favorável pelo prosseguimento da matéria.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Em discussão o
parecer. Alguém para discutir o parecer? Não havendo, coloco
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer.

Em discussão única e votação o Projeto de Decreto
Legislativo nº 235/2021, do Deputado Alex Silva. Alguém
gostaria de discutir? Não havendo, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
1003/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 62. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Excesso de Arrecadação, até o valor de R$ 150.000,00, em
favor da Unidade Orçamentária Fundação Rondônia de Amparo
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ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa do Estado de Rondônia - FAPERO.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Uma Questão de Ordem, Senhor Presidente, por favor. Questão
de Ordem, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Sim, senhor.
Concedida a Questão de Ordem ao nobre Deputado Lazinho da
Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - O
Projeto das EFAs (Escolas Família Agrícola) foi colocado na
pauta, Senhor Presidente?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Sim, senhor. Gostaria
que a assessoria da Mesa falasse em que ordem está aí para
votar o Projeto das EFAs. Um pedido do Deputado Lazinho da
Fetagro, o Deputado Cirone também pediu.

Esse Projeto está sem parecer, para a Fapero. Eu convido
o nobre Deputado — atuante Deputado — Adelino Follador para
proceder ao seu parecer em plenário.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 1003/2021,
Mensagem 62, do Poder Executivo, “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de
Arrecadação, até o valor de R$ 150.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária Fundação Rondônia de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa do Estado de Rondônia.”.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado, nobre
Deputado Adelino Follador, pelo parecer.

Gostaria de colocar, neste momento, em discussão o
parecer. Alguém gostaria de discutir? Não havendo, vamos à
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Fica aprovado o
parecer.

Agora vamos à discussão do Projeto. Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei 1003/2021, de autoria do
Poder Executivo. Alguém gostaria de discutir o Projeto? Não
havendo, os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
1017/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 79. Dispõe sobre
a celebração de parcerias com Escolas Família Agrícola - EFAs,
e congêneres, e revoga a Lei nº 4.076, de 31 de maio de 2017.

O SR. ALEX REDANO(Presidente) – Esse é o famoso
Projeto que é o pedido do Deputado Lazinho da Fetagro e
também com o apoio do Deputado Cirone, Deputado Eyder Brasil
também, aliás, todos os deputados sempre apoiaram essa
causa. Mas, fazendo justiça, o Deputado Lazinho vem aí há
muitos meses cobrando esse Projeto.
O Projeto encontra-se sem parecer. Eu gostaria de convidar o
nobre deputado representante do município de Cacoal, Deputado
CironeDeiró para proceder ao seu parecer em plenário.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Projeto de Lei 1017/2021 do Poder
Executivo/Mensagem79, “Dispõe sobre a celebração de
parcerias com Escolas Família Agrícola – EFAs, e congêneres,
e revoga a Lei nº 4.076, de 31 de maio de 2017.”.
Nós somos de parecer favorável pelas Comissões e dentro da
legalidade está favorável, Presidente.

O SR. ALEX REDANO(Presidente) – Obrigado, nobre Deputado
Cirone. Gostaria de colocar em apreciação do plenário, o
parecer. Alguém para discutir o parecer?

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

O SR. ALEX REDANO(Presidente) – Com a palavra, Deputado
Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, só para informar que agora
saiu no noticiário nacional que a CPI que o STF autorizou —
autorizou não, mandou o Senado fazer — e tinha uma discussão
hoje, e se incluía Estados e municípios que receberam recurso
do Governo Federal. Saiu agora que foi incluso Estados e
municípios que receberam dinheiro do Governo Federal. Claro
que esse tipo de decisão vai usurpando Câmara de Vereadores
e também Assembleias Legislativas de Estados, mas então
agora a CPI será feita pelo Congresso Nacional, pelo Senado
Federal. Então, a situação tomou uma proporção diferente.
Então são as informações que saíram agora de Brasília, Senhor
Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedo a Questão de
Ordem ao Deputado Ismael Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Só porque o senhor foi muito hábil
na questão da votação do Projeto das EFAS. Eu queria fazer
justiça aqui ao meu colega Deputado Lazinho por sempre estar
nessa luta em defesa das EFAs. E também é um pedido da
EFA de Novo Horizonte, a nossa diretora lá que ligou
insistentemente procurando pelo Projeto, o nosso vereador lá
no município de Castanheira, o Vereador Gilson. Então, eu
acho que o Projeto, de fato, atende uma reivindicação dessas
escolas que vivem uma dificuldade, mas se mantém de pé,
fazendo o enfrentamento e fazendo a educação técnica com
qualidade. Então, mais uma vez parabéns ao Deputado Lazinho
e as nossas EFAs do Estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais algum deputado
gostaria de discutir?

