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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 23 de março de 2021)

Presidência do Sr.
Alex Redano – Presidente

Secretariado pelo Sr.
Jair Montes – 1º Secretário

(às 15 horas e 20 minutos é aberta a Sessão)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 4ª Sessão
Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior. Senhor Secretário.

O SR. LAERTE GOMES - Senhor Secretário, me permite só
registrar a presença aqui do ex-Deputado Estadual Euclides
Maciel, que se faz presente aqui no Plenário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Muito forte.

O SR. LAERTE GOMES – E agora os deputados têm o direito ao
acesso, Euclides, aqui ao Plenário, inclusive sentar aqui nas
bancadas. Só não pode fazer uso da voz e votar, não é? Mas do
resto... Não é, Presidente?
Então, só registrar a presença, se o senhor me permite.
Obrigado, gente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu estava aguardando
também a leitura da ata, mas quero também registrar a presença
do ex-Deputado Euclides Maciel. Euclides, quero que saiba que
você é muito bem-vindo aqui nesta Casa. Deu uma grande
contribuição ao Estado de Rondônia. Meus parabéns.
Senhor Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL -Presidente, uma Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida.

O SR. LUIZINHO GOEBEL -Só registrar a alegria de receber o
meu amigo, nosso ex-colega Euclides Maciel, que eu tive a
oportunidade e o privilégio, tanto eu quanto a minha família de
conhecer o Euclides há 30 anos lá na nossa cidade de Vilhena,
ele radialista, eu trabalhador de serraria — não é, Euclides? —
, na época. E se passaram mais de três décadas e a gente
continua alimentando a mesma amizade. Então, muito obrigado,
e seja bem-vindo aqui e no nosso rancho lá em Vilhena
também,Euclides. Obrigado, irmão.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – À vontade, Deputado
Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Dizer que eu lembro do Euclides
Maciel lá em Ariquemes na rádio, fazendo programa, muito
sucesso na FM lá em Ariquemes, depois foi nosso colega aqui.
Para nós é um prazer tê-lo aqui conosco.



31 DE MARÇO DE 2021Nº 055 ANO X

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                       Página 647

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

O SR. EDSON MARTINS - Só uma Questão de Ordem,
Presidente. Só também para registrar a alegria de estar aqui
recebendo o nosso companheiro, grande amigo Euclides Maciel,
grande radialista, a “garganta de ouro”. Sempre estava lá em
Urupá quando eu era prefeito. Às
vezes, ele ia lá para a minha casa para fazer o programa de
rádio dele, lá de Urupá, quando trabalhava lá na Rádio Alvorada
— não é, Euclides? —, em Ji-Paraná, acho que é isso.
Então, é um prazer receber você aí, amigo, ex-deputado e
grande liderança, Euclides Maciel. Obrigado.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida, Deputado
Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu conheci o nosso Deputado
Euclides ainda quando eu trabalhava com o Suckel lá em Vilhena.
Ademar Suckel, ele era prefeito naquela época, eu também
era prefeito de Cabixi, e você trabalhava com o Suckellá. E é
uma alegria, porque vim aqui para Porto Velho, trabalhei com
você já deputado, a gente lá na Emater, e a gente estava sempre
em contato.
Então, é uma alegria te receber aqui, entendeu? Você foi um
grande deputado. Você ajudou muito o Estado de Rondônia.
Que Deus te proteja sempre.

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, uma Questão de Ordem
também, por gentileza.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Claro, Deputado Alan.

O SR. ALAN QUEIROZ - Gostaria de registrar com muita
satisfação também, meu amigo Euclides, que tão bem
representou o PSDB nesta Casa aqui, à época que foi deputado
estadual. Quero dizer da satisfação de vê-lo aqui conosco,
Euclides, onde você representou tão bem o Estado de Rondônia
no seu mandato e também o nosso partido. Receba um grande
abraço do seu amigo. Sucesso e saúde!

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Euclides. Você vê o quanto você é querido por todos os
parlamentares.

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

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, uma Questão de Ordem,
Excelência. Alguns deputados não estão conseguindo entrar
via on-line aí.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minutinho, Deputado.
Gostaria de pedir para a Informática... Entrou? Deu certo? Estão
resolvendo.
Deputado Cirone, já estão resolvendo. Obrigado, obrigado
pela paciência, Deputado Cirone. Obrigado por lembrar aí,
Deputado Alan.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Boa tarde,
companheiros e companheiras de trabalho. Favor registrar a
presença do Deputado Lazinho.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Vê se está saindo
o som nosso aí, por favor. Está me ouvindo aí, Deputado
Lazinho?

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Procede à leitura da ata
da Sessão Ordinária anterior.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Questão de
Ordem, Presidente. Queria registrar a minha presença.
Deputado Eyder Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria de registrar a
presença do Deputado Eyder Brasil, também Deputado Lazinho
e Deputado Cirone Deiró. Mais algum Deputado on-line
presente?
É isso, senhores?
Cadê o Deputado Lebrão? “Don Lebron”. Registra a presença
do Deputado Lebrão, por favor.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Obrigado, Senhor
Presidente.  Aguardando então aí o registro de presença.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Excelentíssimo
Deputado Eurípedes “Lebron”.
Em discussão a ata que acaba de ser lida. Algum Deputado
gostaria de discutir? Não havendo observações, dou-a por
aprovada.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Expediente
recebido.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Procede à leitura do
Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Mensagem nº 49/2021 – Poder Executivo, comunicando a
indicação do nome do Excelentíssimo Senhor Deputado Ismael
Crispin Dias (PSD) a ser o atual Vice-líder do Governo perante
este Poder Legislativo Estadual, a partir desta data, em
substituição ao Deputado Jair Montes.
- Mensagem nº 50/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de
R$ 4.576.423,83, em favor da Unidade Orçamentária Fundo
Penitenciário do Estado de Rondônia-FUPEN”.
- Mensagem nº 51/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o valor
de R$ 500.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência
Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia-AGEVISA”.
- Mensagem nº 52/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Abre no Orçamento-Programa Anual do
Estado de Rondônia, Crédito Adicional Extraordinário por
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Anulação, até o valor de R$ 22.524.479,92, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento, em favor da
Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FES”
- Mensagem nº 53/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Cria a verba indenizatória temporária para
cargos de difícil provimento ou de difícil lotação nas unidades
hospitalares, referências no tratamento da Covid-19 ou que
disponham de leitos para tratamento exclusivo da doença e
revoga a Lei nº 4.954, de 19 de janeiro de 2021”
- Ofício nº021/2021 – Prefeitura Municipal de São Francisco do
Guaporé, solicitando o reconhecimento do Estado de
Calamidade Pública, em conformidade com o previsto na Lei
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
- Ofício nº 1160/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta ao Ofício nº 147/CPIERO/2020, solicitando informações
quanto aos débitos atualizados da empresa Energisa com o
Estado de Rondônia.
- Ofício nº 1478, 1375, 1376, 1377, 1384, 1385, 1450, 1451,
1452, 1453, 1456, 1455, 1166, 1308/2021/CASACIVIL-DITELIR
– Encaminhando resposta aos Requerimentosnºs 1434, 1440,
1430, 1436, 1449, 1428, 1456, 1451, 1439, 1450, 1431, 1437,
1400, 1460/2021 de autoria do Senhor Deputado Anderson
Pereira.
- Ofíciosnºs747, 742, 749, 714, 663, 1224, 1223, 1220, 1182,
1179, 1171, 1255, 1156, 1254 /2021/CASACIVIL-DITELIR –
Encaminhando respostas das Indicaçõesnºs1593/2020, 1793/
2020, 2228, 2267, 2258, 2356, 2350, 2354, 2373, 2396, 2352,
2371,2132, 2472/2021 de autoria do Senhor Deputado Anderson
Pereira.
- Ofíciosnºs 1034,1163, 1164/2021/CASACIVIL-DITELIR –
Encaminhando respostas das Indicações nºs2346 2316, 2318/
2021 de autoria do Senhor Deputado Eyder Brasil.
- Ofíciosnºs1174, 1094, 1071/2021/CASACIVIL-DITELIR –
Encaminhando respostas das Indicações nº 2374, 2364, 40/
2021 de autoria do Senhor Deputado Alex Silva.
- Ofício nº 1072/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta da Indicação nº 2332/2021 de autoria do Senhor
Deputado Jhony Paixão.
- Ofíciosnºs1075, 1167, 1073/2021/CASACIVIL-DITELIR –
Encaminhando respostas das Indicações nºs 2338, 2339, 2337/
2021 de autoria do Senhor Deputado Alex Redano.
- Ofíciosnºs743, 750, 752, 741, 709, 1052, 1032/2021/
CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando respostas das Indicações
nº 1995/2020, 2147, 2157, 1922, 0523, 2370, 2340/2021 de
autoria do Senhor Deputado Jair Montes.
- Ofíciosnºs1219, 1181, 1180, 1172/2021/CASACIVIL-DITELIR
– Encaminhando respostas das Indicações nº 2347, 2368, 2367,
2314/2021 de autoria do Senhor Deputado Marcelo Cruz.
- Ofíciosnºs1178, 1175/2021/CASACIVIL-DITELIR –
Encaminhando respostas das Indicações nºs 2421, 2384/2021
de autoria do Senhor Deputado Alan Queiroz.
- Ofício nº 718/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta da Indicação nº 2249/2020 de autoria do Senhor
Deputado Ismael Crispin.
- Ofício nº 737/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta da Indicação nº 0521/2021 de autoria do Senhor
Deputado Jean Oliveira.

- Ofício nº 740/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta da Indicação nº 0575/2019 de autoria do Senhor
Deputado Chiquinho da Emater.
- Ofício nº 744/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta da Indicação nº 0291/2020 de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.
- Ofício nº 738/2021/CASACIVIL-DITELIR – Encaminhando
resposta das Indicações nº 0467, 0468, 0476/2020 de autoria
dos Senhores Deputados Dr. Neidson e Lazinho da Fetagro.
- Ofício nº 1449, 1457/2021/CASACIVIL-DITELIR –
Encaminhando respostas dos Requerimentosnºs1426 e 1435/
2020 de autoria da Senhora Deputada Rosângela Donadon.

Lido o Expediente recebido, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados, nós
temos um pedido de alguns Deputados para suspender a
Sessão por alguns minutos para nós debatermos sobre alguns
projetos para entrar na pauta do dia. Mas, em respeito aos
colegas Deputados Eyder Brasil, Lebrão,Cirone—quem mais
está lá?

O SR. EYDER BRASIL – Deputado Lazinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho. Eu estou
precisando dos óculos, gente. Não, o Deputado Eyder eu falei.
Deputado Marcelo Cruz e Deputado Lebrão...
Eu gostaria que nós fizéssemos nossa reunião, mas quem
estiver on-line pudesse participar também. Então, eu gostaria
de convidar a todos no gabinete da presidência. Eu já liguei
para o Dandan, ele já está preparando o link, aí nós podemos
fazer a nossa reunião presencial e quem está on-line também
poder participar. Então...

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Um aparte, Deputado
Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência não consegue fazer
na sala de reunião aqui, para evitar o elevador?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Não conseguimos, já tentei.

O SR. LAERTE GOMES – Ah, tá. Então, está ok. Está ok.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Foi a primeira opção.

O SR. LAERTE GOMES – Está ok.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está ok? Então, suspender,
pelo tempo necessário, a Sessão, e convido todos à Sala da
Presidência. Ok? Muito obrigado.

(Suspende-se esta Sessão Ordinária às 16 horas e 02
minutos e reabre-se às 17 horas e 19 minutos)
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus,
está reaberta a Sessão. Nós vamos passar agora às Breves
Comunicações. Só temos o Deputado Adelino Follador inscrito.
Eu gostaria que os deputados que quiserem fazer uso da palavra
se inscrevessem.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Presidente
Redano, o Deputado Lazinho também pediu.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso. Desculpa.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Deputado Cirone.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Adelino, logo
após, Deputado Lazinho.

O SR. JHONY PAIXÃO – Deputado Jhony Paixão, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Depois Deputado Cirone,
Deputado Chiquinho, Deputado Jhony.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida, Deputado
Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Nós temos o tempo do Regimento.
Nós temos no Regimento que a Sessão Ordinária, a votação, a
Ordem do Dia deve ser às 16:30. Aí Vossa Excelência suspendeu
a Sessão nesse horário e está retornando. Então teria agora
que votar a Ordem do Dia e, posteriormente, votando a Ordem
do Dia, aí Vossa Excelência dá a palavra. Isso está no
Regimento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A assessoria informou que
quando suspende a Sessão não conta prazo.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Mas é às 16:30. Está certo, pode ir
para a Ordem do Dia. (fora do microfone).

O SR. LAERTE GOMES – É às 16:30, suspendeu antes. Depois
você dá a palavra, Presidente. Tranquilo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso. Vamos fazer isso.
Vamos para a Ordem do Dia e depois retornamos às palavras.
O convocado, nós temos uma convocação hoje do Coronel
Gonzaga, Diretor do Detran. Ele vai entrar de forma on-line
quando transformarmos em Sessão Especial, ele será
convidado.

O SR. EDSON MARTINS – Questão de Ordem, Presidente Alex.
Eu só gostaria Presidente, de pedir que fosse incluído na Ordem
do Dia um Voto de Pesar pelo falecimento do Chiquinho Nogueira,
mais conhecido na Casa como “Chiquinho”. Funcionário desta
Casa, pessoa gente boa, esposo da Otelina, que é a minha
chefe de gabinete. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Será incluso na Ordem do
Dia, Deputado Edson Martins. Parabéns pelo projeto.

Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, hoje também
faleceu o ex-deputado Osmar Vilhena. Foi deputado aqui por
esta Casa, morreu em Pernambuco, em Recife.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu fiquei sabendo. Fica
feito aí o registro do falecimento do Osmar Vilhena.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu queria aproveitar essa
linha, já que os deputados estão pedindo para apreciar os votos
de pesar, também quero que aprecie o voto da Dona Cida, que
era uma servidora de carreira, assim como o Chiquinho,
pessoas que colaboraram e contribuíram para o crescimento
do Poder Legislativo aqui em Rondônia. Então também o Voto
de Pesar à família dela, pessoas que cresceram aqui dentro da
Casa e a gente... Uma coisa que eu até falei — e que fique até
registrado aqui —, o cappuccino era receita dela. E hoje que é
tão falado o cappuccino da Assembleia em todos os Poderes,
inclusive. Tem promotor, juiz, desembargador que fala desse
cappuccino aqui da Assembleia. E, infelizmente, essa pessoa
que trouxe o cappuccino para a Assembleia hoje não está mais
entre a gente. Então eu queria registrar isso.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito triste. Muitos amigos
nós perdemos. Questão de Ordem, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Só para também registrar aqui o
falecimento do Wendel. O Wender era um empresário, Wender
Despachante, de Ouro Preto, um jovem de trinta e poucos anos,
faleceu de Covid-19, essa doença triste que tem levado tantos
dos nossos. Eu vou apresentar na próxima Sessão um Voto de
Pêsames à família, mas deixar registrado. Aliás, já estou
fazendo aqui verbalmente e depois a gente encaminha. E
também para o professor que é irmão do ex-vice-prefeito do
município de Costa Marques, O Almir Ribeiro de Arruda, 60
anos, professor do ex-território, aposentado também faleceu
de Covid-19. Ele é irmão do ex-vice-prefeito de Costa Marques,
Amaury Arruda.
E só solicitar de Vossa Excelência, eu apresentei um Projeto de
Resolução de um decreto e eu gostaria que Vossa Excelência
colocasse na Ordem do Dia. Que foi um decreto que o
Comandante-Geral da Polícia Militar publicou e ele não tinha
poder para isso, ele passou por cima da autoridade do
Governador. Só o Governador e o Legislativo poderiam fazer.
Então, eu apresentei o Projeto de Resolução revogando o
decreto dele, se Vossa Excelência puder colocar em pauta eu
agradeço.

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Laerte, vamos
colocar em pauta a pedido de Vossa Excelência.
Deputado Adelino com a palavra.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem. Senhor
Presidente, só também uma nota de pesar aqui, com certeza,
nós perdemos o Anísio Gorayeb que é um grande historiador,
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uma pessoa que a gente, principalmente, a minha esposa foi
muito amiga da família. Antes de eu conhecer a minha esposa,
eles conviviam aqui em Porto Velho juntos e eu tive a
oportunidade de colocar o Título de Cidadão Honorário e foi
aprovado aqui nesta Casa e entregue para ele. E é uma pessoa
que, com certeza, deixou uma história muito importante.
Também registrar o Pedro Morong que é lá de Ariquemes, o
Deputado Alex conhece, foi seu professor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Foi meu professor de
Educação Física na Escola Ricardo Cantanhede.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Foi professor de muita gente e
também veio a falecer por causa desse mal. E o Seu João
Molina, meu vizinho de lote, pioneiro na região de Ariquemes,
na APA e em qualquer lugar ele, um grande empresário, uma
grande pessoa. Então em nome dessas três pessoas da região
de Ariquemes, pedir para registrar nesse dia, uma tristeza.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Senhor João Molina é
amigo meu pessoal, sou amigo da família. A gente fica muito
sentido com essas mortes dos pioneiros de Ariquemes.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
concedida, Deputado Jair Montes.

O SR. MARCELO CRUZ – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, também aqui prestar as
minhas condolências à família do ex-deputado Osmar Vilhena
que veio a óbito. Que deus conforte o coração de seus familiares.
E também do Anísio, que o Deputado Alan era Vereador e
Presidente da Câmara e o Anísio foi de grande importância —
não é, Deputado Alan? —, até na reforma mesmo daquela
reestruturação que foi feita na Câmara antiga e a importância
que ele tinha para a história de Porto Velho e do Estado de
Rondônia. Então, deixar aqui a minhas condolências à família
do nosso nobre amigo e historiador.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A tribuna fica livre ao
Deputado Marcelo Cruz.

O SR. MARCELO CRUZ – Obrigado, Presidente. Eu queria deixar
aqui os meus sentimentos a toda família do Pastor Esmeraldo
Leôncio e o Eloi, que trabalha aqui na Assembleia Legislativa,
ontem ele sepultou a sogra dele, mais ou menos umas 5 horas
da tarde. Quando foi às 19hs, ele recebeu uma notícia de que
a irmã dele estava passando mal na UTI. E às 20h ele recebeu
uma outra ligação dizendo que ela tinha partido para oSenhor.
Ficam aqui minhas condolências à família do Pastor Esmeraldo
Leôncio.

O SR. ALAN QUEIROZ - Presidente, Questão de Ordem, também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passo a palavra ao Deputado
Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ - Eu queria me solidarizar com todos os
colegas deputados que aqui citaram momentos de muita
tristeza para muitas famílias que perderam seus entes queridos.
E, da mesma forma, como relatou aqui o Deputado Jair Montes,
o Deputado Jair esteve comigo na época, na presidência da
Câmara, e eu tive a oportunidade de, junto com os vereadores,
Deputado Crispin, fazer uma economia no meu primeiro ano
de gestão, como presidente. E conseguimos, nessa economia,
realizar um projeto de restauração do primeiro prédio da
Prefeitura de Porto Velho, que também serviu, posteriormente,
como primeiro prédio da Câmara Municipal, sendo o primeiro
prédio público no Município de Porto Velho. Então nós
conseguimos, na nossa gestão, fazer essa restauração que
há muito tempo a população cobrava dos poderes públicos e o
Governo jogava a responsabilidade para a prefeitura, a
prefeitura jogava para o Estado e nunca resolvia o problema.
E nós, então, tivemos um apoiamento muito importante do
Anísio Gorayeb, com o seu conhecimento. O pai dele foi o
primeiro presidente da Câmara de Porto Velho e conhecia,
como ninguém, aquela estrutura.
Então a gente fez, de fato, não foi uma reforma, foi uma
restauração. Primeira restauração da região norte. Foi na
Câmara antiga. E o Anisinho foi peça fundamental. Para mim
foi um baque muito grande. A gente sente muito essa perda.
E, em cima disso, Presidente, volto aqui ao questionamento
de a gente insistir na pauta, no Governo Federal com relação
à questão da vacinação, a exemplo do que aconteceu em
Manaus. Já estão reduzindo muito os casos ali pela vacinação,
que conseguiu levar o maior número, e acho que Rondônia
precisa ser olhada de forma diferente, nesse quesito, nesse
ponto. Nós não podemos ver nossos amigos morrerem como
estão indo, e a gente está aí no ranking de penúltimo lugar, no
Brasil, sendo um dosprimeiros, no quesito de ter casos e
principalmente óbitos no nossoEstado. Para a gente é um
momento de muita tristeza no nosso Parlamento, em vez de
estar aqui trazendo pontos importantes e de conquistas, a
gente estar lamentando mortes de companheiros.

O SR. JAIR MONTES - Questão de Ordem. Só para completar
aqui a fala do Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado, Deputado Alan.
Com a palavra, o Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Eu tenho sido um crítico ferrenho da
Bancada Federal e...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Nós
estamos passando todo o período, todo o horário, do Pequeno
Expediente.

O SR. JAIR MONTES - Já vai, já.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Nós
suspendemos o Pequeno Expediente para poder ir para a
votação e nós estamos passando esse período. Então, peço
desculpas aos nobres e à presidência, para a gente agilizar o
processo.
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O SR. JAIR MONTES – Presidente, completando aqui, já vamos,
Deputado Lazinho. Deputado Alan, eu tenho sido um ferrenho
crítico à Bancada Federal. Eu recebi até uma ligação do
Deputado Lúcio Mosquini e da Deputada Mariana Carvalho. A
Mariana tem sido uma grande deputada federal, às vezes não
aparece, mas tem trabalhado muito por Rondônia. E a gente
fica preocupado, porque Rondônia está numa situação muito
pior agora do que o Amazonas. O Amazonas já está abrindo
leitos de UTI para Rondônia e outros Estados. E mandando
cilindros para outros Estados. E Rondônia, nesta pandemia,
em que estão morrendo aí, 50, 60 por dia, não tem recebido
quantidade de vacina maior, que quandoo Amazonas precisou,
recebeu.
Então essa é a nossa grande revolta hoje, porque nós estamos,
todos os dias, perdendo pessoas conhecidas, amigas, e
rondonienses aqui, em todos os cantos do Estado. Então, essa
é a nossa grande luta e preocupação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Senhores, oDeputado
Lazinho está coberto de razão.
Passemos, neste momento, à Ordem do Dia. Solicito ao senhor
Secretário que proceda à leitura das proposições recebidas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Procede à leitura das
proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. O
parlamentar que esta subscreve na forma regimental, requer
à Mesa Diretora a retomada das Sessões de Homenagem,
cumprindo com todos os protocolos de segurança que durante
a pandemia do COVID-19.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADAROSÂNGELA DONADON.
Requer à Mesa,na forma Regimental, Moção de Aplauso à
EUCATUR - Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo,
pelos 57 anos de fundação.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER.
Requer Moção de Pesar para os familiares do Senhor Anísio
Gorayeb Filho, que faleceu na noite do dia 21 de março por
complicações causadas pela Covid-19.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER.
Requer Moção de Pesar para os familiares do Senhor Ruy Eloy
Freire, que faleceu no dia 12 de março deste ano, na cidade
de São Miguel do Guaporé.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, com cópia à Presidente Estadual de
Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – IDEP,
informações acerca do andamento do Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de profissionais.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer à Mesa
Diretora, que solicite à SESAU, informações sobre o
abastecimento e disponibilização de cilindros de oxigênio no

Estado de Rondônia, para uso em pacientes em tratamento do
Covid-19 e quais providências o Estado tem tomado para evitar
o desabastecimento.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Requer à
Mesa Diretora a aprovação de Voto de Pesar aos familiares do
Senhor Francisco C. Favacho Nogueira.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Secretário de Estado de
Saúde - SESAU, em caráter de urgência, informações e
providências acerca da prestação efetiva dos serviços
alimentícios, para pacientes acompanhantes, no Hospital de
Base Dr. Ary Pinheiro.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Chefe da Casa Civil e à
Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, informações e
providências quanto a quantidade de leitos disponíveis, o
número exato de leitos ocupados e a quantidade de óbitos em
razão do Coronavírus no Hospital Infantil Cosme e Damião,
localizado no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, com cópia ao Secretário Estadual
do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, informações e
providências acerca dos requisitos necessários para a doação
de madeira para construção de ponte no Município de Porto
Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, com cópia ao Diretor-Geral de
Estradas e Rodagem – DER, informações quanto ao Plano de
Ação Anual/DER/2021, assim como, cópia do referido
cronograma.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
ao Governo do Estado, com cópia a Secretaria de Estado da
Agricultura - SEAGRI, para prestar esclarecimentos acerca do
Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de
Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia -
Fundo PROLEITE.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
ao Governo do Estado, com cópia a Secretaria de Estado de
Finanças - SEFIN, para prestar esclarecimentos acerca do Fundo
de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da
Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - Fundo PROLEITE.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer,
nos termos do artigo 173 e 181, § 2º do Regimento Interno
desta Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção
em ata de Voto de Pesar e apresentação de condolência à
família e amigos, pelo falecimento do Sr. Hélio Serrão Ferreira,
ocorrido no dia 20 de março de 2021, em Porto Velho/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO LAERTE
GOMES. Susta os efeitos da Portaria nº 2.420 de 15 de março
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de 2021, que reiniciou a tramitação processual dos processos
administrativos no âmbito da Polícia Militar do Estado de
Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO LUIZINHO
GOEBEL. Concede Medalha de Mérito Cultural Professor Amizael
Gomes da Silva, ao Ilmo. Sr. Paulo Ayres de Almeida, ocupante
do cargo de Técnico Legislativo da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO MARCELO
CRUZ. Transforma em Estância Turística o município de Campo
Novo de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ. Dispõe sobre
a concessão de direito a descanso remunerado aos profissionais
de saúde atuantes na linha de frente no combate à Pandemia
do Covid-19.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO ALEX
SILVA. Concede o Título de Cidadão Honorífico do Estado de
Rondônia, ao Senhor Coronel BM Gilvander Gregório de Lima.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO ALEX
SILVA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor
Major do CBM José Constantino da Silva Júnior (Coordenador
de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Rondônia).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Requer à Mesa
Diretora a aprovação de Voto de Pesar aos familiares do Senhor
Osmar Costa de Vilhena.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 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.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Estabelece parâmetro para a caracterização do Requerimento
Coletivo.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Estabelece
parâmetros para a publicação de atos ou ações de órgãos ou
entidades da administração pública, e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Torna
obrigatória a afixação dos direitos dos idosos hospitalizados,
em local de fácil acesso, nos estabelecimentos hospitalares
públicos e privados do Estado de Rondônia.
Lidos, Senhor Presidente, os Requerimentos.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Requer Moção de Pesar
aos familiares do Senhor Anísio Gorayeb Filho, que faleceu na

noite do dia 21 de março por complicações causadas pela
covid-19.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Chiquinho da
Emater. Uma Moção de Pesar ao Senhor Anísio Gorayeb. Algum
deputado gostaria de discutir?

Com a palavra, o Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ –Só para complementar, Senhor
Presidente, a irmã do Anísio, ela também, inclusive foi deputada
estadual, a ex-deputada Marlene Gorayeb. Só para deixar esse
registro.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais algum deputado
gostaria de discutir?
Não havendo, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO DA
DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Requer à Mesa, na forma
Regimental, “Moção de Aplauso”àEucatur - Empresa União
Cascavel de Transporte e Turismo, pelos 57 anos de fundação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão única e
votação, o Requerimento de autoria da Deputada Rosângela
Donadon.

O SR. LAERTE GOMES – Para discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A palavra fica livre para o
Excelentíssimo Senhor Deputado Laerte Gomes para discutir o
Requerimento.

O SR. LAERTE GOMES – Parabenizar, Presidente, a Deputada
Rosângela por estar fazendo essa homenagem a essa
empresa, esse grupo empresarial aqui de Rondônia, que ao
longo de décadas tem gerados milhares e milhares de
empregos no nosso Estado. Foram bandeirantes aqui no nosso
Estado. Pioneiros. Tem uma contribuição muito grande com o
desenvolvimento de Rondônia e quero, aqui, também estender
essas felicitações ao Grupo Eucatur pelos seus 57 anos.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Obrigada, Deputado.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A palavra fica livre ao
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu que vim para Rondônia dentro
da Eucatur, nove dias e meio de Cuiabá a Ji-Paraná, mais um
dia e meio para chegar a Ariquemes, naquele tempo. E eu
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conheci desde quando era vice-prefeito de Cascavel. Então,
com certeza, a gente conhece a história da Eucatur, do pessoal.
Então, para nós é um prazer e parabenizar pelos 57 anos de
Empresa Eucatur. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria também de
discutir o Projeto. Gostaria de parabenizar a Deputada Rosângela
Donadon e falar da importância dessa empresa que se confunde
com a história do Estado de Rondônia. Eu tive a satisfação,
Deputada Rosângela, de ontem, segunda-feira de manhã,
receber o Senador Acir Gurgacz, e também o seu tio Airton,
que também foi deputado conosco nesta Casa. E nós fomos
vistoriar um tomógrafo que foi uma Emenda do Senador Acir
que já está instalado. Eu creio, senhores deputados, que
Ariquemes será o primeiro município a ter um tomógrafo. Eu
não sei se Porto Velho tem um tomógrafo municipal, mas
Ariquemes está fazendo história na área da saúde. Terá um
tomógrafo à disposição da população, que é uma Emenda do
Senador Acir, e logo após nós fomos num bairro, chamado
Setor 12, onde foi feito um calçamento com Emendas do
Senador Acir. Então, aproveito o Requerimento da Deputada
Rosângela, homenageando a Empresa Eucatur, e eu aproveito
para parabenizar a família Eucatur pelo trabalho que vem
desenvolvendo no Estado de Rondônia.
Passo a palavra para discutir o Requerimento, ao Deputado
Ismael Crispin.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência)– Questão de
Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minuto, Deputado
Crispin. Desculpa, quem quer se inscrever?

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – O Deputado Cirone.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Cirone, após o
Deputado Crispin a palavra será franqueada ao Deputado
Cirone.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, eu quero
parabenizar a Deputada Rosângela Donadon pela iniciativa.
Acho que é um reconhecimento mais que bem-vindo. A Empresa
Eucatur é uma empresa pioneira no Estado de Rondônia. Tem
prestado um relevante trabalho ao Estado de Rondônia, em
especial aos moradores do interior deste Estado. E, em tempos
de pandemia, sofreu de novo por força de alguns Decretos
nossos, aqui, do Estado, a empresa veio a ter um sofrimento
ainda maior. Mas fica aqui o nosso reconhecimento pela
presteza, pela forma com que honra o Estado de Rondônia,
gerando empregos, circulando renda aqui neste Estado e,
ainda, com todas as dificuldades mantendo o compromisso de
continuar no Estado de Rondônia. Parabéns a nossa querida
Deputada Rosângela Donadon.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Anotado, aqui, Deputado
Neiva. Se o senhor me permitir, passar a palavra ao Deputado
Cirone que se inscreveu primeiro.

Com a palavra, o Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência)– Boa tarde,
Presidente, boa tarde caros colegas. Quero aqui parabenizar a
Deputada Rosângela Donadon pela iniciativa. Parabenizar toda
a família Gurgacz, como muito bem falou o nosso Presidente,
Deputado Alex, a história da Eucatur se confunde com a história
de Rondônia. Eu me lembro, quando criança, a Mota, Andorinha,
Eucatur, Tut Transportes, eram empresas que trouxeram o
desenvolvimento e as pessoas para desbravar o nosso Estado.
Então, parabéns a toda famíl ia Gurgacz pelo
empreendedorismo, por gerar emprego, gerar renda no Estado
de Rondônia. Obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Cirone.
Com a palavra, Excelentíssimo Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, eu também quero
parabenizar a Deputada Rosângela pela iniciativa e dizer que
realmente essa empresa foi pioneira no nosso desenvolvimento
e a história dela, alguém disse aqui que se confunde com a
história de Rondônia, e realmente é. Quando ninguém
acreditava, lá atrás, foram eles que iniciaram esse transporte
combativo e guerreiro, lá no Estado do Paraná, trazendo as
pessoas, quando ninguém acreditava, eles abriram essa estrada
e conseguiram fazer com que a população do País todo
chegasse até Rondônia. Então, parabéns, Deputada Rosângela,
e parabéns a Eucatur.

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedo a palavra ao
Deputado, nosso líder, Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, é importante essa
parabenização para essaempresa do Grupo Gurgacz, a Eucatur.
Uma empresa realmente pioneira no nosso Estado. Gerou e
gera milhares de empregos. Já sobreviveu a muitas
adversidades e, como disseram aqui alguns colegas, além de
tudo que foi dito, ainda nós podemos dizer que talvez esse
grande desenvolvimento que teve o Estado de Rondônia, muito
se deve à União Cascavel, à Eucatur, à família Gurgacz. Por
quê? Porque naquela época era muito difícil vir para Rondônia.
Até porque as pessoas que vieram para Rondônia, na sua
grande maioria, eram pessoas de poder aquisitivo baixo e elas
não tinham como vir para cá de carro, não tinham como vir
para cá de caminhão, porque, muitas vezes, elas não possuíam
esses bens.
Então, foi exatamente a Eucatur que transportou os corajosos
brasileiros que vieram para este pedaço de chão brasileiro. E
através disso, dessa oportunidade que milhares de pessoas
tiveram dos mais diferentes Estados brasileiros, Rondônia
começou a crescer e se desenvolver e hoje se transformou
nesse novo celeiro brasileiro de produção, num Estado pujante,
num Estado rico.
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Então, nós temos que reconhecer que a Eucatur, a empresa
União Cascavel, a família Gurgacz merecem sim todo nosso
respeito pela grande contribuição que tiveram com o nosso
Estado de Rondônia. Obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, Deputado
Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu quero também parabenizar
a Deputada Rosângela Donadon pelo Projeto que fez aqui para
homenagear a empresa Eucatur, a família Gurgacz, que
realmente eles fizeram aqui um trabalho profícuo para o Estado
de Rondônia. Trouxeram muito desenvolvimento, geraram
emprego e nós temos muito orgulho da empresa União Cascavel.
Obrigado.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Obrigada, nobres colegas.

A SRA. CASSIA MULETA – Um aparte.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria de deixar a
Deputada Rosângela, como autora do Requerimento, para ser
a última a usar a tribuna, a palavra.
Eu gostaria, antes de passar para a Deputada Cassia, eu estou
aqui, eu ouvi a voz do Deputado Aélcio ou do Deputado Lazinho,
pedindo?

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Aélcio da TV.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Após a Deputada Cassia, o
nobre Deputado Aélcio fará uso da palavra.
Com a palavra, Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Eu também aqui não poderia deixar
de parabenizar minha amiga, Deputada Rosângela, por essa
homenagem a essa empresa tão importante para o nosso Estado
de Rondônia, onde gera muitos empregos, que a nossa
economia aqui no Estado de Rondônia agradece muito a essa
empresa. E também lembrar aqui do que o Deputado Adelino
Follador falou: eu fui uma que cheguei a Rondônia através dessa
empresa, a União Cascavel. Então quero parabenizar essa
empresa e parabenizar a Deputada Rosângela Donadon por
lembrar do aniversário dos 57 anos da empresa no Estado de
Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, Deputado
Aélcio da TV.

O SR AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Obrigado,
Presidente. Eu quero parabenizar a Deputada Rosângela
Donadon pela propositura e pela justiça de estar fazendo essa
homenagem. Eu queria contar uma pequena historinha para
dizer o quanto me sinto honrado de participar dessa
homenagem, votando favorável a ela. A empresa União
Cascavel, todos sabem que ela se confunde com a história —
como bem disse o nobre Deputado Adelino Follador — a história
de Rondônia, mas ela também sempre teve um trabalho social
importante. Em 1987, eu era um jovem sonhador, morava em
Ji-Paraná, e comecei trabalhar na Rádio Clube Cidade FM, e eu

vendia publicidade, tinha alguns clientes e fui transferido em
1988, e todo mundo sabe que o radialista ganha um salário
mínimo. Era o que eu ganhava na época. E eu fui transferido
para Ariquemes e eu precisava muito voltar, a cada três dias a
Ji-Paraná, para dar assistência a esses clientes que eu tinha
em Ji-Paraná, Deputado Lazinho. E aí eu estive lá na Eucatur,
conversei com o Acir, e o Acir me deu um vale, que eu podia
todo dia ir e voltar de Ariquemes a Ji-Paraná, para fazer esse
trabalho.

Então, falando desse gesto de solidariedade para um
jovem sonhador, um garoto na época com 25 anos, e por isso
eu me sinto honrado de poder fazer parte dessa homenagem.
Quando a Eucatur completou 50 anos, eu fui o propositor
também da homenagem para a Eucatur aí na Assembleia.

Parabéns à Deputada Rosângela Donadon, parabéns ao
grupo Eucatur, parabéns ao Acir, parabéns ao Seu Assis,
parabéns ao ex-colega Airton e toda a equipe da Eucatur pela
história de sucesso, pelos 57 anos no nosso querido Estado de
Rondônia. Parabéns, Deputada Rosângela.

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

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, eu só quero aqui
também parabenizar a Deputada Rosângela Donadon pela justa
homenagem a uma empresa que desbravou Rondônia.E, ao
mesmo tempo também, deixar um alerta: Rondônia cresceu,
Deputado Marcelo Cruz, cresceu e se desenvolveu muito.
Então, é o momento de repensarmos, de Rondônia ter também
novas empresas de transporte chegando aqui a este Estado.
Nós temos a Eucatur, que faz um belíssimo trabalho, mas
Rondônia precisa também de novas empresas, com toda a
qualidade da Eucatur, chegando ao Estado de Rondônia.

O SR. MARCELO CRUZ – Assim como tem concorrência em
qualquer outro tipo de empresa, tem que também abrir
concorrência para baixar a passagem, etc.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais algum deputado para
se pronunciar?
Neste momento, passo a palavra à autora do Requerimento
tão prestigiado pela Casa, Deputada Rosângela Donadon.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, eu gostaria aqui,
primeiramente, de agradecer a todos os nobres colegas que
fizeram uso da fala, e prestaram também a sua homenagem
à empresa Eucatur, uma empresa pioneira do nosso Estado
de Rondônia. Foram desbravadores, junto com muitos
guerreiros que chegaram aqui nesta mesma época. Esta BR-
364 era estrada de chão. Eles poderiam ter investido, a sua
empresa, em outra cidade, outro Estado, mas escolheram o
Estado de Rondônia para trabalhar, para gerar emprego, renda,
para fomentar a economia do Estado. Então, merece todo esse
nosso reconhecimento aqui da Casa de Leis do Estado.
Então, fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês deputados,
Deputado Laerte, todos vocês, aqui o nosso Presidente Alex,
que também expressou aí a sua gratidão, a sua homenagem
ao grupo Gurgacz.
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Eu quero aqui informar a vocês que essa homenagem, nós
vamos fazer a entrega em mãos para o Senador, que já
confirmou que vem aqui na Assembleia Legislativa. Ele ficou
muito feliz com essa Moção de Aplauso, e ainda mais agora
com a fala de cada um de vocês também expressando essa
mesma forma ao nosso grupo Gurgacz, essa empresa que tem
ajudado muito no desenvolvimento econômico e social do nosso
Estado.
Um grande abraço a todos. A gente informa a cada um o dia
de fazer essa entrega pessoalmente para o nosso Senador
aqui na Assembleia. Obrigada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passamos à 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. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Requer Moção de Pesar
para os familiares do Senhor Ruy Eloy Freire, que faleceu no
dia 12 de março deste ano, na cidade de São Miguel do Guaporé.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Algum deputado gostaria
de discutir o Requerimento?
Não havendo, passamos à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO EDSON MARTINS. Requer à Mesa Diretora a
aprovação do Voto de Pesar aos familiares do Senhor Francisco
C. Favacho Nogueira.

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO ALEX REDANO. Requer à Mesa Diretora a aprovação
de Voto de Pesar aos familiares do Senhor Osmar Costa de
Vilhena.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão e votação
única o Requerimento de autoria do Deputado Alex Redano
(Republicanos).”Requer à Mesa Diretora a aprovação de Voto
de Pesar aos familiares do Senhor Osmar Costa de Vilhena.”.
Algum deputado gostaria de discutir?

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, eu só lhe peço, antes
da votação, a gente fazer um minuto de silêncio. O Senhor
Osmar Vilhena é ex-deputado estadual de segundo mandato e
merece toda a nossa reverência por esta Casa.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido a todos os
deputados para ficarem de pé neste momento de reverência,
um minuto de silêncio ao ex-deputado Osmar Vilhena.

(Faz-se um minuto de silêncio)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado a todos. Algum
deputado gostaria de discutir o Requerimento?
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado o Requerimento.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, eu gostaria de
falar aqui.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Um aparte? Um aparte
concedido.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – O senhor comentou àquela
hora sobre, falou do tomógrafo do Senador Acir ali para o
município de Ariquemes. O Deputado Luizinho está bem a par
dessa minha Emenda também, que eu destinei lá para o
município de Vilhena R$ 1,5 milhões, Presidente, e o aparelho
de tomografia neste momento agora da Covid-19 ele está sendo
de extrema importância para o hospital regional. Então, tem o
município Vilhena que já tem um aparelho de tomografia, foi
através de uma ˜Emenda minha. E o Governo do Estado
também dá uma ajuda, fez um convênio no valor de trezentos
e poucos mil reais, que cai mensal trinta e poucos mil para
ajudar, para auxiliar ali nos exames de tomografia, que é um
exame importantíssimo para o bom diagnóstico, o diagnóstico
mais preciso dos nossos pacientes de Covid.
E eu, mais uma vez parabenizar o nosso Senador Acir porque
teve esse gesto, essa atitude de destinar uma emenda para
um aparelho de tomografia para o município de Ariquemes.
Com certeza vai ajudar muito nos laudos, nos diagnósticos dos
nossos pacientes ali do município. Obrigada, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado. Agradeço a
correção. Então, Vilhena já tem um tomógrafo em
funcionamento. Parabéns. Pioneiro então, Vilhena.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – VETO PARCIAL 24/2020
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 262/2020. Veto Parcial ao
Projeto de Lei nº 575/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação e divulgação
de protocolos de segurança em saúde, como forma preventiva
e corretiva em casos de doenças infectocontagiosas, surtos,
pandemias, epidemias e outras, pelas operadoras de transporte
por aplicativo, no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados, Veto
Parcial 24/2020 ao Projeto de Lei de autoria do Deputado Eyder,
dispõe sobre a obrigatoriedade da criação e divulgação de
protocolo de segurança em saúde.
Convido o Deputado Adelino Follador para dar parecer em
Plenário.
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O SR. LAERTE GOMES – Presidente, enquanto o Deputado
Adelino vai, o senhor me concede Questão de Ordem de 1
minuto e 30 segundos?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Claro, Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Eu estou recebendo aqui agora algumas
mensagens do setor produtivo que está aguardando nós
deliberarmos sobre o zoneamento socioeconômico de Rondônia.
Nós iríamos votar essa matéria dia 18 de janeiro e através de
um acordo com Vossa Excelência e com o relator da matéria,
Deputado Jean Oliveira, Vossa Excelência ficou de pautar essa
matéria no mês de fevereiro ainda.
A gente entende que não pôde devido essa questão da pandemia
e a pauta também ficou trancada por Vetos, mas como está
destravando a pauta agora, Deputado Jean, Vossa Excelência
que é o relator, pedir urgência, nós precisamos destravar o
setor produtivo de Rondônia. Vai ser um avanço muito grande
de crescimento e desenvolvimento para o nosso Estado. Então
eu gostaria de fazer esse pedido a Vossa Excelência, é o PLC
85.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – PLC 80 e 85.