O SR. CIRONE DEIRÓ – Para discutir, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – À vontade.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Só fazer justiça ao Deputado Lazinho,
um grande defensor das escolas EFAs do Estado de Rondônia.
E também, eu obtive o pedido da diretora lá de Cacoal que
solicitou devido à escassez de recurso. As escolas precisam
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desses convênios estaduais com o governo para se manter.
Então, parabenizar o Deputado Lazinho e juntos pedindo para
colocar esse Projeto em votação. Obrigado, Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria de conceder a
palavra ao nobre Deputado Adelino Follador.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Parabenizar o Deputado Lazinho,
que é um defensor, não só nesse mandato, mas já no mandato
anterior, das EFAs. E eu visitei lá e vi a realidade deles. De fato,
precisam demais dessa ajuda. Então, parabenizar o Deputado
Lazinho e o Governo do Estado que mandou esse Projeto e
tomara que libere o mais rápido possível. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida, não é nem
Questão de Ordem, na verdade, é para discutir o Projeto.
Eu gostaria de fazer justiça e, antes de Vossa Excelência falar,
eu gostaria de mais uma vez parabenizar Vossa Excelência por
essa luta e também aos demais deputados que estão aqui
cobrando esse Projeto, mas Vossa Excelência vem aí,
praticamente toda semana cobrando esse Projeto.
Então eu o parabenizo por essa grande vitória e concedo a
palavra a Vossa Excelência.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Obrigado,
Presidente. É só para agradecer ao Governo do Estado e
agradecer aos nobres deputados.
Esse Projeto foi aprovado a primeira vez ainda em 2016, no
Governo Confúcio, que permite o repasse dos recursos do
Fundeb que vem para o Estado e são das Escolas Família
Agrícolas, essa lei permite que o Estado passe esse recurso
para as escolas. E nós conseguimos. A primeira vitória foi lá
em 2016 ainda. Hoje nós estamos repetindo, atrasou um pouco
este ano, dado toda essa atribulação, mas hoje, conversando
com o Júnior ele encaminhou...(falha na transmissão
doáudio) e, com certeza, as escolas poderão sanar os seus
problemas financeiros, pelo menos parcialmente agora com
esse recurso.
Muito obrigado, Presidente, a Vossa Excelência por colocar em
pauta, aos deputados e ao Governo do Estado. Muito
obrigado,Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais uma vez, parabéns.
Eu gostaria aqui, de pedir permissão de todos os deputados,
para cumprimentar nossos visitantes do Município de
Ariquemes. Está aqui a Graça, foi vereadora em Ariquemes. É
1ª Suplente, faz um trabalho brilhante em Ariquemes, em
especial, ao Garimpo Bom Futuro. Parabéns. Também o Valdinei
Gomes, que é Presidente do PROS, é nosso amigo aqui. Leve
um abraço carinhoso a nossa amiga Dalva. Parabéns pelo
trabalho. Eduardo, da Umama. O Eduardo já foi presidente de
todas as associações dos bairros lá de Ariquemes. Fez um
trabalho muito grande no Município de Ariquemes. Parabenizo
o trabalho de vocês e ficamos muito felizes com a visita de
vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Em nome do Zico,

Chefe de Gabinete do Deputado Luizinho, cumprimento todos
os demais amigos presentes no plenário.
 Colocamos em votação, neste momento, o parecer. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Fica aprovado.
Em primeira discussão e votação o Projeto que dispõe sobre a
celebração de parceria com as EFAs (Escola Família Agrícola),
Projeto de Lei 1017/2021, do Poder Executivo.
Alguém gostaria de discutir o Projeto?

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Jhony Paixão
para...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Desculpa. Eu escutei... É o
Deputado Jhony?

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Positivo,
Presidente. Jhony Paixão.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – É o Deputado Jhony.
Reconheci a voz. Para discutir o Projeto, fica a palavra vaga ao
nobre Deputado Jhony Paixão.