O SR. LAERTE GOMES – Para a gente poder deliberar. Os
deputados que quiserem votar favoráveis, votem, o que
quiserem votar contrário, votem, mas pautar essa matéria que
está todo o setor produtivo de Rondônia aguardando essa
matéria, Deputado Luizinho – Vossa Excelência que é líder —
está todo o setor produtivo aguardando ser aprovada essa
matéria para a gente poder aumentar a nossa produção.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado Laerte.
Eu, há pouco conversava com o Deputado Jean e demais
deputados, nós precisamos realmente colocar em pauta esse
projeto. O Deputado Jean teve uma reunião hoje de manhã,
nesse sentido, e eu gostaria que o Deputado Jean falasse
algumas palavras nesse sentido.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Rapidamente, para que a gente possa
explicar para os nossos deputados. Nós temos alguns pontos
que conflitam com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental, a Sedam.
Infelizmente, a Sedam não tem colaborado, Deputado Laerte,
para que a gente aprove, com celeridade esse projeto. Mandou
o Projeto para Casa e, simplesmente, lavou as mãos.  Nós
tivemos uma reunião com o Secretário de Estado, junto com a
sua equipe técnica, o Procurador do Estado, da Sedam veio
aqui. Nós solicitamos algumas informações, que até o presente
momento, eu não sei se o Presidente Alex recebeu essas
informações. Mas eu mesmo não.
Então, infelizmente, isso acaba dificultando o andamento da
votação aqui. Mas a gente precisa avançar e não deixar isso de
forma burocrática, com papel indo pra lá, papel vindo pra cá.
Acho que a gente pode facilitar isso numa reunião. Eu queria
também pontuar mais uma coisa aos senhores deputados, que,
se vocês tiverem a oportunidade de pedir para a Assessoria de
Vossas Excelências, puxarem a Lei votada há mais de 15 anos,
no ano de 2000. Que é o Projeto de Lei que trata sobre a

segunda aproximação, vocês irão ver que é gritante a diferença
da Lei de 2000 para a lei de agora.
Simplesmente fica muito a critério da Sedam, a
regulamentação da Lei. Não coloca na Lei em si as situações
cartográficas, não coloca na lei, não deixa explícito na lei. Fica
muito para a própriaSedam regulamentar. Isso é uma
pegadinha com esta Casa, infelizmente. Então comparem. Peço
para que Vossas Excelências comparem o Projeto de Lei votado
no ano de 2000 e o Projeto de Lei que está aqui na Casa. Com
muito mais tecnologia, com muito mais avanços, infelizmente,
a Sedam, a atual Sedamestá retroagindo com relação à Sedam
de 2000.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Mas, Deputado Jean... Questão de
Ordem, Presidente. Rapidinho.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Como Vossa Excelência já diagnosticou
essas supostas pegadinhas, acho que Vossa Excelência mesmo
pode pôr uma Emenda para suprimir esses parágrafos ou
artigos — não sei que como é que eles estão inclusos nesse
projeto — e vamos fazer isso urgente, porque realmente nós
estamos atrasadíssimos com essa questão do zoneamento.
Tem muitos, muitos, muitos produtores, ao longo do Estado,
aguardando que a Assembleia faça essa aprovação e Vossa
Excelência é o Relator dessa matéria e nós estamos esperando
que Vossa Excelência, realmente, passe esse projeto para que
ele possa ser pautado o mais rápido possível. Como tem essas
pegadinhas, que Vossa Excelência falou, vamos então suprimir
esses artigos, esses parágrafos, esses incisos, para que esse
Projeto fique em condições de ser votado o mais rápido
possível.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Questão de Ordem, Presidente, diante
deste tema.

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

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –O Deputado Chiquinho se
inscreveu primeiro, desculpa, só para obedecer a ordem. Eu
até sei que estamos atrasados nas votações, mas esse tema
é muito importante. Eu gostaria, até, se tivesse consenso, nós
colocarmos na próxima semana essa votação. Mesmo que seja
de forma extraordinária...

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Se o Deputado Jean tem
essa situação, eu acho que a gente poderia fazer uma reunião
com todos os deputados, convidar os técnicos para expor. O
dia que nós tivemos uma reunião, os técnicos apontaram que
oSHAPE da Sedam não estava correto, não estava batendo e
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provaram lá na hora, que estava errado, entendeu? Eu acho
que fazer uma reunião com os deputados...

O SR. MARCELO CRUZ – Eu posso dar uma sugestão, Presidente?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Oi?

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, para encaminhar de forma
positiva, até porque, eu acho que esse encaminhamento que
vou fazer aqui é de interesse de todos os deputados. Hoje, eu
gostaria de fazer essa reunião com os deputados. Hoje. Hoje.
Para não ficar empurrando. Hoje!

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Hoje? Após a Sessão?

O SR. JEAN OLIVEIRA - Hoje, nós vamos, provavelmente,
suspender a Sessão após algumas votações aqui por causa de
algumas outras discussões, de alguns outros Projetos de Lei.
A gente aproveita, nessa suspensão, e trata sobre esse tema.
Porque é preciso, para a gente para de pensar que existe
interesse, Presidente, de levar isso com a barriga, e não tem.
Por isso que eu quero provar aqui hoje...

O SR. LAERTE GOMES - Só para contribuir, Presidente.  Aí eu
falo aqui e vocês... Só para contribuir com o Deputado Chiquinho,
para contribuir, Presidente. O Deputado Jean nos traz algumas
informações muito importantes na questão do zoneamento. A
gente não pode ficar na mão do órgão de controle na questão
do setor produtivo de Rondônia, não é? Por isso tem que estar
no papel. Não pode ser a critério ou à análise deles, não é? À
interpretação deles. Então eu sugiro, o que é que eu sugiro,
Presidente? De nós votarmos essa matéria, discutirmos, como
o Deputado Jean falou agora. Mas votarmos essas matérias
com as Emendas ou colocar, Deputado Jean, todas as Emendas
necessárias e votar na semana que vem, e aí, a Sedam vai ter
de vir conversar, porque nós vamos aprovar com as Emendas.
Mesmo que ele vete, o poder de derrubar o Veto está conosco.
E o poder de regulamentar, se não quiser regulamentar, está
conosco também. Está com o Presidente.
Então, eu acho que é a forma de nós trazermos eles aqui a
esta Casa, Deputado Jean. Para discutir verdadeiramente e
resolver esse problema de uma vez, é votando, aprovando as
Emendas, e, depois, chamar eles numa mesa redonda e ver o
que pode e o que não pode. Se vetar, e nós entendermos que
é ruim para o Projeto, nós derrubamos o Veto. Porque eu acho
que aí resolve a matéria de uma vez por todas.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, hoje é terça-feira, 23 de
março, 18 horas e 8 minutos. Eu sou favorável˜ que amanhã
façamos essa reunião com a Sedam, amanhã a gente pode
deliberar tudo que tiver em dúvida. Se a Sedam requisitar mais
tempo — que eu acredito que não tem necessidade, aí a coisa
muda —, mas se amanhã nós tivermos todas as respostas
sanadas, nós podemos fazer a Extraordinária amanhã, ou
podemos fazer quinta-feira ou sexta.

O SR. JAIR MONTES – Deputado Jean...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, eu gostaria só de
obedecermos a ordem. O Deputado Chiquinho da Emater está
inscrito.
Eu gostaria de passar a palavra ao Deputado Chiquinho da
Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – São dois Projetos. O Deputado
Laerte Gomes falou do zoneamento, que é o PLC 85. E o
Deputado Jean Oliveira falou do PLC 80, não é?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não. Falei do PLC 85, Deputado
Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Do zoneamento? Que é o
zoneamento?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Falei do PLC 85, por isso que eu pedi
para pegar a lei de 2000. É zoneamento.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – São dois Projetos aqui
importantes que tem nesta Casa, e eles são bem distintos. Um
é a Jaci-Paraná, que está com o Deputado Jean Oliveira para
dar o parecer; e o do zoneamento, que está para dar o parecer.
Isso foi feito no ano passado. Eu acho que nós temos — não foi
votado, Deputado Laerte Gomes já acabou de falar aqui —
dois Projetos de suma importância para o produtor rural do
Estado de Rondônia. Tem, desse Projetoda Jaci já tem mandato
para retirar o povo, judicial. Eu estou ali com o da Promotoria
Pública e do Tribunal de Justiça sobre aquele aqui da Resex,
aqui de Bandeirantes. E nós vamos prejudicar muita gente se
nós não votarmos isso o mais rápido possível.
Então, assim, a Sedam já veio aqui várias vezes, várias vezes
a Sedam já veio aqui, várias vezes. Acho que umas cinco, seis
vezes já veio aqui apresentar para todos nós. A questão do
zoneamento foi discutida mais de ano junto da Sedam, onde
vários deputados daqui estavam presentes lá, do zoneamento,
onde foi aprovado junto com o Conselho, esta Casa tinha
assento e outros deputados, como eu, participei várias vezes
lá, fazia parte da Comissão do Meio Ambiente, mas quem era
o representante legal da Comissão era o Deputado Jean Oliveira.
Mas nós trabalhamos muito isso, praticamente dois anos, fora
que isso já vem do Governo Ivo, passou para o Governo Confúcio
e agora o Governador Marcos Rocha teve a coragem de
encaminhar o zoneamento para esta Casa, como também o
PLC 85.
Eu acho que nós temos que discutir isso e votar o mais rápido
possível para não prejudicar o produtor rural de Rondônia.
—
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com certeza, Deputado
Chiquinho da Emater. Quero pedir desculpas ao Deputado
Adelino Follador. E parabéns, obrigado aí pela paciência.
Com a palavra o Deputado Adelino Follador para relatar o
projeto.

O SR. ADELINO FOLLADOR –Eu quero só pedir desculpas. Eu
sei que é um assunto muito importante. Parabenizar o Deputado
Laerte Gomes, que trouxe essa demanda. De fato, o setor
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produtivo está cobrando muito e a gente tem que tramitar hoje.
Esta Covid está dificultando, poderia ter mais Audiência Pública,
mas a população também não pode vir para cá e acaba...Mas
é muito importante a gente definir essa situação.
Veto Parcial nº 24/2020 do Poder Executivo, Mensagem 262/
2020. Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 575/2020, de autoria do
Deputado Eyder Brasil, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
criação e divulgação de protocolos de segurança em saúde,
como forma preventiva e corretiva em casos de doenças
infectocontagiosas, surtos, pandemias, epidemias e outras, pelas
operadoras de transporte por aplicativo, no âmbito do Estado
de Rondônia.”.
Senhor Presidente, nós somos pela manutenção do Veto. Até
já conversamos com o Deputado Eyder Brasil, já foi discutido
com todos os colegas. Então nós somos pela manutenção do
Veto, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Adelino
Follador.
Em discussão o parecer emitido pelo Excelentíssimo Senhor
Deputado Adelino Follador. Algum deputado para discutir?
Encerrada a discussão. Os deputados favoráveis ao parecer
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado o parecer.
Em discussão única o Veto Parcial 24/2020 ao Projeto de Lei nº
575/2020, de autoria do Deputado Eyder Brasil.
Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários votarão
“não”. O painel está aberto.

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência) - Para discutir,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – E convido aqui para se
manifestar os deputados on-line.

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

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência) - Para discutir,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Para discutir. Só um
minutinho, Deputado Eyder Brasil.
Com a palavra o Deputado Ismael Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Só fazer um registro aqui. Tem uma
convocação do Diretor do Detran.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Eu encaminhei para o senhor, porque
nós pegamos a informação, porque ele estava on-line. E a
justificativa da ausência e porque ele se apresentou on-line é
pelo fato de dois servidores do gabinete dele estarem infectados
com Covid-19. Então, por prudência, é a razão de ele não estar
presente. E gostaria de colocar para Vossa Excelência deliberar,
ou uma outra oportunidade ou estar presente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria de abrir ao
Plenário e, principalmente, com o autor da convocação, o
Deputado Jhony.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, só para contribuir
com o Deputado Jhony, se me permitir. Essa questão do Detran,
vice-líder, colocou aqui, o Deputado Ezequiel, essa questão do
Detran é tão complexa, e nós temos tantos problemas com o
Detran, de taxas, de serviços de inspeção. Ontem, um cidadão
fez uma inspeção, essa semana, perdeu o recibo. No outro
dia, teve que fazer outro, teve que pagar também. Então, é
tanto tema, é tão amplo esse assunto que nós precisamos
discutir, que a sociedade não suporta mais a questão de taxas,
que teria que ser presencial, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concordo.

O SR. LAERTE GOMES – Então, pode, se o Deputado Jhony
concordar, acho que pode suspender hoje e já marcar a data
ou ele informar quando tiver a questão, se vai fazer o teste,
positivar ou não, e vir a esta Casa dar explicações à sociedade
de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu concordo, Deputado
Laerte. Realmente, a questão presencial facilita tanto para
ele, para poder fazer as respostas, como para os deputados
também.
Antes de passar a palavra para o Deputado Crispin, passo
para o Deputado Jhony se manifestar.

O SR. JHONY PAIXÃO – Positivo, Deputado Laerte Gomes.
Realmente, compactuo do mesmo pensamento. Eu só fico
entusiasmado, fico admirado neste momento com essa
alegação de Covid-19, porque na segunda-feira, afirmou que
já seria on-line e o mesmo estava fazendo matéria na rua,
fazendo vídeo em um programa de televisão. Mas, eu não
andei 400 quilômetros para vir e mais 400 quilômetros para ir,
para vê-lo pela televisão. Então, prefiro que deixem realmente
para que nós possamos presencialmente acontecer essa
solenidade aqui, porque tem dúvidas, dúvidas e a população
quer respostas.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Deputado Jhony.
Com a palavra, Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, só para encerrar da
minha parte, a discussão, é pertinente aqui a demanda do
Deputado Cabo Jhony Paixão, de real presença do Diretor do
Detran. No entanto, eu acho que foi cautelosa o fato de — se
tem toda essa situação mesmo — de não estar presente. Até
porque nós estamos falando de Covid-19. Nós choramos, aqui,
hoje, a morte de muita gente e mais uma vez, de repente, a
gente poderia ter uma situação de se lamentar amanhã. Então,
eu, da minha parte, reconheço o compromisso e a
responsabilidade em se ausentar e não estar presente. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente. Eu só queria, aqui,
rapidamente, fazer uma colocação.
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O SR. LAERTE GOMES – Só para contribuir...

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência)–Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou passar rapidinho para
o Deputado Jean e depois para o Deputado Eyder se inscreveu
também.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu queria dizer que
serealmente o Gonzaga estiver suspeita de Covid-19, ele merece
ser preso. Ele merece ser preso, porque eu tenho uma foto
dele aqui, agora, dentro da sala do Diretor-Geral do Detran.
Como é que ele está no Detran com suspeita de Covid-19?

O SR. JHONY PAIXÃO – Positivo, Presidente, eu também vi isso
nas redes sociais.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Como eu, Deputado Jean Oliveira, se
estou com suspeita de Covid-19, vou estar aqui no Plenário
com os senhores? E tenho a foto dele, aqui, agora, quando ele
estava on-line acompanhando esta Sessão, dentro da sala do
Diretor-Geral do Detran, que eu conheço muito bem essa sala
dessa foto. Ele está sozinho, mas e aí? Ele não passou por
nenhum funcionário? Ele deveria ficar em casa. Ele deveria
ficar em casa. Então, isso é falta de respeito. Está utilizando
de um subterfúgio que é brincadeira, porque nós estamos
falando de uma doença letal, que está matando muita gente e
ele está usando isso como desculpa para não vir aqui, nesta
Casa, dar explicações. Então, eu não aceito esse tipo de
comportamento de um Secretário de Estado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra o Deputado
Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência)– Presidente, quando
eu me inscrevi para falar era a respeito do Veto do governo,
do meu Projeto de Lei. Mas os amigos falaram, o vice-líder do
governo falou da ausência do Secretário, Diretor-Geral do
Detran, por suspeita de Covid. Eu faço minhas as palavras do
Deputado Jean. Ele estava até agora há pouco acompanhando
a Sessão, on-line, dentro do seu gabinete com alguns
assessores e, agora, apresentar essa desculpa, esse
subterfúgio, dizer que não apareceu, não foi de forma presencial
por suspeita de Covid, das duas, uma: ou ele está brincando
com a cara do Parlamento Estadual, ou ele não leva a sério
esta Casa, ou ele está sendo um irresponsável, um criminoso
que está transitando, principalmente, em um local de trabalho,
com suspeitas deCovid. Das duas formas, é inadmissível. Então,
acredito que o senhor, Presidente, como nosso líder do
Parlamento, deve tomar atitudes enérgicas para confrontar
essas informações. Não podemos aceitar tanto a ausência do
Diretor-Geral como, se realmente for verdade, e aqui eu quero
acreditar por ele ser um Coronel da PM, se ele está com
suspeita, que ele também seja responsabilizado por estar
transitando com suspeita de Covid. Levando o risco de morte a
muitas outras vidas.

Presidente, eu quero falar a respeito desse Veto. Esse Veto,
assim como os outros que aparecerão durante a Sessão, eles
foram apresentados desde o ano passado. Se o relator for ler
a data da propositura, foi abril, maio, ficou quase um ano
engavetado. Quase um ano engavetadas as nossas ações, as
nossas proposituras. Então, é a forma como o governo estadual
vê os deputados, sem respeito, sem nenhum prestígio. Nós
que estudamos, colocamos a nossa equipe para buscar
informações, modelos de proposituras, de projetos de lei, de
indicações para que nós pudéssemos auxiliar o Governo do
Estado, e essas ideias, e esses projetos foram engavetados.
Mostra o total desrespeito que o Governo do Estado para com
esta Casa. É isso aí, Presidente, obrigado.o:

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Questão de Ordem
concedida.

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente... Olha, parabéns, Deputado
Jean, pelas palavras. O Diretor do Detran é um covarde porque,
Deputado Jair, Deputado Ezequiel Neiva, se tivesse o Ministério
Público chamado ele, ele teria ido. E a gente vê que ele não
tem respeito nenhum por esta Casa. Eu me lembro que a gente
fez uma convocação aqui, Deputada Cassia, para ele vir aqui
nesta Casa, e ele, muito esperto e astuto — como ele está
sendo hoje — ele trouxe o Governador do Estado de Rondônia,
e a gente não quis, naquele momento, interrogar e deixar o
Governador em maus lençóis. O que a gente vê é que o Diretor
do Detran não tem sequer hombridade com a população do
Estado de Rondônia, que está sofrendo com as taxas. E todas
às vezes que a gente faz perguntas para ele, Deputado Laerte,
ele sempre vem com uma desculpa. A gente vê que ele é
dissimulado. Ele tem um jeitinho que ele fala, que vai fazer,
enrola a gente, enrola também o Governador, faz totalmente
ao contrário. E o Governador, todos nós sabemos que é um
homem de bem, transparente. Mas, infelizmente, tem muitos
que estão ao redor dele que não são transparentes, que são
maus, passam informação mal para o nosso Governador.
Obrigado, Presidente.

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

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só para...

O SR. JAIR MONTES – Rapidinho, Deputado Laerte, só uma
pergunta eu vou fazer.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passo a palavra ao Deputado
Jair.

O SR. JAIR MONTES – Só, rapidinho. Ele foi convidado ou
convocado?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convocado.