 O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Presidente, na
verdade, só agradecer a parceria que as EFAs têm feito na
nossa comunidade, com metodologia revolucionária no sistema
de educação. Parabenizar o Deputado Lazinho que tem sido
um grande parceiro, tem lutado em prol das mesmas e
mandando um abraço,neste momento. A Gleice, lá de Ji-Paraná,
que também entrou em contato conosco preocupada com este
Projeto e aí fazer jus também a todos os polos que estão
preocupados com esse Projeto. Tenho certeza absoluta de que
essa parceria do Governo do Estado com esse revolucionário
sistema de educação, realmente, vai fazer a diferença na vida
dos jovens, pós-pandemia. Obrigado, Presidente. Um abraço
ao Deputado Lazinho, também.

O DR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais algum deputado
gostaria de discutir sobre o Projeto de Lei? Não havendo,
passemos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado.Vai a segunda votação.
Senhor Secretário, próxima matéria.

 O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1004/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 63. Autoriza o
Poder Executivoa abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 67.232.484,63, em favor
daUnidade Orçamentária Recursos Sob a Supervisão da SEFIN
- RS-SEFIN.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A matéria encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar o nobre Deputado Jair Montes
para proceder ao parecer em plenário.

O SR. JAIR MONTES - Projeto de Lei 1004/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 63, “Autoriza o Poder Executivoa abrir
Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o
valor de R$ 67.232.484,63, em favor daUnidade Orçamentária
Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN.”.
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O nosso parecer é favorável, Senhor Presidente.

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, nobre Deputado
Jair Montes. Coloco em discussão o parecer. Não havendo
discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica
aprovado o parecer.
Coloco em discussão, agora, o Projeto de Lei 1004/2021 do
Poder Executivo. Alguém para discutir? Não havendo, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda
discussão e votação.
Matéria seguinte, Senhor Secretário.

 O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
1005/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 64.Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito AdicionalSuplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 10.180.539,64, em favor
da Unidade Orçamentária FundoEspecial de Proteção Ambiental
– FEPRAM.

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Convido o nobre Deputado Adelino Follador para
proceder ao parecer em plenário.

 O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 1005/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 64, “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito AdicionalSuplementar por Superavit Financeiro, até o
valor de R$ 10.180.539,64, em favor da Unidade Orçamentária
FundoEspecial de Proteção Ambiental – FEPRAM.”.
Somos de parecer favorável, Senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, nobre Deputado
Adelino Follador. Em discussão o parecer. Não havendo,
colocamos em votação o parecer. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado o parecer.
Colocamos em discussão e votação agora o Projeto de Lei nº
1005/2021, do Poder Executivo. Algum deputado para discutir?
Não havendo, passamos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1006/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 65. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação,
até o valor de R$ 2.259.861,00, e cria Ação na Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar o nobre Deputado Adelino Follador
para proceder ao parecer em plenário.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 1006/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 65, “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor de R$
2.259.861,00, e cria Ação na Unidade Orçamentária Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC.”.

Somos de parecer favorável, Senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, nobre Deputado
Adelino Follador. Algum deputado gostaria de discutir o
parecer? Não havendo, gostaria de colocar em apreciação o
parecer. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
Vamos colocar agora em discussão o Projeto. Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei nº 1006/2021.

O SR. EYDER BRASIL – Para discutir, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A palavra está vaga para
discutir o Projeto, ao nobre Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Eu quero falar aqui do pouco que li
aqui a respeito dessa matéria, trata de assegurar a manutenção
administrativa da Unidade, prevenção, contenção, combate e
mitigação à pandemia da Covid-19 na rede pública de ensino.
Um Projeto que me deixa muito feliz, Deputado Luizinho Goebel,
Deputado Ismael Crispin, que você percebe, nesse Projeto, a
vontade do Governo do Estado, através da Seduc, de criar
mecanismos de proteção da volta às aulas no Estado de
Rondônia. Nós, que temos cobrado diuturnamente, Deputado
Anderson Pereira, as ações do Governo do Estado através da
Seduc, nesse sentido, esse Projeto de Lei no valor de mais de
R$ 2 milhões, muito nos alegra. E tenho certeza que aqueles
pais e mães que fizeram a reivindicação silenciosa, a
manifestação silenciosa hoje, aqui na área da Assembleia
Legislativa, também ficam felizes de verem que o Governo do
Estado está se mobilizando para executar medidas de proteção,
de combate à pandemia relacionado à educação no Estado de
Rondônia. Quero só parabenizar o Secretário e o Governador
por essa ação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O parecer já foi aprovado
desse Projeto, certo? Já foi aprovado. Então nós vamos colocar
em votação esse Projeto.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 1006/
2021.Mais algum deputado para discutir o Projeto? Não
havendo, vamos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próximo Projeto, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1007/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 69. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 1.495.800,00, em favor
da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Modernização
Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia - FUMORPGE.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Convido o nobre Deputado Adelino Follador para
proceder ao parecer em plenário.

O SR. ADELINO FOLLADOR -Projeto de Lei 1007/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 69,”Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o
valor de R$ 1.495.800,00, em favor da Unidade Orçamentária
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Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado
de Rondônia - FUMORPGE.”.
Somos de parecer favorável pelas Comissões pertinentes,
Senhor Presidente. Embora a gente tenha muitos Fundos que...,
mas somos de parecer favorável. Nós já discutimos, hoje cedo,
na CCJ, esse Projeto. Somos de parecer favorável, Senhor
Presidente.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, nobre Deputado
Adelino Follador. Gostaria de colocar em discussão o parecer.
Alguém para discutir? Não havendo, coloco em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem.Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 1007/2021.
Alguém para discutir? Não havendo, passaremos à votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem.Fica aprovado. Vai à segunda
votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) -PROJETO DE LEI
1015/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 76. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação e Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor
de R$ 130.971.094,52, e cria Ação, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Convido o nobre Deputado Luizinho Goebel para
proceder ao parecer em plenário.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Senhores pares, Projeto de Lei 1015/
2021 de autoria do Poder Executivo, que aportou nesta Casa
sob a Mensagem 76, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Suplementar por Anulação e Crédito Adicional
Especial por Anulação, até o valor de R$ 130.971.094,52, e
cria Ação, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.”.
Portanto, matéria importante que atende diversas áreas, em
especial, para os deputados que há pouco votaram o Projeto
apresentado pelo governo de ações pelo DER, aqui, autoriza a
contratação de servidores seletivos, na ordem de até R$ 5
milhões assegurados dentro dessa peça orçamentária para
contração dos mesmos. Portanto, a matéria é legal, regimental
e constitucional, somos de parecer favorável à aprovação da
matéria pelas Comissões pertinentes, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, nobre Deputado,
representante do Cone Sul, líder do governo nesta Casa,
Deputado Luizinho Goebel.
Algum deputado para discutir o parecer? Não havendo,
passaremos em votação o parecer. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem.Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 1015/2021
de autoria do Executivo. Algum deputado para discutir? Não
havendo, passaremos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem.Fica aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - PROJETO DE LEI
1012/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 71.Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação,
até o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e cria Ação,
em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. O Crédito é de R$ 200 mil para a Sejus. Gostaria de
convidar o nobre Deputado Anderson Pereira. O Deputado
Anderson se encontra? Gostaria que Vossa Excelência
procedesse ao parecer em plenário, já que é uma área que
tanto Vossa Excelência defende.