O SR. JAIR MONTES – Ah, tá. Só isso.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Laerte.
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A SRA. CASSIA MULETA – Questão de Ordem.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só para colocar o que o
Deputado Marcelo disse. Nós convocamos aqui, à época que
eu era Presidente e Vossa Excelência estava na Sessão. Nós
convocamos o Comandante da Polícia Militar e o Diretor-Geral
do Detran aqui nesta Casa para dar explicações sobre as taxas
e sobre uma lei que nós tínhamos aprovado, de autoria minha
e do Deputado Hermínio Coelho, sobre a questão da proibição
de apreensão de veículos com o IPVA atrasado. Porque a
Constituição é muito clara no artigo 152, ou 52, se não me
falha a memória — que me faltou. Então, ele esteve aqui. Só
que no dia da Sessão o Governador veio à Casa, também fazer
uma visita e acabou perdendo o foco da convocação, até porque
a gente recebeu o Governador muito bem aqui e deu
oportunidade para todos os deputados falarem. Pois bem, essa
lei que eu e o Deputado Hermínio... E ele fez um compromisso
conosco aquele dia, de encaminhar um projeto para esta Casa,
separando, Deputado Ezequiel e Deputado Ismael Crispin,
separando o IPVA do licenciamento. A Justiça de 2º Grau de
Rondônia, agora, já deu ganho de causa — porque entraram
com uma ADIN contra essa lei —, já deu ganho de causa,
dizendo que é vedada a apreensão de veículos com IPVA
atrasado, Deputado Jhony. Só que o licenciamento está junto.
Então, ele fez o compromisso de encaminhar para esta Casa o
projeto para separar o licenciamento do IPVA e não fez. É o
que o Deputado Marcelo disse. Assume um compromissoo:,
aqui, perante esta Casa, sendo convocado, Deputado Luizinho,
líder, Excelência, com juramento, porque está convocado, tem
que falar a verdade aqui, e fazer os compromissos e cumprir,
Deputado Jean. E não fez. Então, fica muito ruim.
Por isso eu até disse ao Deputado Jhony, autor do Requerimento,
para fazer a reconvocação, porque é uma reconvocação,
Deputado Jhony, porque não justifica essa ausência dele, para
a próxima terça-feira. Se caso ele tiver suspeita de Covid,
alguém dele lá, da família dele, ou do trabalho, ele vai lá, faz o
teste do SWAB, que sai em 10 minutos, cedo, e se der positivo
ele manda para cá o teste SWAB que aí é dispensado. Senão,
Deputado Luizinho, ele tem que vir aqui prestar esclarecimentos,
porque nós deputados, estamos sendo cobrados diariamente
sobre a questão das taxas do Detran. E o Detran está essa
semana fechado, que não atende ninguém.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais alguém para discutir
esse assunto, para nós darmos andamento à votação?

O SR. JHONY PAIXÃO – Só para contribuir, Presidente. O que o
Deputado Laerte, ex-presidente desta Casa coloca, Presidente,
coloca em apreciação o Requerimento novamente,
reconvocando o nobre Secretário para que ele possa estar aqui
na próxima semana, haja vista que não são somente as taxas.
Nós temos aí as autoescolas, que estão sendo cobradas pelo
credenciamento sem poder trabalhar o ano inteiro. Então, coloca
o nosso Requerimento em apreciação logo, em seguida.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento eu já coloco
incluso, agora, o Requerimento verbal de autoria do Deputado
Jhony Paixão.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Uma Questão de Ordem, Presidente.
Eu verifiquei aqui que alguns deputados se manifestaram.
Então, eu quero sugerir o seguinte: que dentro desse
Requerimento se coloque toda a pauta que for tratar e que a
gente, em vez de fazer a semana que vem, como nós temos
vários Vetos para votar a semana que vem, são mais de 25
Vetos, então, se a gente jogasse para outra semana...

O SR. LAERTE GOMES – Faz na quarta.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Para preparar bem... Ou na quarta-
feira, tudo bem.

O SR. LAERTE GOMES – Quarta de manhã.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pode ser a semana que
vem. Eu só acho...

O SR. LUIZINHO GOEBEL - O que eu falo da convocação, para
colocar os pontos para que ele também possa trazer, talvez,
uma resposta com mais clareza do que vai ser cobrado por
esta Casa aqui.

O SR. LAERTE GOMES – Mas ele conhece, Deputado Luizinho.
Ele conhece toda estrutura do Detran.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu creio, Deputado
Luizinho, que vão ter muitos pontos. E, dessa maneira,
simplesmente convocando, o deputado fica livre para
questionar o que quiser. Eu acho que deixa livre.

O SR. LAERTE GOMES – Ele pode trazer os técnicos dele
também para ajudar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Inclusive, a sugestão que
ele traga os técnicos para auxiliá-lo.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Convocar o Diretor e os técnicos.
Um de cada setor, não é?Convocado o Diretor e técnicos,
porque não pode adentrar aqui.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Os Diretores, não é?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Um de cada setor.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, Questão de
Ordem.

O SR. JHONY PAIXÃO – Só para contribuir. Questão de Ordem,
Presidente. Só para contribuir.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Pessoal, vamos então,
antes da votação, vamos ser céleres nas Questões de Ordem.
Quero agradecer a presença aqui do “Tigrão”.
Deputado Anderson.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Dr. Rogério Gago.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Senhor
Presidente...
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O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, que ele possa trazer
uma justificativa viável da ausência, tendo em vista que já foi
comprovado que ele estava no Detran. Então, será que está
com Covid mesmo? Então, que ele justifique isso, tendo em
vista que não foi um convite, foi uma convocação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim. Prefeito, Deputado
Anderson.
Deputada Rosângela.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, também tem uma
demanda — que eu não sei se já chegou até os nobres colegas
—, que o Diretor-Geral do Detran fez um compromisso de fazer
um chamamento público em janeiro para aquelas empresas
que confeccionam placas. São quase 700 despachantes que
estão aguardando esse chamamento público, e eles alegam
que há um monopólio, que só estão essas empresas antigas
que estão confeccionando placas, e eles estão aguardando,
que houve um compromisso para, em janeiro, ser feito esse
chamamento público, para esses despachantes também
participarem, vão abrir as suas empresas, vão gerar emprego,
vai ter um preço que vai ser mais acessível devido à
concorrência, quantas empresas que vão abrir. Então, hoje é
um número muito reduzido de empresas que confeccionam
placas.
Então, tem essa demanda também, vários despachantes
procurando para a gente poder cobrar do Diretor-Geral esse
compromisso desse chamamento público que ficou para janeiro,
e até hoje não aconteceu, e não deu uma satisfação para a
população, que 700 despachantes aguardam.

O SR. LAERTE GOMES – Deputada Rosângela, parabéns.Não é
compromisso dele não. Ele tem é que cumprir a lei desta Casa
aqui, que foi revogada aqui neste Plenário. Que tem que fazer
o chamamento público e abrir esse cartel de indústria de placas
em Rondônia para todos os despachantes.
Inclusive, Deputado Alex, nosso Presidente, o meu amigo que
morreu em Ouro Preto, um amigo despachante, que morreu
em Ouro Preto hoje, vítima de Covid, Deputado Marcelo Cruz,
sonhava com essa oportunidade de montar a sua fábrica de
placa também. Morreu sem ter condições de fazer. Foi votado
faz 1 ano, foi revogado um decreto do Detran, onde proibia
isso, foi revogado esse decreto. Ele tem que fazer isso por lei,
ele tem que cumprir a legislação e ainda não cumpriu.
Então, isso aí inclusive vai ser, Deputado Luizinho, uma das
pautas principais desta Casa. Ele está descumprindo uma
determinação aqui do Poder Legislativo que revogou o decreto
dele.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos à votação, neste
momento. Eu gostaria, para adiantar...

O SR. ALAN QUEIROZ – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, só uma Questão
de Ordem bem rápida.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vai lá, Deputado Chiquinho.

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu vou aqui urgente, o
Governador fez aqui o contrato de 1 milhão de doses eficazes
e seguras de vacina, com percentual de 91,6% de eficiência
contra a Covid-19. Então, se realmente vier a ser realidade...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Qual que é delas, Deputado
Chiquinho?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – É a vacina Sputnik.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Da Rússia?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Da Rússia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns ao Governador
Marcos Rocha. Decisão acertada.
Vou liberar agora a última Questão de Ordem ao Deputado
Lazinho. Vamos às votações. O pessoal já está aguardando há
um bom tempo. O Deputado Ismael também pediu? Não?
Deputado Lazinho com a palavra.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, nós estamos em votação de um Veto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência)- Não
concluímos a votação de um Veto. Abrimos um debate para
outro ponto de pauta. Não vamos concluir também.
Então, eu gostaria que pusesse, dentro do Regimento, o
encaminhamento da nossa Sessão, porque senão a gente não
sai daqui hoje.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, o Deputado Lazinho
está coberto de razão. Nós estamos alongando demais a
Sessão. Apesar, Deputado Lazinho, de que são pontos
importantíssimos. Esse do Detran foi muito importante, vários
outros pontos importantes. Mas vamos agora...

O SR. ALAN QUEIROZ – Declino, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Declina? Obrigado.
Obrigado, Deputado Alan.
Vamos à votação. Gostaria que os deputados presentes
votassem, e eu gostaria de chamar aqui os on-line.
Como vota o Deputado Lazinho da Fetagro?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Voto
pela manutenção do Veto, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado. Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – “Sim”.

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) – “Sim”.
Deputado Lebrão.
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O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Voto “sim”, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vota “sim”. Qual deputado
mais está on-line? Deputado Eyder?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Presidente.
Presidente...

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Deputado Eyder
vota “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vota “sim” o Deputado Eyder.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Presidente...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Oi. Quem?

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) – Deputado Aélcio
da TV.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Aélcio da TV,
como vota?

O SR. AÉLCIO DA TV (Por videoconferência) - Mantenho o Veto,
voto “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vota “sim”.
Quem mais está on-line?

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Alex Silva. Estou
aqui no gabinete, mas eu estou on-line. Registra o meu voto: é
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – “Sim”. Eu assustei  o:—
viu, Pastor Alex? Eu estava te vendo aqui na minha frente, falei:
“e essa voz?”. Vota “sim”.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Estou aqui no
gabinete.

O SR. JAIR MONTES – O Deputado Jhony não votou ainda.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Falta o Deputado Jhony.
Deputado Geraldo da Rondônia não está presente. Deputado
Edson Martins não está presente.

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 - não votou
- 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 - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Fica mantido o Vetocom
22 votos favoráveise com 2 ausências. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Esse negócio da vacina
que o Governador assinou a gente fica emocionado. Deus
queira que dê certo. Toda vacina que falam que vem para
Rondônia a gente fica — não é, Deputado Laerte? —, a gente
fica torcendo que venha mesmo, porque a situação não está
fácil.
VETO PARCIAL 25/2020 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
266/2020. Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 720/2020, de autoria
do Deputado Jair Montes que “Veda a exploração digital no
âmbito do serviço público estadual e dá outras providências.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O projeto encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar o Deputado Anderson para dar
parecer em Plenário.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Veto Parcial 25/2020, do Poder
Executivo/Mensagem 266, “Veto Parcial ao Projeto de Lei nº
720/2020, de autoria do Deputado Jair Montes que “Veda a
exploração digital no âmbito do serviço público estadual e dá
outras providências.””.
O Deputado Jair já chegou a um consenso — não é, Deputado
Jair? —, a respeito deste projeto. Nosso parecer pela Comissão
de Constituição e Justiça e Comissões pertinentes é pela
manutenção do Veto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito. Em discussão o
parecer emitido pelo Excelentíssimo Senhor Deputado
Anderson Pereira. Alguém para discutir o parecer? Não
havendo, encerrada a discussão. Os deputados favoráveis ao
parecer permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Fica aprovado.
Vamos agora à votação do Projeto. Em discussão única. Votação
do Veto Parcial ao Projeto de Lei 720/2020. Em discussão e
votação.
Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários votarão
“não”. O painel está aberto e os deputados on-line podem se
manifestar.
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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. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Deputado
Lazinho vota “sim”, Senhor Presidente.

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

O SR. EDSON MARTINS (Por videoconferência) – Deputado
Edson Martins vota “sim”.

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

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) – Voto “sim”,
Senhor Presidente.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Deputado Eyder
Brasil vota “sim”.

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

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

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

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alex Silva vota
“sim”. Meus amigos, muitos deputados para votar ainda.

O SR. LAERTE GOMES – Registre o meu voto “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registrar o voto do
Deputado Laerte Gomes “sim”.
Gente, só para conhecimento dos senhores, já está aberto o
procedimento para a troca e melhoria do Plenário, na área de
tecnologia.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Deputado Eyder
Brasil “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Eyder Brasil já
está registrado “sim”.
Deputado Lebrão “sim”, não é?  Por favor, registre o voto do
Deputado Lebrão. Não foi registrado ainda.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Voto “sim”, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Senhor Deputado
Eurípedes Lebrão.

A Deputada Cassia Muleta, por favor.
Deputado Chiquinho.
Deputado Cirone, vota “sim”?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Deputado Cirone
vota “sim”, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registre o voto
do Deputado Cirone.

A SRA. CASSIA MULETA– Apareceu aí Presidente?(fora do
microfone)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O do Deputado Chiquinho
apareceu. Falta o seu. Está bem ruim mesmo esse sistema,
não é gente?
Eu gostaria que registrasse o voto “sim” da Deputada Cassia.
O Deputado Jean está 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 - 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 - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Proclamando o resultado:
com 22 favoráveis ao Veto e com 2 ausências, fica
mantido o Veto. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – VETO TOTAL 80/2020
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 263/2020. Veto Total ao
Projeto de Lei nº 569/2020, de autoria do Deputado Eyder Brasil
que “Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância decorrente do coronavírus,
no âmbito do Estado de Rondônia.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O projeto encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar Excelentíssimo Senhor Deputado
Anderson Pereira para emitir o parecer.
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O SR. ANDERSON PEREIRA – Veto Total 80/2020, do Poder
Executivo/Mensagem 263/2020. Veto Total ao Projeto de Lei nº
569/2020, de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Dispõe
sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância decorrente do Coronavírus, no âmbito
do Estado de Rondônia.”.
Nosso parecer é pela manutenção do Veto, pela Comissão de
Constituição e Justiça e Comissões pertinentes, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Em discussão, o parecer
emitido pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Anderson Pereira.
Alguém para discutir? Não havendo, os deputados favoráveis
ao parecer permaneçam como se encontram. Os contrários,
se manifestem. Fica aprovado.
Neste momento, em discussão única e votação o Veto Total ao
Projeto de Lei nº 569/2020 do Deputado Eyder Brasil. Alguém
gostaria de discutir? Não havendo inscritos para discussão, vamos
à votação.
Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários votarão
“não”. O painel está aberto. Os deputados que estão on-line,
por favor, se manifestem.

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

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

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

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

O SR. EDSON MARTINS (Por videoconferência) – Deputado
Edson Martins vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente)– Deputado Edson Martins,
“sim”.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Aélcio da TV,
“sim”.

O SR. LAERTE GOMES – Registra o meu voto, Presidente. “Sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Registre o voto do Deputado
Laerte Gomes, “sim”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – “Sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Quem?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Deputado
Lazinho.

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

Falta o Deputado Jhony, Deputado Crispin.

O SR. JHONY PAIXÃO – Presidente, verifique novamente.
Verifique novamente, se apareceu aí.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Ainda não.

O SR. JHONY PAIXÃO – Voto “sim”, Presidente. Eu já votei há
alguns minutos atrás.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Realmente, gente, está
acontecendo isso. Está votando e o sistema não está... Mas
aqui também, aqui também está. Pode falar o nome e se
manifestar.
Deputado Jhonyvotou “sim”. Às vezes demora um pouquinho,
eu acho. Apareceu. Apareceu.
Deputado CironeDeiró está on-line? Já falou “sim”?
Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência)- Deputado Eyder
Brasil. Esse é o terceiro Veto de proposituras apresentado em
maio do ano passado.
Eu voto “não”, Presidente, como forma de repúdio ao
desrespeito do Governo para com esta Casa.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Gostaria de registrar o voto
“não”, do Excelentíssimo Deputado Eyder Brasil.
Deputado Marcelo Cruz, não está presente.
Rosângela Donadon? “Sim”
Deputado Cirone? Deputado Cirone? Está 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 - sim
- Deputado Anderson Pereira - sim
- Deputada Cassia Muleta - sim
- Deputado Chiquinho da Emater - sim
- Deputado CironeDeiró - não votou
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - não
- 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 - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputada Rosângela Donadon - sim
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Vamos à proclamação do
resultado. Com 19 votos favoráveis, 1 voto contrário,
fica mantido o Veto. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – VETO TOTAL 81/2020
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 264/2020. Veto Total ao
Projeto de Lei nº 710/2020 de autoria do DeputadoEyder Brasil,
que “Dispõe sobre o programa de enfrentamento à
disseminação de informações falsas (fakenews) divulgadas e
compartilhadas na internet e telefonia móvel, no âmbito do
Estado de Rondônia.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –O Projeto encontra-se sem
parecer. Eu gostaria de convidar o Deputado Anderson Pereira
para dar o seu parecer em Plenário.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, enquanto o
Deputado Anderson vai ali no Plenário, só para dar uma notícia,
o Deputado Luiz Cláudio está evoluindo muito bem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Notícia maravilhosa.

O SR. JAIR MONTES – Graças a Deus.

O SR. ANDERSON PEREIRA - Veto Total 81/2020 do Poder
Executivo/Mensagem 264/2020, “Veto Total ao Projeto de Lei
nº 710/2020 de autoria do DeputadoEyder Brasil, que “Dispõe
sobre o programa de enfrentamento à disseminação de
informações falsas (fakenews) divulgadas e compartilhadas na
internet e telefonia móvel, no âmbito do Estado de Rondônia.””.
Nosso parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e
Comissões pertinentes é pela manutenção do Veto, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) –Em discussão o parecer
emitido pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Anderson
Pereira. Alguém para discutir, algum deputado para discutir?
Não havendo, os deputados favoráveis ao parecer permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Fica
aprovado.
Em discussão única e votação do Veto Total 81/2020ao Projeto
de Lei 710/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil. Algum
deputado para discutir? Não havendo, vamos à votação.
Os deputados favoráveis votarão “sim” e os contrários votarão
“não”. Neste momento está aberto o Plenário, senhores
deputados. Os deputados on-line podem se manifestar, por
favor.

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

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

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

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Deputado Cirone
Deiró, “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Cirone Deiró,
“sim”.

O SR. EDSON MARTINS (Por videoconferência) – Deputado
Edson Martins, Presidente, vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Edson Martins,
“sim”.

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

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

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Aélcio da TV
vota pela manutenção, vota “sim”.

O SR. LAERTE GOMES – Voto “sim”, Senhor Presidente, registra
aí, que aqui deu um...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria que registrasse o
“sim”. Voto “sim” do Senhor Deputado Laerte Gomes.
Vamos proclamar o resultado, então.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência)– Presidente,
Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, concedido.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência)– Esse é um projeto
que o Governo do Estado argumenta que, lógico que faz, está
certo, por vício de iniciativa, por conta que no PL está indicando
a criação de uma delegacia para combater crimes cibernéticos,
o que já acontece em muitos outros Estados.
Então, eu entendo o argumento desse vício de iniciativa, mas
urge a necessidade de o Estado de Rondônia tomar providência
nesse sentido de criar essa delegacia especializada em crimes
cibernéticos e também para tratar sobre essas fake news. Nos
últimos dias o próprio Governador do Estado alega que tem
robôs trabalhando contra ele, o que deveria ser investigado
por essa delegacia especializada.
Eu voto “sim”, também, mas posteriormente farei uma
indicação para que o Governo do Estado de Rondônia crie,
implante essa especializada em crimes cibernéticos que possa
combater realmente essas fake news.
Meu voto é “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito. Voto “sim”.
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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 - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - não votou
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Encerrada a votação. Com
21 votos favoráveis fica mantido o Veto do governo.
Vai ao Expediente.

O SR. JHONY PAIXÃO - Pela Ordem, Senhor Presidente. Com
relação ao Requerimento, ficou para terça, ficou para quarta?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Vamos pôr em votação
agora, para terça.

O SR. JHONY PAIXÃO - Para terça?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Para terça. Quarta?

O SR. JHONY PAIXÃO - Presidente. É até uma forma... Assim,
me desculpe, mas, você chamar o Secretário para perguntar
algo da pasta dele e ter que passar a prova antes, é até... Não
dá para entender. É da pasta do homem, meu! Entendeu? Eu
acho que não tem o que...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Jhony Paixão,
nós temos terça e quarta-feira. Terça tem quantos Vetos,
Deputado Luizinho Goebel?

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Vetos, 25 Vetos.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Tem 25 Vetos. O senhor
prefere para quarta de manhã?

O SR. JHONY PAIXÃO - Perfeito, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Pode ser, senhores? Então
eu gostaria, neste momento, colocar aqui para apreciação do
Plenário a convocação do Diretor-Geral do Detran,
reconvocação.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Às 9 horas?

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Mas fica com uma
observação do Deputado Laerte Gomes que ele apresente o
atestado de Covid.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Claro, que se estiver com
Covid...

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Se ele estiver com Covid.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Não, se estiver com Covid não vai vir,
não é?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Claro. Claro. Senhores,
vamos...

O SR. LAERTE GOMES - Ele pode encaminhar o atestado para
cá.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Vamos à votação do
Requerimento. Eu coloco aqui, neste momento, o Requerimento
verbal do Deputado Jhony Paixão, que seja reconvocado o
Diretor-Geral do Detran para estar nesta Casa na próxima
quarta-feira junto com sua equipe técnica, dia 31, às 9 horas
da manhã, neste Plenário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Não é feriado não, 31?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Feriado de quê?

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Ah, tem Corpus Christi,
tanta coisa aí que vou te falar, viu?!

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica
aprovado.
Gostaria só que constasse em ata que se porventura ele estiver
com Covid, ele encaminha os atestados.