O SR. ANDERSON PEREIRA -Projeto de Lei 1012/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 71, “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), e cria Ação, em favor da
Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS.”.
Nosso parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e
Comissões pertinentes é pela legalidade e constitucionalidade
da matéria, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Alguém gostaria de discutir
o parecer do nobre Deputado Anderson? Obrigado, Deputado
Anderson. Não havendo ninguém para discutir o parecer, passo
então à votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem.Aprovado o
parecer.
Em primeira discussão e votação do Projeto de Lei 1012/2021,
de autoria do Executivo. Algum deputado para discutir o Projeto?
Não havendo, passaremos, então, à votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Fica aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1013/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 72. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$ 500.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária Polícia Militar – PM.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Eu gostaria de convidar o nosso nobre Deputado
Ezequiel Neiva, policial reformado, policial militar, para proceder
ao parecer em plenário dessa matéria, que é uma
suplementação no valor de R$ 500 mil — meio milhão — para
a Polícia Militar do Estado de Rondônia.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, trata-se do Projeto de Lei 1013/2021 que aportou
nesta Casa através da Mensagem 72 do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Suplementar por Anulação, até o valor de R$ 500.000,00, em
favor da Unidade Orçamentária Polícia Militar – PM.”.
Por se enquadrar dentro dos aspectos legais da
constitucionalidade, legalidade e normalidade, nosso parecer
é favorável.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, nobre
Deputado Ezequiel Neiva. Coloco em discussão o parecer.
Nenhum deputado para discutir. Passamos à votação do parecer.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
Agora, em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 1013/
2021. Algum deputado para discutir? Não havendo, passamos
à votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1011/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 70. Autoriza o
Poder Executivo a transferir, mediante doação, imóvel
pertencente ao Estado de Rondônia ao Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar o nobre Deputado Chiquinho da
Emater para proceder o seu parecer em Plenário.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Projeto de Lei 1011/2021 de
autoria do Poder Executivo/Mensagem 70, “Autoriza o Poder
Executivo a transferir, mediante doação, imóvel pertencente ao
Estado de Rondônia ao Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER.”.
Esta matéria está com parecer favorável e somos também de
parecer favorável pelas Comissões pertinentes.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Coloco em apreciação o
parecer do nobre Deputado Chiquinho da Emater. Obrigado,
Deputado Chiquinho. Alguém para discutir o parecer? Não
havendo, colocaremos em votação o parecer. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação agora do Projeto de Lei 1011/
2021. Algum deputado gostaria de discutir o Projeto? Não
havendo, vamos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário. A última.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – É a penúltima,
Presidente. Agora precisamos de votação nominal dos
deputados que se encontram na Casa ou de forma remota.
-PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 101/2021 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM 77. Altera, acresce dispositivos e
desmembra Tabela de Cargos da Lei Complementar nº 965, de
20 de dezembro de 2017 e dá outras providências.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Qual que é esse aí?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –O Projeto de Lei
Complementar 101encontra-se sem parecer.
Convido o nobre Deputado Laerte Gomes para proceder ao
parecer em plenário.

O SR. LAERTE GOMES - Deixa eu ler aqui, Presidente.
Espera aí. Vice-líder, explica o Projeto aí.

O SR. ISMAEL CRISPIN - O senhor nem falou o número
do Projeto, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES - O Presidente falou. Eu já vi
aqui a Mensagem.

Projeto de Lei Complementar 101/2021, Mensagem 77,
que “Altera, acresce dispositivos e desmembra Tabela de
Cargos da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de
2017, e dá outras providências.”.

Essa matéria aqui está retirando da Sepog— só para os
Deputados saberem o que estão votando —, está retirando da
Sepog as Secretarias Regionais, passando para a Casa Civil.
Então, nesse caso, se desmembram os cargos da Sepog,
transferem-se os cargos para a Casa Civil, da estrutura das
Secretarias Executivas e Regionais que era antigamente —
que ainda é, se essa matéria for aprovada —, ainda é ligada à
Sepog e passará à Casa Civil. E aqui vai ter as atribuições da
Sepog, e a Tabela de Cargos é a mesma que tinha no
Planejamento e a própria matéria, no seu art. 8º, essa Lei
Complementar não terá impacto orçamentário e financeiro.

Então, o nosso parecer, Senhor Presidente, é pela
constitucionalidade e legalidade da referida matéria.
(Às 20 horas e 21 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência ao Senhor Chiquinho da Emater)

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Em discussão o
parecer do Deputado Laerte Gomes. Os deputados favoráveis
sigam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado
o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar 101/2021, que “Altera, acresce dispositivos e
desmembra Tabela de Cargos da Lei Complementar nº 965,
de 20 de dezembro de 2017, e dá outras providências.”.

Alguém quer discutir o Projeto?

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) - Senhor
Deputado Chiquinho, para discutir. Deputado Jean Oliveira.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Pois não,
Deputado Jean Oliveira. Para discutir.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) - Deputado
Chiquinho, primeiro parabenizar o senhor pela condução dos
trabalhos, juntamente aí com o Deputado Eyder Brasil, e dizer
que essa matéria, quando se fala de cargos que alteram os
dispositivos, a gente fica um pouco em dúvida na hora de
votar, por conta de que pode ser que seja algum Projeto que
cria mais cargos ou que exclui alguns cargos importantes, e a
gente fica inseguro na hora de votar.