O SR. EDSON MARTINS (Por videoconferência)- Questão de
Ordem, Presidente Alex. Deputado Edson Martins.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Concedido, Deputado Edson
Martins.

O SR. EDSON MARTINS (Por videoconferência)- Presidente,
eu queria saber a questão das Comissões. Eu acho que nós
precisamos reunir as Comissões para fazer os pareceres de
alguns projetos, poderia ser até conjunto, mesmo on-line. Eu
gostaria que Vossa Excelência... Sugerir para que a gente
pudesse reunir amanhã as Comissões.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Edson, já foi
deliberado, já foi até colocado no grupo dos deputados os
horários de todas as Comissões. Mas logo após a Sessão vou
reenviar novamente ao grupo dos deputados. Hoje de manhã
já teve as Comissões e amanhã também haverá Comissões.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EDSON MARTINS (Por videoconferência)- Está bom.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - De nada.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - VETO TOTAL 82/2020
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 265/2020. Veto Total
ao Projeto de Lei nº 501/2020 de autoria do Deputado
Ezequiel Neiva,que “Dispõe sobre medidas de proteção à
população rondoniense durante o plano de contingência da
Secretaria de Estado da Saúde, relacionado ao novo
Coronavírus - COVID-19.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar o Excelentíssimo Deputado Adelino
Follador para deliberar o seu parecer em Plenário.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Veto Total 82/2020do Poder
Executivo/Mensagem 265,”Veto Total ao Projeto de Lei nº 501/
2020 de autoria do Deputado Ezequiel Neiva,que “Dispõe sobre
medidas de proteção à população rondoniense durante o plano
de contingência da Secretaria de Estado da Saúde, relacionado
ao novo Coronavírus.””.
Somos de parecer favorável, Senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes. Já em comum acordo pela manutenção
do Veto, fazendo acordo com o próprio Deputado Ezequiel e
também todos os colegas que já discutiram. Somos pela
manutenção do Veto pelas Comissões pertinentes.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em discussão o parecer
emitido pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Adelino Follador.
Algum deputado para discutir? Não havendo, encerrada a
discussão. Os deputados favoráveis ao parecer, permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Fica
aprovado o parecer.
Em discussão única e votação o Veto Total ao Projeto de Lei
501/2020, de autoria do Deputado Ezequiel Neiva. Algum
deputado gostaria de discutir o Projeto? Não havendo, passamos
à votação. Os deputados favoráveis votarão “sim”, os contrários
votarão “não”. O painel está aberto e os deputados que estão
de forma remota podem se pronunciar.

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

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

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Deputado Alex Silva
(falha na transmissão do áudio).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Falhou, senhor Deputado.

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

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

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência) – Deputado Eyder
Brasil vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Eyder Brasil,
“sim”.

O SR. EDSON MARTINS(Por videoconferência) – Deputado
Edson Martins vota “sim”, Presidente.

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

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

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Deputado Cirone
vota “sim”.

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

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Alex Silva vota
“sim”.
Vamos encerrar, então, a votação.

O SR. LAERTE GOMES – Voto “sim”, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Laerte vota “sim”.
Registre por favor

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
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- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - não votou
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com 22 votos, fica
mantido o Veto. A matéria vai ao Expediente.
Senhor Secretário, próxima matéria.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - VETO TOTAL 83/2020
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 277/2020. Veto Total ao
Projeto de Lei nº 456/2020 de autoria do Deputado Chiquinho
da Emater, que “Dispõe sobre o direito do consumidor ao
cancelamento ou à remarcação de passagens aéreas, bem como
de pacotes de viagens adquiridos, no âmbito do Estado de
Rondônia, em razão da doença COVID-19 causada pelo novo
coronavírus”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O projeto encontra-se sem
parecer. Convido, neste momento, o nobre Deputado Adelino
Follador para dar o seu parecer em Plenário.

O SR. ADELINO FOLLADOR -Veto Total 83/2020 do Poder
Executivo/Mensagem 277,”Veto Total ao Projeto de Lei nº 456/
2020 de autoria do Deputado Chiquinho da Emater, que “Dispõe
sobre o direito do consumidor ao cancelamento ou à remarcação
de passagens aéreas, bem como de pacotes de viagens
adquiridos, no âmbito do Estado de Rondônia, em razão da
doença COVID-19 causada pelo novo coronavírus.””.
Conforme já combinado com o autor e com os colegas, nós
somos pela manutenção do Veto, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Senhor
Deputado Adelino Follador.
Em discussão o parecer emitido pelo Excelentíssimo Senhor
Deputado Adelino Follador. Alguém para discutir? Não havendo,
encerrada a discussão.Os deputados favoráveis ao parecer
permaneçam com se encontram e os contrários se manifestem.
Fica aprovado.
Neste momento, em discussão única e votação ao projeto de
Lei 456/2020 do Deputado Chiquinho da Emater. Algum deputado
para discutir? Não havendo vamos à votação.
Deputado Chiquinho para discutir.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu só queria que encaminhasse
o voto “sim”, todos os deputados, porque é uma matéria que
se achava que poderia ser feito pelo Estado e, realmente, tem
que ser feita pelo Governo Federal.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Deputado
Chiquinho. Então, encaminhamento pelo próprio autor para
votar “sim”, manter o Veto.

Neste momento, os deputados votarão “sim” e os contrários
votarão “não”. o painel está aberto e os deputados on-line
podem se manifestar.

O SR. EYDER BRASIL(Por videoconferência) – Deputado Eyder
Brasil, “sim”.

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

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

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

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

O SR. EDSON MARTINS(Por videoconferência) – Deputado
Edson Martins, vota “sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Edson Martins,
“sim”. Deputado Cirone, “sim”. Deputado Eyder Brasil, “sim”.

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

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

O SR. CIRONE DEIRÓ(Por videoconferência) – Deputado Cirone,
“sim”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Falta o Deputado Ezequiel
Neiva.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Já votou, desculpa.
Deputado Jair votou. Registra o voto do Deputado Marcelo Cruz.
Estamos com problema aqui na digital. Encerrada a votação.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA PRESENCIAL EREMOTA

- 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 CironeDeiró - sim
- Deputado Dr. Neidson - não votou
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Eyder Brasil - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
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- Deputado Geraldo da Rondônia - não votou
- Deputado Ismael Crispin - sim
- Deputado Jair Montes - sim
- Deputado Jean Oliveira - não votou
- Deputado Jhony Paixão - sim
- Deputado Laerte Gomes - não votou
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelo Cruz - sim
- Deputada Rosângela Donadon - sim

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Por 20 votos favoráveis
e nenhum voto contrário, está mantido o Veto Total ao
Projeto de Lei 456/2020. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, eu tenho aqui um Requerimento, chegou
em nossas mãos.
 REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Requer à Mesa
Diretora a aprovação de Voto de Pesar aos familiares da Senhora
Aparecida Benedita da Silva.
Lembrando que a Senhora Benedita foi aquela que o Deputado
Jean já citou aqui como aquela que trouxe para nós o capuccino
melhor do Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) -Em discussão o
Requerimento. Nenhum deputado para discutir, coloco em
votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem.Fica aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Não há mais matéria
para deliberar, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – 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 esta, para apreciar as
seguintes matérias: Projeto de Decreto Legislativo nº 233,
autoria Deputado Laerte Gomes; Projeto de Lei 968/2021, do
Executivo; Projeto de Lei nº 1053, da Mesa Diretora; Projeto
979/2021, Executivo; Projeto 980/2021, do Poder Executivo;
Coletivo sobre as prioridades da vacinação, nº 1057; 982/2021.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, pela Ordem. Só
para — eu sei que Vossa Excelência se recorda bem —, mas
só para fazer um alerta aqui. O pessoal veio da Sesau, Sepog,
e estão aguardando.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou suspender agora.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Obrigado, Excelência.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só uma Questão de Ordem. Acho
que uma notícia bem importante para a população de Rondônia,
tanto para o cidadão, quanto para o comércio, a indústria, que
fomos informados aqui através da página do Governador,
Coronel Marcos Rocha, que ele está em Brasília e que assinou
hoje o convênio, o contrato para aquisição de 1 milhão de
doses de vacinas Sputnik V, que é uma das que tem a maior
eficiência já registrada dentre todas as fabricadas pelo mundo,
ultrapassando 91,6% de efeito positivo.
Esse é aquele programa que a Assembleia Legislativa aprovou,
apoiou com os demais Poderes, o “Imuniza Rondônia”, que é
para imunizar toda a população. Foi adquirido através do
consórcio de governadores, de vários governadores do Brasil
inteiro. O valor chega na casa de R$ 55 milhões. Então, mesmo
que vários Poderes, como a Assembleia Legislativa, Ministério
Público, Tribunal de Contas, Defensoria Púbica, iniciativa privada,
Prefeituras, Câmaras de Vereadores se colocaram à disposição
para, se necessário, investir recursos na compra dessas vacinas,
mas o Governo, até o momento, deve fazer o investimento de
R$ 55 milhões e que deve sair do próprio caixa do Governo do
Estado de Rondônia, que, mesmo diante de todas as
adversidades, está no azul e está com a condição de aportar a
compra dessas vacinas para imunizar praticamente toda a
população do nosso Estado. E a melhor notícia é que
provavelmente essas vacinas devem começar a chegar no
Estado ainda no mês de abril, ou seja, no próximo mês, mês
de abril, e que o governo tem a intenção de vacinar pelo menos
a população acima de 18 anos até o final do 1º semestre de
2021.
Então, é uma vitória. Vejo aqui Deputado Alan sempre muito
preocupado por ser um representante aqui da capital; Deputado
Jair Montes todo dia anunciando sobre a Covid, enfim, todos
os deputados aqui, e hoje a gente recebe essa importante
notícia e que nos alegra muito, porque ninguém suporta mais.
Ninguém suporta perder um familiar para a Covid, um amigo
para a Covid, um parente, uma pessoa conhecida, ninguém
suporta mais perder isso. E muito menos a gente continuar
perdendo empregos, perdendo empresas, como é o que tem
acontecido.
Então, um motivo muito importante para comemorar, e
parabenizar o Governo do Estado de Rondônia, na pessoa do
Governador Marcos Governador Marcos Rocha.

O SR. LAERTE GOMES - Presidente, só para contribuir aqui
com o Deputado Luizinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - OK.

O SR. LAERTE GOMES - Eu queria, Deputado Luizinho, falar
duas situações aqui porque é um tema... E aí a gente pode
ficar falando até mais, o Deputado Lazinho sempre tem cobrado
agilidade disso, Deputado Lazinho, mas isso é um tema tão
importante que todos nós estamos ansiosos para acontecer.

Primeiro, eu queria parabenizar o Governador Marcos
Rocha. É muito importante isso por não estar seguindo a linha,
porque teve dois ou três Governadores que não fizeram parte
desse consórcio de Governadores, e esperaram a vacina vir do
Governo Federal. Eu não sei se Rondônia estava no meio disso
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ou não, mas, com essa decisão do Governador Marcos Rocha,
eu quero parabenizá-lo por ter trabalhado coletivamente, se
uniu aos demais Estados para fazer a aquisição dessas vacinas
— a Sputnik. Só o gesto do Governador Marcos Rocha já mostra
a preocupação dele com a população de Rondônia, com esse
drama, com esse pesadelo que o povo de Rondônia vivencia
nos atuais dias: sem leitos de UTI, sem leitos clínicos, mais de
duzentas pessoas em filas. E não é só “privilégio” isso — como
se pudesse falar essa palavra — dos usuários do SUS, é do
privado também. Qualquer hospital privado a que você vá hoje
em Rondônia tem trinta, quarenta pessoas, Deputado Alan, na
fila, esperando desesperadamente por um leito de UTI. E muitos
morrendo, sem conseguir, com todo o dinheiro que possa ter,
sem conseguir um leito de UTI.

E aí nós temos que ter a cautela necessária. Hoje eu vi
uma matéria do Governador do Acre, também comprou 1 milhão
de doses — se não me falhe a memória, mas foi de outro
laboratório —, e o laboratório comprou de uma empresa e a
própria empresa do laboratório acabou dizendo que não tinha
como entregar porque só ia atender o Governo Federal.

A Sputnik nos traz uma esperança. Apesar de não estar
aprovada pela Anvisa ainda, há o Laboratório Neoquímica, um
dos maiores do Brasil, que é o representante comercial e que
vai industrializar essa vacina aqui no Brasil.
Então nós temos que esperar, Deputado Luizinho, a aprovação
da Anvisa, e a Neoquímica, que é a representante da Sputnik
no Brasil, para poder concretizar isso. Por isso que a gente tem
que ter a esperança que temos, que o Governador nos dá, mas
também a sensatez de aguardar realmente e chegar.

Mas só o gesto que o Governador está fazendo já é de
um valor enorme, Deputado Adelino, enorme! Mostrando que,
mesmo com toda a lealdade que eu tenho ao Governo Federal,
Deputado Alex, Presidente Alex Redano, também tem a lealdade
e o compromisso com a população de Rondônia. E é isso que
está faltando. Muitas vezes você tem que apartar do líder um
pouquinho para defender o seu povo. E é isso que nós
esperamos do Governador Marcos Rocha neste momento.
Enquanto o Governo Federal nega muitas vezes isso, o
Governador agora dá o gesto de dizer: “sou parceiro, mas na
hora que é para salvar a minha população, que é para atender
o meu povo, eu vou tomar as minhas decisões”.

Então, quero parabenizar por isso, e torcer para que a
vacina realmente chegue aqui no nosso Estado e imunize a
nossa população.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Parabéns, Deputado Laerte.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado, Deputado Laerte.
Gostaria só de um pouco mais de celeridade nos apartes, que
nós vamos encerrar e fazer a reunião.

Conceder um rápido aparte ao Deputado Alan, e nós já
vamos encerrar.

O SR. ALAN QUEIROZ - Presidente, eu também peço desculpas,
mas eu também não posso deixar de comentar um anúncio do
nosso líder, Deputado Luizinho, que muito nos alegra, nosso
líder, essa notícia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Notícia maravilhosa!

O SR. ALAN QUEIROZ - Já iniciada aqui pelo Deputado Chiquinho
também, que trouxe essa notícia, mas, vindo de Vossa
Excelência mostra realmente que é oficial e principalmente de
sabermos que o nosso Governador também não está
esperando as decisões, que existe muita insegurança com
relação até a finalização, de fato, que essa vacina chegue aos
Estados e aos municípios.

A ação também do Prefeito Hildon, também da Prefeita
Carla Redano, lá em Ariquemes, através do nosso Presidente
também, se antecipou, e eu acho que é isso. O gestor precisa
estar antenado nos movimentos e se antecipar. E eu torço
muito, Presidente, Deputados, para que realmente chegue o
momento de recebermos essas vacinas no nosso município,
no nosso Estado, e que a gente vacine em massa a nossa
população. Esse é o caminho.

Estados Unidos, pelo número que conseguiu de
vacinação, Presidente, e eu trago aqui um número muito
importante, que em 60 dias de vacinação aproximadamente,
caiu o número de 300 mil casos/dia, nos Estados Unidos, para
50 mil/dia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Esse é o caminho.

O SR. ALAN QUEIROZ - Isso atingindo aí uma boa parcela da
população.

Então, eu torço muito e a gente faz aqui, mais uma vez,
o apelo para que o Governo Federal tenha o entendimento de
que os Estados e os municípios precisam também contribuir.
Se tem condição de comprar, de adquirir, pelo menos
parcialmente, já vai diminuindo a conta e a necessidade de o
Governo Federal estar encaminhando para os Estados e
municípios. Eu acho que esse é o caminho. E eu queria fazer
esse encaminhamento aqui a Vossa Excelência, que é o nosso
Presidente da Casa, que tão bem tem intensificado as ações
com relação à questão da Covid, dia, noite, final de semana,
domingo e eu me sinto aqui muito bem representado por Vossa
Excelência. E que a gente faça uma carta, um documento e
que a gente possa, na nossa ida a Brasília, entregar em mãos
ao novo Ministro que tomou posse hoje, que tem uma boa
relação com a Deputada Federal Mariana Carvalho que está
fazendo essa interlocução para que a gente possa ter essa
visita junto ao Ministro e a gente trazer as demandas também
de necessidade, agora, de urgência para o nosso Estado. A
nossa população está esperando ansiosamente por ações do
nosso governo, dos nossos municípios.
Então, Presidente, eu quero aqui também externar a minha
alegria e que isso realmente venha se concretizar. Torço por
isso. Temos que torcer por isso. Temos que ter o pensamento
positivo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, rapidinho. É com muita
tristeza que chega aqui agora uma notícia em nível Brasil. O
Brasil bateu novo recorde, 3.251 pessoas morreram hoje no
Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A solução é a vacina.

O SR. JAIR MONTES – É a vacina. Então, muito triste isso.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, eu gostaria de
encerrar a Sessão.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Quem está falando?

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Deputado Eyder
Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Oi, Deputado.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – É só uma
informação rápida também para contribuir. Primeiramente,
lógico, parabenizar o Governador por ter trabalhado, articulado
essa compra desta vacina. Estou aqui em Brasília, a gente veio
no mesmo voo ontem. E uma das primeiras ações do Ministro
da Saúde foi a aceitação da reformulação do Plano Nacional
de Imunização.
Então, eu quero dar aqui as boas novas aos nossos profissionais
da Segurança Pública e aos nossos profissionais da Educação.
O Plano Nacional de Imunização vai ser revisto e essas duas
classes, essas duas categorias passarão a ser vacinadas agora
já no mês de abril. Então foi uma luta de vários de Estados, de
vários parlamentares, nossa aí em Rondônia, e o Ministério da
Saúde atendeu esse clamor das Forças de Segurança Pública
e também dos profissionais de Educação que serão vacinados
agora, imunizados já no mês de abril. Obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Notícia muito boa.
Parabéns, Deputado Eyder. Inclusive, nós temos um Projeto
para apreciarmos daqui a pouco, de autoria coletiva.
Meus amigos, nós temos uma Extraordinária daqui a poucos
minutos.
Neste momento encerro a Sessão e convido todos os deputados
para a reunião e logo após nós retornaremos para votar os
projetos da Extraordinária.
Encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão  às 19horas e 11minutos)

ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 24 de março de 2021)

Presidência do Sr.
Alex Redano – Presidente

Secretariado pelos Srs.
Jair Montes – 1º Secretário

Rosângela Donadon – Deputada

(Às 10 horas e 39 minutos é aberta a Sessão)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 8ª 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. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhor Presidente, eu
vou ler a ata, porque são só duas folhas, então eu não vou
pedir dispensa não.
Procede à leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados,
coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo
observações, dou-a por aprovada.
Passemos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário
proceder à leitura das matérias a serem lidas e apreciadas.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 982/
2021 DE AUTORIA COLETIVA. Dispõe sobre a inserção de
categorias profissionais, servidores públicos e pessoas com
deficiência física, mental, intelectual ou sensorial e seus
respectivos cuidadores no grupo prioritário para vacinação
contra a Covid-19, na forma que especifica.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, vai poder se
inscrever no Pequeno Expediente ou não?

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) – Quero
me inscrever, por favor, no Pequeno Expediente. Deputado
Geraldo da Rondônia. Por favor, confirma aí.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Questão de
Ordem. Registrar a presença do Deputado Eyder Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registre a
presença do nobre Deputado Eyder Brasil.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Senhor
Presidente, tem uma coisa que eu gostaria de colocar muito
rapidamente, é com relação às Comissões, enquanto resolve
aí.
Veja bem, a gente participa das Comissões on-line e
normalmente tem um deputado presente. E, segundo os
assessores, não pode ter assinaturas on-line nesses
Requerimentos, nesses Ofícios. Isso está errado, porque se a
gente pode participar virtualmente e já a assinatura de um
presente, titular, que vá a assinatura dos membros que estão
on-line, seja assinatura virtual. Eu queria que o senhor
verificasse essa questão.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu não vejo nenhum óbice
não. A maioria dos deputados aqui já tem a assinatura digital.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Exatamente. Não sei por quê. Pode ir a assinatura do que está
presente, claro, ele está presente. Mas os outros que
participaram virtual, que vá virtual.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Concordo, Deputado
Lazinho. Não vejo óbice nenhum. A pessoa, inclusive, está em
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vídeo, está declarando o voto, tudo e é só requerer a assinatura
digital. Vamos, vamos prosseguir. Eu tenho um pedido aqui do
Deputado Chiquinho, mas Deputado Chiquinho, vamos... Se o
senhor aguardar o momento necessário é melhor, porque se
não, se a gente conceder para o Deputado Chiquinho, tem de
conceder aos demais amigos. Vamos aguardar, senão a Sessão
vai prolongar muito.
O Projeto de Lei 982/2021, de autoria coletiva, está sem
parecer. Eu gostaria de convidar o nobre Deputado Anderson
Pereira para que proceda ao parecer em plenário. 