Mas eu queria assegurar aos Senhores Deputados que,
como o Deputado Laerte fez o parecer, relatou esse Projeto
aí, ele trouxe ao conhecimento dos senhores o que está
acontecendo, que é a substituição da responsabilidade da
Secretaria perante esses servidores, no caso, os Secretários
Regionais. Esses Secretários Regionais têm mais relação, em
todos os Estados — com exceção de Rondônia —, com a Casa
Civil, porque eles tratam de demanda política, de demanda
local de cada Regional das quais fazem parte as Secretarias.
E, ultimamente ela está, até o momento, ela está na Secretaria
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de Planejamento, o que não tem muita relação com o trabalho
desempenhado por esses Secretários Regionais.

Então, está se fazendo uma correção, o Governo Marcos
Rocha corrige uma distorção que por muito tempo ficou lá na
Secretaria, na Sepog, e traz para a Casa Civil, que é a Secretaria
política do Governo do Estado, que tem mais relação política
de representação do governo do que de representação
orçamentária e planejamento.

Então, é só corrigindo um equívoco que ficou ao longo
dos anos aí. E já quero anunciar que o meu voto é “sim”.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – Para concluir,
Deputado.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) - Deputado Lebrão
vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Alguém
quer discutir o Projeto? Eu não botei em votação ainda, meu
Deus.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) - O meu
voto é “sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Calma,
está em discussão. Alguém quer continuar o Projeto?

Então, encerrada a discussão. Em votação.

O SR. LAERTE GOMES - Presidente, só para parabenizar
Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, e parabenizar
o Deputado Eyder como 1º Secretário. O Deputado Jean pediu
uma Questão de Ordem de trinta segundos, e falou três minutos,
o Deputado Eyder cortou. Parabéns.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) - Eu só queria
dizer que o Deputado Eyder não tem essa atribuição.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Em votação. Os
deputados favoráveis votarão “sim”, e os contrários votarão
“não”. O painel está aberto.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) - o Deputado
Lebrão vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Os
deputados que estão on-line:
Deputado Jean, como vota?
Deputado Lazinho, como vota?
Deputado Aélcio da TV, como vota?

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Deputado Aélcio
da TV vota “sim”, Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Alan
Queiroz.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Deputado
Lazinho vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Lazinho
votou “sim”.

Deputado Alan Queiroz.
Deputado Alex Redano.
Deputado Alex Silva.

O SR. ALEX REDANO – Voto “sim”, Senhor Presidente. Vou
registrar aqui. Desculpa,Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Como vota
Deputada Cassia Muleta?

A SRA. CASSIA MULETA – Voto “sim”, Presidente.(fora do
microfone)
O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputada Cassia
Muleta vota “sim”. Deputado Alex Redano também votou “sim”.

A SRA. CASSIA MULETA – Voto “sim”, Presidente. Estou
tentando registrar aqui e não estou conseguindo.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Geraldo
da Rondônia.
Deputado Jair Montes, como vota?

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Deputado
Marcelo Cruz vota “sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Jhony
Paixão, como vota?
Deputado Luizinho Goebel, como vota?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - “Sim”.

O SR. JHONY PAIXÃO (Por videoconferência) – Deputado Jhony
Paixão vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Deputado Luizinho vota “sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Luizinho
Goebel votou “sim”.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) - Está faltando o
Deputado Alex Silva votar ainda.(fora do microfone)

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Ele já votou, o
Deputado Alex Silva?
Deputado Alex Silva, como vota?

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Presidente,
registre meu voto aí, Presidente. Deputado Marcelo Cruz.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Alex
Silva, como vota?
Deputado Alan Queiroz, como vota?
Deputado Jhony Paixão, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR – O Deputado Alan não está
conseguindo votar, ele pediu para registrar o voto dele.
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O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – O Deputado Alan
Queiroz votou “sim”.
Deputado Alex Silva, como vota?
Deputado Jhony Paixão, como vota? Ausente.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Alex Silva - não votou
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) –Com 20 votos
favoráveis e nenhum contra, está aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.
Secretário, próxima matéria.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 99/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
68. Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar
nº 1.033, de 22 de agosto de 2019.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Presidente
Chiquinho, é o Deputado Alan. Eu estou tentando me comunicar
e não estou conseguindo. Está me ouvindo?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Já ouvi e registrei
o seu voto “sim”. Está registrado.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Obrigado,
Deputado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Projeto de Lei
Complementar 99/2021 do Poder Executivo/Mensagem 68, que
“Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar nº
1.033, de 22 de agosto de 2019.”.
A matéria encontra-se sem parecer. Nomeio o Deputado Adelino
Follador para dar o parecer.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei Complementar 99/
2021, Mensagem 68 do Poder Executivo, “Altera, acresce e
revoga dispositivos da Lei Complementar nº 1.033, de 22 de
agosto de 2019.”.
Nós somos de parecer favorável, Senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Coloco o parecer
do Deputado Adelino Follador em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
levantem. Aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Complementar
de autoria do Poder Executivo, Mensagem 68.
Em discussão.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Só para ver. O que é o Projeto? O que
está alterando aí, Presidente?