O SR. JAIR MONTES - Senhor Presidente, esse aqui é aquele
que dispõe sobre a inserção de categorias profissionais,
servidores públicos e pessoas com deficiência   física, mental,
intelectual ou sensorial e seus respectivos cuidadores.
Eu gostaria, Presidente, de fazer uma Emenda, e a gente, por
equívoco, e nessa correria, esquecemos de colocar o Oficial de
Justiça. E aí eu pedi uma Emenda para colocar o Oficial de
Justiça, porque ele trata diretamente em entregar as diligências
no presídio e em outros locais, e botar o oficial de justiça nesse
Projeto.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Projeto de Lei 982/2021, Coletivo,
“Dispõe sobre a inserção de categorias profissionais, servidores
públicos e pessoas com deficiência   física, mental, intelectual
ou sensorial e seus respectivos cuidadores no grupo prioritário
para vacinação contra a Covid-19, na forma que especifica.”.
Nós já havíamos, Deputado Jair, feito essa observação. E eu ia
fazer a Emenda aqui, mas eu estou atento a esta Emenda e eu
observei também uma outra categoria, além das que já estão
aqui, os oficiais de justiça que já estão entrando também agora,
os jornalistas, não é? A nossa imprensa. Porque os jornalistas
não pararam. A imprensa não parou durante a pandemia, e eu
entendo eles como prioridade para essas vacinações. E aqui
eu vou até esclarecer aqui...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, aí está a Emater e
o Idaron?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu vou fazer a leitura na
íntegra. Esse projeto, seria até bom a gente ter discutido
anteriormente, mas eu vou fazer a leitura na íntegra. Eu gostaria
de dar a oportunidade de os deputados fazerem Emendas de
maneira verbal, ok? Mas deixa, vamos seguir, deixar o Deputado
Anderson fazer o discurso de relatoria, por favor.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, se quiser eu cito as
categorias para vossa Excelência, porque o parecer já tem de
ser com as Emendas. Não é isso, Secretário?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - As Emendas têm de ser
todas agora. Eu gostaria de pedir para o Deputado Anderson
fazer a leitura pausadamente. Todos os deputados, com muita
atenção e vamos dar, neste momento, oportunidade para
deputado inserir alguma categoria. Os oficiais de justiça, eu
recebi também, esse pedido. Muito bem lembrado.
Com a palavra, Deputado Anderson, Relator do Projeto.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Ficam os seguintes profissionais
servidores públicos inseridos no rol do grupo prioritário para a

vacinação contra a Covid-19: servidores públicos da Segurança
Pública; professores da rede pública e privada; profissionais
que trabalhem em serviço de funerária, inclusive os que
realizam sepultamentos, coveiros; farmacêuticos da rede
pública e privada; atendentes de farmácia, de drogarias e
farmácias; taxistas, mototaxistas; psicólogos da rede pública
e privada; fisioterapeutas da rede pública e privada;
odontólogos da rede pública e privada; servidores públicos de
entidades, autarquias e Assistência Técnicas Extensão Rural
no Estado de Rondônia – EMATER; servidores da Agência de
Defesa Sanitária do Estado de Rondônia; servidores da
Secretaria de Desenvolvimento – SEDAM.
E o Parágrafo Único: “Para fins do dispositivo do caput, são
considerados como profissionais de segurança pública, os
seguintes servidores: policiais militares, bombeiro militar,
policial civil, policial penal, e agente de segurança
socioeducativa.”, corrigindo a palavra aqui.
E agora, a inclusão da Emenda do Deputado Jair, dos oficiais
de justiça e a nossa também, dos profissionais de imprensa.

O SR. JAIR MONTES - Presidente.

O SR. LAERTE GOMES - Eu queria colocar uma Emenda,
Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Deputado
Anderson, não foi colocado aí o motorista de ambulância. Que
ele não está considerado dentro da Saúde. Tem de colocar.
Esse é urgente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Então, uma Emenda do
Deputado Adelino Follador para que sejam inseridos no Projeto,
os motoristas de ambulâncias, ok?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Tanto pública como particular.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Segurança Pública, todos estão
inseridos.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Polícia Penal, Polícia Civil,
Polícia Militar...

O SR. MARCELO CRUZ – Questão de Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos organizar, vamos
só organizar, por favor, Deputados. Vamos organizar a fala.

O SR. MARCELO CRUZ – Presidente Redano, Questão de
Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Na fala, a ordem aqui:
Deputado Jean, depois Deputado Laerte, depois... eu estou
ouvindo a voz do Deputado Marcelo.

O SR. MARCELO CRUZ – Eu aqui, meu Presidente. Estou do
seu lado aqui, meu Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra, Deputado
Jean Oliveira.
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O SR. JEAN OLIVEIRA - Gostaria que colocasse, também, nesse
Projeto os profissionais que trabalham dentro dos hospitais
que têm relação direta com as Unidades de Saúde, que são os
terceirizados. Fica bem claro que os terceirizados têm mais
contato, muitas vezes, do que várias outras pessoas. E muitas
vezes não recebem equipamento adequado como os
profissionais de saúde recebem. Então os terceirizados. Aí vai...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns, Deputado Jean,
inserido também no Projeto todos os terceirizados que
trabalham na área da saúde, na atividade-fim.

O SR. JAIR MONTES - Eu vou só aproveitar aqui o embalo do
Deputado Jean para a gente colocar os vigilantes.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Os vigilantes entram como terceirizados.
Vigilante, agente de portaria, zeladora, todo mundo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito, Deputado Jean.

O SR. ANDERSON PEREIRA - Todos os prestadores de serviço.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Neste momento, peço
desculpas à Deputada Rosângela Donadon, mas já vou... Eu
gostaria de um papel aqui, vou fazer a inscrição, mas a palavra
agora, seguindo a ordem, é do Deputado Laerte Gomes. Por
favor.

O SR. LAERTE GOMES - Presidente, eu acho isso muito
temerário, até porque nós estamos vivendo numa guerra, numa
pandemia, onde todos os que estão em linha de frente, seja
no serviço público ou privado, neste momento têm que ter o
mesmo direito.
Então, eu queria colocar uma Emenda aí para todos aqueles
que, através do decreto governamental, servidores da rede
privada, que são essenciais, que sejam priorizados também.
Servidores de supermercados, de farmácias, todos que são
essenciais no decreto governamental, inclusive os servidores
das empresas que transportam e comercializam oxigênio. Essa
semana morreu um motorista de um caminhão de oxigênio de
Cacoal, de uma empresa de Cacoal.
Então eu gostaria, Deputado Anderson Pereira, Vossa Excelência
como relator, se acatar nossa Emenda, todos aqueles servidores
da rede privada, onde, no decreto governamental se coloca
como essencial, que também sejam atendidos nesse Projeto
de Lei que esta Casa faz, incluindo os servidores das empresas
que comercializam oxigênio.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ótimo. Perfeito. A
taquigrafia está anotando. Vai ficar uma Emenda longa.
Qualquer dificuldade estamos aqui à disposição. Eu gostaria
de falar só a ordem de inscrição, a pedido do Deputado Marcelo
Cruz, inverteu com o Deputado Chiquinho da Emater, vai permitir
a palavra do Deputado Chiquinho, depois o Deputado Marcelo
Cruz, depois Deputada Rosângela Donadon, depois Deputado
Alan Queiroz, depois Deputado Ezequiel Neiva.
Algum deputado on-line gostaria de se pronunciar, que eu já
vou inscrever aqui.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) - Deputado Cirone
Deiró.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Cirone Deiró.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) -
Deputado Geraldo da Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Geraldo da
Rondônia. Quem mais?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Deputado
Lazinho da Fetagro.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Lazinho da
Fetagro. Depois do Deputado Lazinho da Fetagro, eu não
entendi. É só.
Vamos dar sequência agora. Deputado Chiquinho da Emater
com a palavra.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Eu queria também inserir,
Deputado Anderson Pereira, o pessoal dos postos de gasolina,
que atende todo dia, está ali de frente, entendeu?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu acho que esse aí já
inseriu na Emenda do Deputado Laerte Gomes.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Contemplado na Emenda do Deputado
Laerte Gomes.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Todos que são essenciais.
Mas se Vossa Excelência quiser deixar registrado...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Deixo registrada a nossa
preocupação com os nossos amigos frentistas, que estão ali
todos os dias atendendo todos nós, não é? E também eu queria
verificar também nos laticínios e nos frigoríficos, porque é uma
quantidade de gente muito grande e tem que ter prioridade. É
muita gente. Já aconteceu vários casos aí, como em São Miguel
e tantos outros. E é uma quantidade de gente muito grande.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, a gente que daqui a pouco...
Deputado Marcelo Cruz, por favor.

O SR. MARCELO CRUZ - Muito obrigado. Presidente, gostaria
de colocar Emenda. Eu não sei se já está inserido, mas eu
recebi uma ligação na semana passada do Presidente do
Sindicato do DER, inclusive o Deputado Ezequiel Neiva já fez
parte. A gente anda nessas BRs e a gente vê esses
trabalhadores, e eles estão realmente na linha de frente, não
pararam. Você passa ali em Ariquemes, estão fazendo a
cabeceira da ponte do rio Jamari, ali na BR que liga a BR 364 a
Cujubim, todos estão trabalhando. E, salvo engano, vários
servidores já perderam a sua vida. Recebi vídeos já do
Presidente do Sindicato, que é o Ramon. Gostaria de incluir.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns. Eu, olha, eu
recebi também ligações, situações de 8, 10 servidores do DER
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dentro de uma kombi, indo na linha, todos juntos, estão na
linha de frente. Parabéns, Deputado Marcelo Cruz.
Próximo inscrito agora. Eu gostaria só de pedir a paciência.
Vamos seguir a ordem de inscrição.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Só queria fazer um comentário,
Presidente, rápido.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Rapidamente.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Sobre a Emenda que o Deputado
Chiquinho da Emater acabou de falar, sobre laticínios e
frigoríficos. Às vezes a gente acha até que a gente está
exagerando, mas, se você for analisar, o frigorífico e laticínio
são responsáveis por industrializar a matéria-prima que hoje o
Estado de Rondônia mais produz, que é carne e leite. Se nós
tivermos uma paralisação nas indústrias nós vamos ter um
prejuízo gigantesco no Estado de Rondônia, tanto na parte de
consumo interno quanto de exportação. Então, eu acredito que
fica beneficiado pela Emenda de que isso é uma prioridade, é
um serviço essencial.
�
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – E além de prejudicar toda a
cadeia produtiva do produtor rural.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A minha única preocupação,
senhores, é nós alongarmos muito e, vou dar um exemplo, os
outros trabalhadores de indústria, entendeu? Esse é um assunto
muito delicado, complexo. Mas vamos lá.
Com a palavra a Excelentíssima Senhora Deputada Rosângela
Donadon.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Obrigada, Presidente. Quero,
aqui, parabenizar o Deputado Marcelo, porque eu tinha me
inscrito, Presidente, para falar justamente sobre os nossos
servidores do DER. Porque, hoje, neste momento de crise, de
pandemia, Deputado Chiquinho, o agronegócio está segurando
a economia do nosso Estado. Então, as estradas não podem
parar, a manutenção. Então, estão esses servidores do DER
trabalhando. Eu também recebi, Deputado Marcelo, um pedido,
acho que em uma semana faleceram 4, 5 servidores do DER. E
quando eles vão, Presidente, para o trecho trabalhar — o
Deputado Ezequiel sabe —, eles ficam em alojamentos. Ficam
lá mais de 30 homens, tudo junto nos alojamentos. E ali, o
risco de contaminação é muito grande.
Então, eu quero também inserir como prioridade a vacinação
para os nossos servidores do DER, que o trabalho das estradas
não pode parar. Obrigada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, deputada
Rosângela.
Com a palavra o Excelentíssimo Deputado...

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Presidente, eu
queria me inscrever.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Quem gostaria de se
inscrever?

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Deputado Eyder
Brasil.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Ok. Após o Deputado
Luizinho, está inscrito o Deputado Eyder.
Com a palavra, agora, para discussão do parecer, o nobre
Deputado Alan Queiroz.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Deputado, eu gostaria de fazer,
Presidente, um comentário rapidinho. Eu estou vendo todo
mundo colocando Emenda: um para empresa, outro para o
frigorífico, outro para laticínio, outro para os policiais, para os
bombeiros... Enfim, eu acho isso um pouco temerário, é
complicado. Como é que o Estado vai administrar todas essas
preferências se nós estamos nos contaminando dentro das
nossas casas? Nós precisamos é de vacinas. Acho que o
Governador deu um grande passo de fazer essa compra das
vacinas para que o Estado, realmente, possa ter vacina em
abundância para vacinar. Porque, na hora que chegar essa
vacina, como nós vamos priorizar todo mundo? É óbvio que
Saúde e as Forças de Segurança, essas têm que ser as
primeiras, como estão sendo agora, a questão da prioridade,
e acredito que toda a questão já está sendo vacinada. Inclusive,
os dentistas, não é Deputado Alan? Mas, nós estamos
promovendo, aqui, neste momento, um, o Estado todo, vai
estar abrangendo o Estado todo. O que vai acontecer se tiver
vacina. Tendo a vacina, faixa etária, todo mundo vai ser
alcançado. Porque isso vai ser uma questão complicadíssima
para a nossa Secretaria de Estado e às prefeituras
administrarem essa questão de tantas prioridades que nós
temos elencando, aqui, agora. Era isso, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Ezequiel Neiva,
as suas palavras vêm ao encontro do meu pensamento. O
Deputado Jean, no final, tem uma ideia e vai apresentar uma
Emenda também, questão de prioridades também. Parabéns,
Deputado Jean. Só peço para aguardar o momento da
inscrição.
 Eu até quero pedir desculpas ao Deputado Luizinho e aos
demais, e peço a compreensão, eu estou seguindo a ordem
de inscrição. Eu sei que, às vezes, o deputado tem necessidade
de falar antes, mas em respeito ao colega, eu acho interessante
seguir, realmente, o que foi acordado.
Eu gostaria de fazer uma Emenda, eu até peço desculpas,
mas o Deputado Alex Silva está com problema de internet, ele
já mandou aqui para mim. Ele está desde ontem cobrando
essa situação de inserirem os Conselheiros Tutelares. Então,
uma Emenda do Deputado Alex Silva para incluírem os
Conselheiros Tutelares.
Vamos à palavra, agora.

O SR. ALAN QUEIROZ - Era exatamente, Presidente, um
encaminhamento que eu iria fazer também. Eu quero
subscrever essa Emenda do nobre Deputado Alex Silva, porque
era exatamente o que eu ia sugerir agora: os nossos
Conselheiros Tutelares têm tido um papel fundamental nessa
questão social, Presidente, nos acompanhamentos,
principalmente, aos maus tratos das crianças, dos vulneráveis
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e também das mulheres vítimas de violência doméstica. Um
problema seriíssimo que estamos passando nesta pandemia,
de as crianças estarem em casa sem terem condições de irem
à escola, com abusos seriíssimos. Então, a gente, realmente,
vai ter uma geração marcada por uma pandemia que não é só
especificamente o mal à saúde, mas ela criou, realmente, uma
marca irreparável ao longo desse tempo, com as nossas
crianças, com as nossas famílias.
E eu queria também sugerir aqui, Presidente, até apresentei
ontem na nossa discussão, que hoje, infelizmente, os óbitos
estão acontecendo dentro das famílias, Deputada Cassia,
Deputado Dr. Neidson, e está chegando a ter óbito de pai e
mãe. Muitas vezes o pai e mãe têm filho vulnerável, tem filho
na casa dos cinco anos de idade, bebê... E aí, quem vai cuidar
dessa criança? Então, a gente também priorizar quem irá adotar
essa criança da família, seja o avô, seja o tio, a gente priorizar,
de repente, se perdeu um da família, se perdeu o pai, a gente
poder priorizar a mãe para que ela possa ter condição de criar
o filho. Então, é uma questão social também, Presidente, aqui
que a gente tem que ter esse olhar e observar essas famílias
que estão dilaceradas nesse contexto social, emocional,
psicológico. Então, queria também fazer esse encaminhamento.
 d:
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Deputado Alan.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Anderson.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, uma sugestão de um
possível encaminhamento, se a maioria concordar. A gente
poderia pegar como modelo o próprio Ministério da Saúde,
que define as prioridades e ele classifica essas prioridades.
Primeira etapa, segunda etapa. Porque como são vários
profissionais e nós sabemos que algumas atividades não param,
não tem como parar, algumas são meio-termo. A gente poderia
reelaborar esse Projeto enumerando etapas. Justamente porque
a gente consegue atingir mais classes que são essenciais.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Anderson, por
incrível que pareça, transmissão de pensamento, o Deputado
Jean está inscrito aqui, ele está louco para falar, a ideia dele é
justamente essa: que a Secretaria de Saúde elenque essas
prioridades entre as prioridades.
Eu gostaria de pedir permissão aos demais deputados para
passar a palavra para o Deputado Jean para explicar a Emenda.

O SR. JEAN OLIVEIRA – A gente está vendo que está ficando
bem extensa as prioridades.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Assim eu não
vou falar nunca, Presidente. Já é a terceira vez que fala.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Cirone.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – É importante, é rapidinho.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Menos que um minuto, meu
companheiro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – É
exatamente isso. A gente que está aqui on-line é triste, é muito
difícil.

A SRA. CASSIA MULETA – Me inscreve também, Presidente.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, rapidinho. Está muito
extensa essa prioridade. Então, a gente está falando com o
Presidente aqui para que a gente coloque para a Secretaria de
Estado da Saúde regulamentar a ordem, escalonar a ordem
de prioridade, porque senão não tem como. Tem que, como o
Deputado Anderson acabou de dizer, que a gente possa ter
dentro das prioridades, a prioridade maior e consequentemente
ir vacinando essas categorias todas.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Então, a sugestão é a inclusão de
uma Emenda na lei que a Secretaria regulamente através de
Portaria ou Decreto as classificações das prioridades.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso. Perfeito. Vamos dar
andamento. Está o Deputado Neiva aqui, mas ele já antecipou
a sua fala. Está inscrita aqui, depois do Deputado Eyder,
Deputada Cassia.
Gostaria de convidar agora para uso, o Deputado Cirone Deiró.
Com a palavra, Deputado Cirone Deiró.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Presidente,
eu gostaria de encaminhar depois. Me inscreva aí.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Estou
inscrito, Presidente, por favor?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Já está inscrito o Deputado
Lazinho. Agora inscrevendo o Deputado Adelino.
Com a palavra, Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Bom dia,
Presidente. Bom dia, caros colegas. O Deputado Laerte fez um
encaminhamento aí para a gente ver o que o Ministério já
indicou como prioridades, que são a Força de Segurança,
médicos, quem trabalha dentro do hospital, e os essenciais.
Os essenciais já vão atingir todas essas pessoas, já vai ser
uma gama de gente muito grande. O Estado não tem condição
de atender todo mundo. Então, não adianta a gente ficar
colocando papagaio, periquito que nós não vamos chegar a
lugar nenhum.
Então, precisamos refazer esse encaminhamento. Nós temos
aí essas crianças especiais, com Síndrome de Down, das APAEs,
do CERNIC (Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de
Cacoal), que já tem uma comorbidade — geralmente sofrem
de algumas comorbidades — e nós temos que colocar como
essenciais também. Não adianta a gente começar a colocar
categorias, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Está ok?
Coloca aí assistente social também, que está ligada diretamente
à Saúde. Obrigado, Presidente.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pela observação,
Deputado Cirone. Então coloca também nossas crianças
excepcionais e também assistentes sociais. Crianças especiais
são também uma indicação da Deputada Rosângela. Parabéns.
Muitos pensamentos convergentes.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – É isso aí. Obrigada, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos andar. Com a
palavra, Excelentíssimo Senhor Deputado Geraldo da Rondônia.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) – Bom
dia, Sua Excelência, Presidente Alex Redano. Bom dia a todos
os colegas parlamentares. Parabéns a todos os colegas que eu
tenho observado, cada um com a sua observação. Cada um
preocupado com um setor. Enfim, todos no objetivo de estarmos
somando para que tudo transcorra bem, para que saia tudo
bem. Parabéns ao Governador do Estado pela agilidade em
poder trazer, poder comprar essas vacinas. Parece que mais
de um milhão de vacinas. Parabéns, Governador Marcos Rocha.
Parabéns à Casa Civil. Parabéns, Marcos Rocha, por também
agilizar tão rápido, num tempo tão necessário, os cilindros com
oxigênio. Hoje o nosso Estado já está, digamos assim, coberto,
já está resguardado nesse setor. Já não se fala mais nisso. Só
se fala que no Estado está chegando e, com certeza, esses
números de óbitos, esses números de tragédias vão cair, em
nome de Jesus.
E eu quero aqui deixar a minha Emenda, minha opinião para os
setores de delivery, os motoboys. Aos motoboys que entregam.
Eu tenho observado o setor hospitalar, de enfermaria, quando
precisa de um alimento, às vezes não tem ali, precisa pedir
delivery, que nós também protejamos os profissionais de
entrega.
Outro setor, que eu não sei se alguém indicou, e se indicou,
parabéns: os mototaxistas também, que têm um trabalho
necessário, um trabalho essencial, aos taxistas.
Não podemos esquecer também do profissional motorista que
está cadastrado para entregar ali a botija, o cilindro de oxigênio.
O último agora que eu observei, ele entrou no setor,
praticamente ele tem que entrar no setor, passar até por setores
assim na porta de UTIs. Eu não vou me esquecer desse pai de
família, com certeza. A gente tem esse dever — eu às vezes
posso estar exagerando —, e eu gostaria que meus colegas
reconhecessem essa minha preocupação. E parabéns a todos,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Geraldo, belo pronunciamento.
Passo a palavra agora para o Excelentíssimo Senhor Deputado
do Partido dos Trabalhadores, Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Deputado
Anderson: quando se trata da Educação, quais profissionais?
São os professores?