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – O Projeto, eu já li,
Deputado Cirone, ele passa a gestão do FUN-HEURO para a
Sesau. Inclusive, podendo a Sesau fazer aportes de garantias
contratuais que falam o projeto da contratação built to suit.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Aí, sim. Parabéns. Era só para
esclarecer. Obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Está esclarecido?

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – É que eu tive a
iniciativa de ler o Projeto, Deputado Laerte. E aí, para facilitar
os trabalhos da Casa...

O SR. JAIR MONTES – Muito forte. Não perdeu... Hoje, o
Governador Marcos Rocha está empolgado.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – Só estou pensando
no bom andamento dos trabalhos. Aqui eu já li e estou
explicando para o nobre parlamentar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Parabéns
Deputado Eyder Brasil. Foi muito importante a sua intervenção.
Encerrada a discussão, em votação o Projeto de Lei
Complementar 99/2021. Os deputados favoráveis votarão “sim”
e os contrários votarão “não”. O painel está aberto.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Deputado Lebrão vota
“sim”, Senhor Presidente Chiquinho.

 O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Lebrão
vota “sim”. Registra o voto do Deputado Lebrão.

 O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Deputado Lazinho vota “sim”, Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Lazinho
vota “sim”.

 O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Deputado Alan
também, Presidente. “Sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Alan
também vota “sim”.
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 O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Deputado Aélcio
da TV vota “sim”.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Aélcio
da TV também vota “sim”.

 O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Alex Silva vota
“sim”, Senhor Presidente.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Deputado Alex
Silva também vota “sim”.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Ressaltar meu voto
na matéria anterior.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Repete aí, que
não deu para ouvir. Quem falou por último, dos deputados que
estão on-line?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Presidente, na
matéria anterior eu falei meu voto “sim” várias vezes, mas eu
não sei se foi computado. Estou ressaltando aqui.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente)  :– Não foi
computado. Não foi computado não, mas eu vou mandar
registrar aqui o seu voto, na segunda votação.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) - Obrigado.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Meu Presidente,
Deputado Marcelo Cruz. Quero saber se o meu voto foi
registrado porque a minha internet deu problema.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Deputado Marcelo
Cruz também vota “sim”.

 O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Marcelo, foi registrado
sim, seu voto anterior. Foi registrado sim.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) - Cassia Muleta?
Deputada Cassia Muleta, como vota?
Deputado Laerte Gomes.
Deputado Jhony Paixão.
Deputado Jean Oliveira.

 A SRA. CASSIA MULETA – Voto “sim”, Presidente. Voto “sim”,
Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) –Deputado Ismael
Crispin, como vota?
Deputada Cassia Muleta vota “sim”.
Deputado Jean Oliveira, como vota?
A DeputadaCassinha também votou “sim”.
Deputado Jhony Paixão, como vota?

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL E REMOTA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Alan Queiroz - sim
- Deputado Alex Redano - sim

- Deputado Alex Silva - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado Cirone Deiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - não votou
- Deputado Jhony Paixão - não votou
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Encerrada a
votação. Com 20 votos favoráveis e nenhum contra, está
aprovado o Projeto de Lei Complementar 99/2021. Vai
à segunda discussão e votação.
Secretário, próxima matéria.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO EYDER BRASIL.
Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 199,
do Regimento Interno, seja dispensado o interstício regimental,
para apreciar em segunda discussão e votação, os Projetos de
Lei Complementar nºs101/2021,99/2021 e Projetos de
Leinºs1011/2021, 1013/2021, 1012/2021, 1015/2021, 1007/
2021, 1006/2021,1005/2021, 1004/2021, 1001/2021, 1014/
2021, 1017/2021 e 1003/2021.

 O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Coloco em
discussão e votação o Requerimento do Deputado Eyder Brasil.
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. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) – Não há mais
matérias, Senhor Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia, passemos às 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
Extraordinária para apreciarmos as matérias em segunda
votação.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão Ordinária às 20 horas e 36
minutos)
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