O SR. ANDERSON PEREIRA - Aqui no Projeto está “professores
da rede pública e privada”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Então,
eu vejo que nós estamos fazendo aqui um guarda-chuva que
depois pode até servir de chacota, porque nós vamos ter vacina,
fizemos um Plano Nacional, um bocado de coisa para fazer. Eu
estou dizendo isso porque é um alerta. Mas, por exemplo, na
questão da Educação, nós temos profissionais que estão aí de
frente em atendimento às escolas, que têm que estar
enquadrados também junto com os professores. A minha
propositura é que estenda, na área da educação, aos
profissionais que estão na linha de frente de trabalho nas
escolas.

O SR. ANDERSON PEREIRA – É, o inciso II teria que ficar
“servidores da educação pública e privada”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Exatamente.  Porque a gente trata dos professores, e aí tem
vários outros campos, vários outros profissionais que precisam
ser atendidos... (falha na transmissão do áudio) da mesma
forma. Está bom?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, então. Inclusos
“servidores da educação”, a pedido do Deputado Lazinho da
Fetagro.
Satisfeito, Deputado Lazinho? Não está saindo o som do
Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Sim,
Presidente. Sim, está tranquilo. É isso aí.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Então, perfeito.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Eu só
acho que nós estamos exagerando, mas depois vem o Plano
Nacional que não vai...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria de encerrarmos
as inscrições. Está inscrito aqui o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Para
encaminhar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está inscrito, Deputado
Adelino. Tranquilo. Fica tranquilo, está inscrito aqui.
Só para vocês saberem: Deputado Luizinho, Deputado Eyder,
Deputada Cassia e, encerrando, Deputado Adelino. Perfeito?
Com a palavra... Eu gostaria de pedir um pouquinho de
celeridade, haja vista que nós temos vários projetos.
Deputado Luizinho com a palavra, nosso líder do Governo,
parabéns pelo trabalho. Foram muito importantes essas
reuniões com os deputados, esclarecendo ponto a ponto os
projetos. Então, parabenizo aí o líder, Deputado Luizinho
Goebel, e o vice-líder, Deputado Ismael Crispin, pela condução
dos trabalhos.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Obrigado, Presidente. Nós temos
várias demandas. Foi dita aqui a questão do DER, tenho
bastante conhecimento, já trabalhei no DER, o Deputado
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Ezequiel também já foi Diretor do DER, sabe disso. Nós temos
o Idaron, que é a nossa Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril — não é, Deputado Chiquinho? Eles estão
trabalhando, eles não pararam de trabalhar, porque eles estão
cuidando da sanidade animal e vegetal do Estado. Nós temos
as nossas honrosas Polícias, que não pararam de trabalhar.
Então, na realidade, muitos setores estão trabalhando. E como
veio muita sugestão aqui, então eu respeito todas, acatamos
todas, todas que forem colocadas como Emendas, nós
estaremos aqui corroborando com isso, portanto o que eu vejo
com muita dificuldade é o Estado administrar tudo isso, porque
hoje, através do Ministério da Saúde, o que se está definido é
por idade. Então, não sei como vai ficar o final das nossas
propostas aqui e qual a decisão que o Poder Executivo vai tomar.
Mas eu quero fazer um clamor, um clamor à população de
Rondônia: ontem, o Governador Marcos Rocha assinou o
contrato de compra de 1 (um) milhão de doses de vacinas.
Então, o contrato já está assinado. A empresa tem o
compromisso de começar a entregar essas vacinas após a
primeira quinzena do mês de abril, ou seja, o próximo mês.
Nós estamos muito próximos da entrega. Quer dizer que, pela
lógica, dentro do que está no contrato, Presidente Alex Redano,
é que daqui a 20, 25 dias começa-se a entrega dessas vacinas.
E tem mais a vacina que está vindo por cotas pelo Governo
Federal.
Então, o melhor caminho que nós temos: é como se nós
estivéssemos numa escalada. Nós estávamos lá no fundo do
poço, no fundo do precipício, e nós começamos a escalar para
sair do poço, para sair do fundo do poço.
Então, se nós nos cuidarmos agora, se nós nos esforçarmos
agora, usando máscara, fazendo o distanciamento social,
usando álcool, naturalmente nós podemos romper e aguardar
a chegada dessa vacina que é a nossa imunização. Então, esse
é o pedido, de fato, que eu tenho para fazer para toda a
população de Rondônia, porque esse, de fato, é seguro. É o
caminho mais curto que nós temos para romper esta pandemia.
Era isso, Presidente. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
Deputado Luizinho.
Com a palavra agora, Excelentíssimo Senhor Deputado Eyder
Brasil.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Bom dia,
Presidente Redano; bom dia, nobres pares que estão de forma
remota ou presencial. A minha preocupação também,
Presidente, é a quantidade de prioridades que nós, enquanto
deputados, estamos colocando nesse Projeto. E pode ser um
tiro no pé da própria Casa, uma vez que existe o Plano Nacional
de Imunização e que o Estado de Rondônia está atrelado a
esse plano, seguiu ipsis litteris do Plano Nacional de Imunização.
A gente sabe que o Ministério da Saúde já reformulou o Plano,
trazendo as Forças de Segurança e os profissionais de Educação
para a primeira fase, que vai ser vacinada agora em abril.
Então, o meu grande receio é, realmente, travar o Plano
Estadual de Vacinação aqui em Rondônia.
Concordo com o Deputado Luizinho, todas essas categorias
que nós estamos elencando aqui são importantes, mas cabe
ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde Estadual decretar,
planejar, organizar essas prioridades.

Eu queria aqui subscrever muitas categorias que já foram feitas.
A questão das nossas crianças excepcionais, o próprio DER,
que não tem parado de trabalhar. Enfim, eu apoio todas, mas
eu vejo com grande receio essa questão de tantas prioridades
que nós estamos elencando. Cada um puxando a sardinha para
a sua brasa e isso pode, na verdade, ser um obstáculo para o
plano de vacinação. Mas quero deixar aqui o meu apoio a todas
essas Emendas. Obrigado.
io:
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Eyder Brasil,
faço minhas as suas palavras. Eu também tenho uma
preocupação muito grande nesse sentido. Mas aqui nós estamos
trazendo os anseios das ruas para esse Projeto e vamos deixar
a cargo da Secretaria de Saúde para elencar aí as etapas, a
prioridade das prioridades elencadas no parecer.
Com a palavra, nobre Deputada representante da região de
Jaru e Presidente da Comissão de Saúde, falará com muita
propriedade sobre o tema, Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Bom dia a todos. Bom dia, Presidente.
Eu quero agradecer ao Presidente Alex pelo seu trabalho aqui
na Assembleia Legislativa. Em nome do Presidente Alex, quero
aqui parabenizar todos os deputados aqui presentes.
Presidente, eu também quero parabenizar todos os deputados
com suas indicações, inclusive, eu também fiz a minha indicação,
que sejam atendidos os farmacêuticos e os atendentes da
farmácia. Que o primeiro lugar, os primeiros socorros que a
gente corre atrás é nas farmácias. Então eu mesmo, quando
eu senti uma dor de cabeça eu fui para a farmácia e três dias
depois eu fiz o teste e eu estava com Covid-19. Então eu quero
aqui parabenizar o senhor, mas com essa preocupação que o
senhor tem, que todos os deputados têm de a gente estar
levando esperança para essas pessoas e depois não acontecer.
Inclusive, Deputado Presidente Alex Redano, eu quero aqui
também me solidarizar com os dentistas do meu município de
Jaru. Infelizmente — os dentistas são uma prioridade em nosso
Estado, no nosso Brasil, que está ali no Plano Nacional de
Imunização —, infelizmente a Secretaria de Jaru não atendeu
aos nossos dentistas. Eu tive muitas manifestações, as pessoas
ligando para mim, os dentistas ligando e infelizmente, Deputado
Anderson, a Secretaria de Saúde de Jaru não contemplou os
dentistas. Fica aqui o meu apelo para que o nosso prefeito de
Jaru comece a vacinação com os dentistas de Jaru. Infelizmente,
eles estão no combate também frente esta pandemia, e
ninguém, às vezes, sabe que está com essa terrível doença,
com esse terrível vírus e chega lá para fazer o seu tratamento
dentário. Nós temos o dentista aqui, o Deputado Alan Queiroz
que já foi vacinado, como deputado, que ele também trabalha
como dentista, e foi vacinado em todos os municípios do Estado
de Rondônia e no nosso município, Deputado Lazinho da
Fetagro, os dentistas estão me procurando, eu tenho certeza
também que já procuraram o senhor para a gente lutar juntos,
junto com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado
que eles venham ser atendidos nesse Plano Nacional de
Imunização.
É esse aqui o meu pedido. Eu vi um discurso esses dias de um
vereador também falando, de uma vereadora falando lá no
município de Jaru sobre os dentistas. Eu peço apoio de todos
os deputados que também nos ajude lá no município de Jaru
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para imunizar esses profissionais da Saúde. Muito obrigada a
todos. Que todos fiquem com Deus que Ele sempre é a melhor
companhia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
Deputada Cassia. Passamos agora ao último orador.

O SR. ALAN QUEIROZ – Um minutinho, uma Questão de Ordem
só para complementar a questão que a Deputada colocou da
questão dos odontólogos e dos dentistas.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Rapidamente, Deputado
Alan.

O SR. ALAN QUEIROZ – E também para informar, Deputada,
que a gente conseguiu trazer no município essa vacinação,
Presidente, porque os dentistas estão na linha de frente na
coleta dos exames de Covid. Então os dentistas, hoje, estão
coletando. Eu fiz muita coleta. O teste rápido na rede pública
quando estava como dentista na rede pública. Então, eu tenho
certeza de que não é diferente lá em Jaru. Então se Vossa
Excelência for neste caminho, mostrando que eles também,
além de atender a boca, que é um local de maior contaminação,
gotículas e assim por diante, já tem dados, inclusive, do nosso
Conselho e Sindicato de Odontologia, tem também a questão
de eles atenderem diretamente na coleta do exame, Presidente.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado, Deputado Alan.
Nosso dentista aqui da Casa, não é? Odontólogo. O último orador
inscrito, desculpa, e a Deputada Rosângela também. O último
orador inscrito e depois vamos para as votações. O
Excelentíssimo Senhor Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Senhores
Deputados, agradecer e parabenizar essa espontaneidade, essa
preocupação, todo mundo aí, de fazer um Projeto da melhor
maneira possível, não esquecendo de ninguém. Acho muito
importante. Mas eu também, eu tive um encaminhamento lá
atrás e deixei para fazer agora porque Sua Excelência achou
melhor, mas eu acho que o Relator, para começar, nós temos aí
os taxistas também, os motoristas de ônibus, eu acho que eles
também teriam de ter prioridade. Motoristas das Vans que levam
para o aeroporto e voltam. Os taxistas, motoristas de ônibus,
tem muitos erros nessa priorização, lá atrás, por exemplo: deixar
o coveiro fora da área da Saúde; deixar o motorista da
ambulância fora da Saúde. Então o que está precisando, quando
prioriza a Saúde, deixar os terceirizados fora, que trabalham
na linha de frente da Saúde? Então o que está existindo aí, é
que quando você prioriza a Saúde, você deixa as pessoas fora,
que deveriam estar incluídas. Quando você prioriza a Segurança
Pública, tem que saber o que é que vai priorizar. Por exemplo:
nós temos aí, na saúde, o animal. A saúde, quando fala saúde,
estão priorizando também, da saúde animal. Deveria encaixar
outras modalidades e ver.

Nem todos os veterinários estão na área de risco. Eles
estão priorizados dentro do Plano. Então, esse Plano está sendo
malfeito. E eu acho que todas as sugestões que nós temos

hoje, e inclusive que eu já citei aí, e com todas as opiniões dos
deputados, eu acho, Presidente, não sei, uma sugestão: que
seja deixado para o Relator trabalhar isso, para apresentar
na Sessão da semana que vem esse Projeto. Que não tem
tanta pressa porque não tem vacina agora para priorizar todo
mundo de imediato também.
Então, com essas ideias, com essas proposições que foram
feitas hoje, e pegar o Plano Nacional de Saúde e adaptar dentro
e fazer um Projeto bem feito agora. Porque hoje, a Sessão, a
prioridade é a questão do servidor público, é a questão da...,
que foi feito ontem aquele compromisso. Parabenizar Deputado
Alex, todos os deputados que se empenharam para ajudar o
pessoal da Saúde. Então esse Projeto é fundamental, é urgente,
e nós temos que hoje votar. Mas eu acho que por tanta Emenda
que foi feita, tantas opiniões que foram dadas hoje, eu acho
que isso aí poderia deixar para votar na Sessão da semana
que vem e o Relator já trazer tudo, todas essas ideias que
foram citadas hoje, já bem feitas as Emendas direitinho, para
a gente votar mais consciente e, de fato, fazer justiça, priorizar,
tentar acomodar da melhor maneira possível aqueles que
merecem a nossa atenção, e, com certeza, todo mundo
merece. Mas agora nós temos que priorizar dentro da
possibilidade. Tomara que venha toda essa vacina, tomara
que venha a vacina dos 400 mil, lá do prefeito de Porto Velho;
tomara que venha esse milhão de vacina, tomara que venham
todas as vacinas do Ministério da Saúde, para que a gente
consiga vacinar todo mundo e que essa vacina, de fato, consiga
imunizar as pessoas e se salvarem desse vírus, que é um mal
que, pelo amor de Deus, só Deus mesmo para nos acudir, e
nós fazendo a nossa parte. Obrigado, meu Presidente.
Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado pelas palavras,
Deputado Adelino. Eu estava aqui em discussão e eu realmente
poderia deixar para a semana que vem. Mas assim, eu acho
que foi bem discutido aqui em plenário mesmo, não é?
Neste momento, passo a palavra... E, também, se faltou algum
item, semana que vem podem ser feitas Emendas ao Projeto,
também.

O SR. JAIR MONTES - Presidente, Presidente. Rapidamente.
Só para concluir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Jean, depois
Deputado Jair. Eu gostaria que fosse bem célere.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Rápido, rápido.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu só gostaria, antes de
vocês falarem, eu gostaria, o pessoal do governo, que está
assistindo, nós temos um Projeto de Lei nº 1.056, aqui, que
ontem foi debatido muito sobre essa preocupação. Precisa
chegar aqui o Substitutivo para votar. Só que nós precisamos
celeridade. Temos vários deputados que têm compromisso
agora à tarde, então, infelizmente esse Projeto pode ficar
prejudicado. Então, só peço celeridade à equipe do governo.
Deputado Jean Oliveira, depois Deputado Jair Montes. Gostaria
de bastante celeridade, por favor.
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O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, rápido, rápido. Presidente.
Nós tivemos aqui deputados fazendo apontamentos de várias
categorias do Executivo: Emater, Idaron, Sedam, Secretaria
de Agricultura, Educação. Muitas das Secretarias do Executivo
estão contempladas nesse Projeto de prioridade; servidores
públicos. O Conselho Nacional de Justiça deu autorização para
que os magistrados pudessem comprar a vacina — porque
eles têm condições financeiras, os Tribunais de Justiça — para
vacinar os servidores do Judiciário e também os Magistrados.
E nós, legisladores — não estou falando, nem quero legislar
em causa própria de deputado, exclui deputado disso, estou
falando aqui, me referindo ao servidor público do Poder
Legislativo, que frequenta as Sessões e está exposto ao vírus
como qualquer outro servidor, como a imprensa, como outros
profissionais. Seria de muita falta de reconhecimento nossa
não entender a importância desse servidor, que tem menos de
30 dias que um faleceu aqui dentro deste plenário. Contraiu o
vírus aqui dentro, nós fizemos teste rápido em mais de 50
funcionários daqui, porque existia a possibilidade de
contaminação. E nós não colocarmos o servidor do Poder
Legislativo que está diariamente aqui à disposição para que
não pare o Parlamento rondoniense, a gente também não
colocar eles como prioridade. Então eu faço um apelo para
colocar também o servidor da Assembleia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Ok, fica incluso. Só gostaria
que estejam excetuados os parlamentares.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Que fique claro, Senhor Presidente,
fique claro que isso não está colocando... Nós temos deputados
aqui que são da área de risco, por exemplo, deputados que
têm acima de 65 anos, que serão vacinados por outra razão,
por idade.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Isso. Perfeito.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Mas pelo cargo de deputado, não. Não
ficará o deputado estadual colocado como prioridade.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito. Muito bem
colocado, Deputado Jean Oliveira.
Deputado Jair Montes, rapidamente, para a gente poder dar
andamento.

O SR. JAIR MONTES - Senhor Presidente, só para encerrar, se
o senhor deixar eu falar, Presidente, rapidão. Senhor Presidente,
só lembrando que aquilo que o Deputado Jean Oliveira falou, o
senhor falou, que as prioridades das prioridades serão
elencadas pela Secretaria de Saúde. Para deixar bem claro no
final do relatório do parecer do nobre Deputado Anderson
Pereira.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu gostaria de permitir a
palavra, ele não se pronunciou ainda, ele é o nosso médico da
Casa, Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON - Não, mas é sobre o outro projeto, que
falta o Substitutivo do Governo do Estado. Eu anexei uma

Emenda também, para evitar o que foi feito com o auxílio de
R$ 300,00. Servidores que têm dois contratos, que recebam
pelos dois contratos esse auxílio.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Isso. Recebe dobrado.

O SR. DR. NEIDSON - Isso. Porque no outro Projeto de R$
300,00 o servidor que tinha dois contratos recebia só um, mas
ele trabalha por duas pessoas e recebia por uma só. Então, foi
feita essa Emenda. E eu conversei com o Nélio ontem, e foi
acatada a Emenda.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito. Parabéns,
Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON - Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Meus amigos, passo agora
ao Deputado Dr. Neidson para proceder ao seu parecer.

O SR. DR. NEIDSON - Deputado Anderson Pereira.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Desculpa. Meu irmão, me
perdoe. Deputado Anderson Pereira, Excelentíssimo Senhor
Deputado.

O SR. ALAN QUEIROZ - Coitado, já está ali, Presidente, há uma
hora em pé.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Está há uma hora em pé
ali. Obrigado pela paciência.

O SR. ANDERSON PEREIRA - Presidente, sou mais bonito que o
Deputado Dr. Neidson.
O nosso parecer é pela constitucionalidade e legalidade da
matéria, acatando as Emendas colocadas neste plenário hoje,
por diversos deputados, incluindo a Emenda que a Secretaria
Sesau irá regulamentar, ou através de portaria ou decreto do
Governador, as prioridades elencadas nessa proposta de lei,
os detalhes da efetividade dessa lei. Então a Secretaria fica
incluída também essa Emenda. E o Poder Legislativo, que
também pode legislar, regulamentando esse texto, poderá
regulamentar, através de uma resolução ou portaria interna,
quanto à vacinação, bem colocada, do Deputado Jean Oliveira,
dos servidores desta Casa.
Então nosso parecer é pela legalidade, constitucionalidade, com
Emendas, pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissões
pertinentes, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Em discussão o parecer.
Não havendo mais ninguém para discutir o parecer.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Presidente,
eu quero discutir o parecer.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra o Deputado
Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Queria que
incluísse todos os servidores que estão na linha de frente, seja
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Idaron, seja Detran, as pessoas que estão atendendo o público
presencial. Estender, também, que cada Secretaria, aquelas
pessoas que atendem o público também sejam atendidas nessa
prioridade.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Perfeito. Consultar aqui o
relatório do Deputado Anderson Pereira.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Presidente, a minha Emenda é que
vacine todo mundo de zero a cem anos. Põe essa Emenda aí.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu estou preocupado, gente,
com esse Projeto. A gente está estendendo demais. Já está
incluso, Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Mas se está
estendendo para a Assembleia, vamos estender também para
o setor público, que o pessoal também... Os órgãos públicos, o
Idaron, o pessoal da linha de frente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O Idaron já está, a Emater.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Só as
pessoas, a Emater, aquele pessoal da linha de frente que está
atendendo o público diariamente. Eu acho justo isso e não teria
por quê... Eu acho que é um direito deles e eles estão... E nós
precisamos que eles atendam presencial. Muitos órgãos estão
fechando e estão deixando o público sem atender.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Uma nova Emenda do
Deputado Adelino, Emater, Idaron já inclusos. A Emenda do
Deputado Adelino eu entendi bem, “todo servidor público que
está na linha de frente é prioridade.”.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – O Ministério da Saúde já está
regulamentando as prioridades, já está redefinindo as
prioridades. Eu acredito que esse Projeto deveria se adequar
junto com o Ministério da Saúde também, e algumas outras
situações. Mas eu acho que a discussão já passou muito tempo
aqui, mas o Ministério já está refazendo as prioridades da
vacinação do nosso País.

O SR. ALAN QUEIROZ – Presidente, só trazer uma informação
bem rápida, 10 segundos. Só que como o Deputado Ezequiel
colocou a questão de 0 anos a 100 — colocou, lógico, de uma
forma figurativa —, mas trazer uma informação, Presidente,
que os estudos estão muito bem avançados na condição agora
também das nossas crianças conseguirem tomar as vacinas.
Estão respondendo bem, então possivelmente também a gente
vai vacinar logo, logo as nossas crianças também. Isso é uma
boa notícia.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – E, Deputado Alan, Presidente Alex e
nobres colegas, nós estamos falando de vacinar os professores,

por exemplo, não estamos falando em vacinar as crianças, os
alunos. A minha neta de 3 anos e meio frequenta uma escola
e ela está contaminada, está com Covid, está com febre. E aí?
É muito complexo o caso.

O SR. ALAN QUEIROZ – Entendi. Complexo. É muito complexo
o caso.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vamos à votação, então.
Incluso todos com Emendas. Os deputados favoráveis ao
parecer permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Fica aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 982/2021,
de autoria coletiva. A autoria desse Projeto é de todos os
deputados. Em discussão e votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Fica aprovado. Vai à segunda votação.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 979/
2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 50. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit
Financeiro, até o valor de R$ 4.576.423,83, em favor da Unidade
Orçamentária: Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia –
FUPEN.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A matéria se encontra
sem parecer. Gostaria de convidar o Deputado Anderson para
emitir o seu parecer em plenário.
Quero aqui agradecer a disponibilidade do nobre Deputado,
sempre paciente e muito eficiente.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Projeto de Lei 979/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 50, “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o
valor de R$ 4.576.423,83, em favor da Unidade Orçamentária:
Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia – FUPEN.”.
Quero aqui também aproveitar e parabenizar o Secretário de
Justiça por esse Projeto. Trata-se de um recurso Fundo a
Fundo, um recurso federal que parte dele — isso é histórico
na Secretaria de Justiça — será investido na compra de armas.
R$ 1 milhão dele será investido na compra e aquisição de
pistolas 9mm e carregadores mala portátil para que os policiais
penais possam ter armas acauteladas. Somando a este projeto
nós estamos destinando também uma Emenda de minha
autoria, de R$ 1 milhão que vai somar R$ 2 milhões para a
compra de armas e a gente entregar para proteção pessoal
desses profissionais. Esse projeto também se trata de compra
de coletes, aquisição de equipamentos, circuito de TV, de
sistema para melhorar o monitoramento eletrônico do Presídio
Milton Soares.
O nosso parecer é pela constitucionalidade e legalidade dessa
matéria pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissões
pertinentes, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado. Parabéns pelo
parecer. Coloco em discussão o parecer.
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O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Para discutir,
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Quem, por favor?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Deputado Cirone
para discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Com a palavra, Deputado
Cirone para discutir o parecer.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – Presidente, eu
quero aproveitar a oportunidade que nós estamos falando do
Secretário da Sejus, Dr. Marcus, o qual esteve aqui em Cacoal
hoje. Passamos a manhã em visita à detenção aqui de Cacoal,
a qual o Gilberto é diretor, faz um excelente trabalho. E
parabenizar o Secretário pelo compromisso que ele fez aí nesta
Casa, através de convite do Deputado Anderson, Deputado Jair
de até o dia 31 de março mandar o PCCR dos nossos servidores
da Sejus, policiais penais para o Governo do Estado, para depois
ser enviado para esta Casa, para ser votado por nós,
parlamentares. E ao mesmo tempo, compromisso dele também
de em 10 dias mandar o Projeto de atendimento a Covid a
todos os policiais penais da Secretaria, da Sejus. Então,
agradecer, aqui, a visita do nosso Secretário de Justiça, que
veio in loco conhecer as dificuldades e as demandas e o trabalho
que é feito aqui na Casa de Detenção, em Cacoal. Obrigado,
Presidente.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Questão de
Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Cirone.
Parabéns pelas colocações. Realmente, aquela audiência foi
muito importante, de grande valia para todo o setor.
Com a palavra, o nobre Deputado Eyder Brasil para discutir o
parecer.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Só para corrigir
o meu nobre amigo Deputado Cirone. O Secretário foi
convocado pelo Deputado Anderson Pereira e por mim.
Realmente foi de grande valia a vinda dele. Ele ter tido o respeito
com o Parlamento e ter ido pessoalmente tirar todas as nossas
dúvidas. E o compromisso que ele fez de apresentar até o final
do mês de março o PCCR dos vigilantes, dos nossos policiais
penais, assim também com a regularização da Lei da polícia
penal. Fico muito feliz ter contribuído nessa ação e parabenizar
o Deputado Anderson Pereira por todo o compromisso com a
categoria dos nossos policiais penais. Era isso, Presidente. Muito
obrigado.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, para discutir o
parecer.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Eyder
Brasil.
Com a palavra, para discutir o Projeto, o nobre Deputado Jair
Montes.

O SR. JAIR MONTES – Eu quero discutir o parecer. Eu quero
parabenizar o Deputado Anderson, que é, de fato e de direito,
o Deputado que é categoria dos policiais penais, em alocar R$
1 milhão para aquisição de armas, Deputado Anderson, e
também coletes e outros que eles precisam. E lembrar também,
aqui, que o Secretário Júnior Gonçalves, que está em Brasília
com o Governador, que o Governador já autorizou os R$ 300,00
para os policiais penais do auxílio-covid, que é um pleito do
Deputado Anderson e também meu, e também do Deputado
Eyder Brasil.
Então, a gente pede, encarecidamente, que o Secretário Júnior
Gonçalves encaminhe para esta Casa, porque o Governador já
autorizou os R$ 300,00 do auxílio-covid aos policiais penais. E
já está há três semanas que vem, vem, e nunca chega. O
Deputado Chiquinho da Emater, todos os deputados, aqui, estão
cobrando, está bom?

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns a todos os
deputados envolvidos.
Para discussão do parecer, a palavra está franqueada ao nobre
Deputado Anderson Pereira.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Eu quero esclarecer — que eu sei
que a nossa categoria está assistindo esta Sessão, tanto eles,
como o sistema de segurança socioeducativo — que ontem eu
conversei com a Bia, conversei com a Lidiane, da Casa Civil,
que esteve aqui. E a questão do auxílio-covid, eu não gosto de
enganar ninguém, eu sempre falei muito a verdade. A gente
sabe que foi cortado por um parecer da PGE, por conta da
legislação que nós aprovamos, na época, e que ainda não existia
a Lei do Congelamento. A Lei do Congelamento existe, ela está
em vigor até dezembro deste ano. Então, isso impede o gestor
de conceder auxílio para determinadas classes, a não ser que
seja área da saúde. E o que a Bia me falou ontem e a Lidiane?
Que eles estão tentando juridicamente resolver.
Orçamentariamente já está resolvido. A Sejus tem orçamento
para pagar o auxílio para os policiais penais. Só que
juridicamente ainda não tem uma brecha, que eles estão
tentando buscar para poder mandar um Projeto, uma proposta
para esta Casa, a gente aprovar e, assim, habilitar para que
seja pago. Mas, até o momento é o que está e é o que a gente
tem tentado buscar uma brecha. Inclusive, busquei um parecer,
encaminhei via Indicação para a Casa Civil. Eles estão, inclusive,
analisando a possibilidade de conseguir essa brecha e dar o
respaldo para que o gestor possa voltar a pagar o auxílio.

O SR. JAIR MONTES – Deputado Anderson, para sua informação,
o Procurador-Geral do Estado, Maxwel, falou que já encontrou
o caminho. Já tem o parecer que consegue colocar de volta o
auxílio-covid. Então, se for esse o caso, nós vamos ter que
fazer uma acareação com o Secretário Junior Gonçalves, o
Procurador-Geral do Estado e Bia, porque chega de enrolação.

O SR. ANDERSON PEREIRA – É. Está faltando comunicação,
porque ontem passaram essa informação.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só comunicar aos deputados
que já está presente o Secretário Adjunto da Saúde e já está
vindo o Projeto. Chegando, nós suspendemos porque realmente
nós precisamos de celeridade. Temos vários deputados que a
partir das 13:30 já têm compromisso fora da Casa e vão ficar
impossibilitados de votar.
Então, mais algum deputado para discutir o parecer? Não
havendo, passamos à votação. Os deputados favoráveis ao
parecer com Emendas... Em discussão o parecer emitido pelo
Excelentíssimo Senhor Deputado Anderson Pereira. Os
deputados favoráveis ao parecer com Emendas, permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Não tem Emenda não nesse
Projeto.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Esse Projeto não
tem Emenda, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Desculpa, desculpa. Perdão,
eu estou confundindo, aqui. O que eu anotei, aqui, era do outro
e era no mesmo papelzinho. Projeto sem Emendas. Os
deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Fica aprovado o parecer.
Vamos ao Projeto. Em primeira discussão e votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda
Votação.
Matéria seguinte, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - PROJETO DE LEI 968/
2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 48. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Anulação, até o
valor de R$ 2.734.925,00, e cria Ação, em favor da Unidade
Orçamentária Superintendência Estadual de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SETIC.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A matéria encontra-se sem
parecer. Gostaria de convidar o nobre Deputado Alan Queiroz
para emitir o parecer em plenário.

O SR. ALAN QUEIROZ – Muita alegria, Presidente, recebo essa
missão. Projeto de Lei 968/2021 do Poder Executivo/Mensagem
48, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Especial por Anulação, até o valor de R$ 2.734.925,00, e cria
Ação, em favor da Unidade Orçamentária Superintendência
Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC.”.
Esse Projeto, Senhor Presidente, o governo ontem apresentou
algumas manifestações, principalmente da necessidade que se
teve do maior investimento em tecnologia para que o Estado
pudesse também estar atuando de forma remota no período
de pandemia. E entendemos que ele está de acordo com tudo
o que preceitua a parte regimental e jurídica. Então, o nosso
voto é favorável ao relatório.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Questão de
Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Para discutir o parecer. É
o Deputado Eyder?

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Isso. Deputado
Eyder.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Para discutir o parecer,
nobre Deputado Eyder Brasil. Deputado Eyder, acho que a
internet está falhando de Vossa Excelência.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Está ouvindo?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está falhando.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Presidente, está
ouvindo?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Agora sim, agora sim.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Gostaria de pedir
vista do Projeto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vista concedida.
Próximo Projeto, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - PROJETO DE LEI 980/
2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 51. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso
de Arrecadação, até o valor de R$ 500.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância em
Saúde de Rondônia - AGEVISA.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A matéria encontra-se
sem parecer. Gostaria de passar aqui ao nobre Deputado Alan
Queiroz para proceder ao parecer em plenário.

O SR. ALAN QUEIROZ – Senhor Presidente, obrigado mais uma
vez pela indicação da relatoria num Projeto que recebe um
recurso federal para o tratamento da sífilis. Direcionado
especificamente para essa doença.
Projeto de Lei 980/2021 do Poder Executivo/Mensagem 51,
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o valor de R$
500.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência
Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA.”.
O Projeto se encontra dentro dos requisitos regimentais,
jurídicos, então, o nosso voto também é favorável ao Projeto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado gostaria
de discutir o parecer? Não havendo, encerrada a discussão.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer.
Em primeira discussão e votação o Projeto. Algum deputado
gostaria de discutir o Projeto? Não havendo, os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestem. Fica aprovado. Vai à segunda votação.
Próximo Projeto, Senhor Secretário.
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O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Eu só quero aqui, antes
de fazer o próximo Projeto, falar para o Deputado Eyder que,
claro, pedir vista é um pedido regimental da Casa e se ele
puder apreciar essa vista o mais rápido possível. Esse Projeto
aqui é muito importante, que ele é da tecnologia e envolve
toda a Secretaria, tipo Sedam, Agevisa, Idaron, Seas e se os
profissionais não tiverem os recursos, vão parar. Só para o
senhor... Está aqui a vista, Presidente.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) - Obrigado,
Presidente. Obrigado, Deputado Jair. Eu vou apreciar num curto
espaço de tempo possível, de modo a contribuir com o Estado,
mas, como o amigo falou, é um direito constitucional, e que
estou apenas usufruindo dele.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Já foi concedido o pedido
de vista, Deputado Eyder.
Com a palavra, o Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só pegando a fala do Deputado Jair,
exatamente isso. Foi autorizada pela Assembleia Legislativa a
contratação temporária de alguns técnicos de tecnologia de
informática, exatamente diante da pandemia, que era para
construir esses novos programas para que os servidores
pudessem fazer esse trabalho, para que os servidores do Estado
estivessem prestando o seu serviço em home office.  Mas,
como disse aqui bem o nosso companheiro Deputado Eyder
Brasil, que vai ser muito breve nessa análise, então respeitamos
e agradecemos, Deputado Eyder, sabemos que o senhor é um
deputado muito preocupado, sempre com os Projetos que
tramitam, e isso é correto. E também nós sabemos que o senhor
também hoje está participando da Sessão remota e que
também dificulta um pouco, porque a gente não consegue
acompanhar dentro da Casa toda a tramitação. Então, só
agradecer mesmo. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria de convidar o
nobre Deputado Jean para se fazer presente no plenário, que
vai ser lido um Projeto agora, e eu gostaria que ele fosse o
relator desse Projeto, para poder explicar.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Eu vou fazer um outro,
enquanto ele chega.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso, vamos.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 973/
2021 DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Institui a Semana
de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil no
âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto é do Deputado
Lazinho, que pediu a inclusão na Ordem do Dia. Quero
parabenizar o Deputado Lazinho pelo Projeto brilhante.

Eu gostaria de convidar o Deputado Dr. Neidson, que é médico,
nosso médico da Casa para emitir o parecer em plenário.
Deputado Jean chegou. Obrigado, Deputado Jean.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Por videoconferência) – O Deputado
Lazinho é um excelente Deputado, é um exemplo para todos
nós, viu? Minha admiração e meu respeito.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Realmente, faço das suas
as minhas palavras, Deputado Cirone.
Com a palavra, o nobre Relator, Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON - Projeto de Lei 973/2021, autor Deputado
Lazinho da Fetagro. Ementa: Institui a Semana de Sensibilização
à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil no âmbito do Estado
de Rondônia.
Somos de parecer favorável, pelas Comissões pertinentes,
Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Deputado
Dr. Neidson.
Algum deputado gostaria de discutir o parecer? Não havendo,
coloco em votação. Os deputados favoráveis ao parecer
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Fica aprovado o parecer.
Vamos à primeira discussão. Algum deputado gostaria de
discutir o Projeto?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, só para...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, senhor. Claro, como
autor do Projeto, passo a palavra ao nobre Deputado Lazinho
da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Nós
temos, Presidente, uma associação, um grupo de mães que
passaram por isso, ou que passam por isso ao longo dos tempos
e, às vezes, nós não alertamos para a grande dificuldade do
que é um pai ou uma mãe perder uma criança, perder um
filho. E elas me pediram para que a gente pudesse votar uma
lei de criar essa Semana para sensibilizar a sociedade, assim
como nós já discutimos a lei que torna crime a violência
obstétrica, a mesma coisa agora a perda dos seus entes
queridos, as mães poderem ter o amparo e pelo menos ter
essa primeira ajuda psicológica pós perda do filho ou do parente.
Era isso só, senhores deputados. Eu peço apoio e agradeço
pelos elogios e compreensão de todos. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelo Projeto,
parabéns pela sensibilidade em seus Projetos de Lei, Deputado
Lazinho. Muito nos orgulha um parlamentar da sua grandeza
em nosso meio.
Mais algum deputado gostaria de discutir o Projeto? Não
havendo, passaremos agora à votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, e os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.
Matéria seguinte, Senhor Secretário.
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O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 978/
2021 DA MESA DIRETORA. Revoga dispositivos da Lei nº 3.034,
de 30 de abril de 2013.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – O Projeto encontra-se sem
parecer. Convido o nobre Deputado Jean, que é um grande
defensor dos servidores da Casa, para que emita o parecer em
plenário.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente Alex Redano,
agradeço por me conceder a oportunidade de relatar essa
matéria. Uma matéria que é o Projeto de Lei nº 978/2021, de
autoria da Mesa Diretora, que corrige uma grande incoerência
para os servidores da Casa. Não são muitos, são poucos, mas
a gente está fazendo aqui justiça.
Então, é um projeto da Mesa Diretora, eu tive a oportunidade
de participar e dizer que é totalmente legal, é totalmente
constitucional, portanto, o parecer é favorável, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Alguém gostaria de discutir
o parecer do Deputado Jean?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Presidente,
do que se trata esse projeto?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Esse projeto vem fazer
justiça porque todos os servidores aqui da Assembleia têm
direito a receber 90% das portarias, quem vem cedido, certo?
Quem é comissionado recebe 100%. E na Casa tem três
pessoas que estão sendo prejudicadas. Tem um projeto antigo
que quem é servidor da Casa só pode receber 50%. Por
exemplo, se Vossa Excelência tem um portariado que é
concursado e ele recebe R$ 2.000 de gratificação, ele não fica
com os R$ 2.000, fica só com R$ 1.000.
O Deputado Jean, muito sensível, fez uma busca e tem três
servidores que estão nessa situação. Eles têm a gratificação,
mas eles não fazem jus a receber toda a gratificação, que tem
uma lei antiga impedindo. Então esse projeto vem beneficiar
três servidores, no momento. Pode no futuro ter mais, mas
hoje temos três servidores que são concursados da Assembleia
Legislativa e os demais recebem 90% e eles 50%. É esse o
projeto. É isso, não é, Deputado Jean?

O SR. JEAN OLIVEIRA - Isso mesmo, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Algum deputado gostaria
de discutir o parecer? Não havendo, passamos à votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer.
Em primeira discussão o projeto. Algum deputado gostaria de
discutir esse projeto? Não havendo, passamos à votação. Os
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Fica aprovado. Vai à segunda votação.
Eu gostaria de fazer um alerta. Nós estamos prestes a encerrar
a votação. Está aqui o Nélio, Secretário Adjunto da Saúde. O
Projeto chegou na Casa? Está chegando? Cinco minutos? Vamos
votar mais um e suspender. Mas só quero alertar que a partir

de 13h30min vários deputados têm compromisso. Então está
dado o aviso ao governo. Precisamos votar com celeridade
esse Projeto.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Presidente, depois eu queria
uma Questão de Ordem bem rápida.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Deixa eu fazer logo esse
aqui que é o último.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Próximo Projeto, Senhor
Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 233/2021 DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Susta
os efeitos da Portaria nº 2.420 de 15 de março de 2021, que
reiniciou a tramitação processual dos processos administrativos
no âmbito da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Esse Projeto foi incluso a
pedido do Deputado Laerte ontem. Eu gostaria de convidar o
Deputado Laerte para emitir o parecer e já explicar.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - O Deputado Laerte teve
que sair, Deputado, que a sogra dele deu uma complicada, ela
está na UTI. Ele até pediu que eu defendesse esse Projeto
para ele.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu gostaria então de pedir
ao Deputado Anderson, que está por dentro também, para
emitir o parecer e o Deputado Anderson já explica esse Projeto.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Autor: Deputado Laerte Gomes,
Projeto de Decreto Legislativo 233/2021, “Susta os efeitos da
Portaria nº 2.420 de 15 de março de 2021, que reiniciou a
tramitação processual dos processos administrativos no âmbito
da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.
Então, esse Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Laerte
Gomes é uma solicitação da Associação – ASSFAPOM que
solicita a sustação da Portaria do Comandante da Polícia Militar,
que reiniciou a contagem dos prazos em relação às apurações,
no âmbito da Corregedoria, dos processos administrativos.
Nosso parecer técnico é pela legalidade, constitucionalidade
da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça e
Comissões pertinentes. Parabenizo o Deputado Laerte pelo
Projeto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado nobre Deputado.
Algum deputado para discutir o parecer? Não havendo,
passamos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Fica
aprovado.
Algum deputado para discutir o Projeto? Não havendo,
passamos à votação do Projeto. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Fica aprovado. Vai ao Expediente.
Meus amigos, temos agora o Projeto que foi discutido ontem,
das indenizações, para servidores da Saúde que estão à frente
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da Covid. Eu gostaria de suspender a Sessão por tempo
indeterminado para discutirmos.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) - Questão
de Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida Questão de
Ordem ao Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Senhor
Presidente, queria primeiro dizer que os funcionários da Sedam
estão ligando e passando mensagem para muitos deputados e
para a gente também. Nós temos que cobrar do Governo do
Estado, que mande o Plano de Cargos e Salários, que já foi
para MENP, faz muito tempo que está tramitando e o pessoal,
está todo mundo preocupado que não se dá mais uma
satisfação. Então, deixar esse alerta aí ao Governo que
providencie o mais rápido possível, que mande conforme foi
feito compromisso com a categoria sobre a Sedam. Tem poucos
funcionários, mas são funcionários antigos e são muito
prejudicados. Principalmente os cedidos da Sedam que estão
lá há 30 anos, 35 anos, e o salário deles é R$ 2 mil. É uma
injustiça que está sendo feita com aqueles funcionários, pessoas
de nível superior, pessoas capacitadas que estão sendo
prejudicadas.
Mas eu queria rapidinho, Presidente, também, um outro assunto
que nos preocupa muito. Recebi muitas reclamações, nos
últimos dias, da Energisa. Troca de relógios. Estão trocando os
relógios e está aumentando 150% o preço da energia. Tem
gente que era R$ 400 e veio para R$ 900; tem gente que pagava
R$ 350 e foi para R$ 1.100 e não tem justificativa. Essa troca
de relógio, chegar e trocar e colocar outro relógio e ninguém
sabe se esse relógio está certo ou se está errado. O problema
é que não tem como provar, não tem como aceitar esse preço
de energia com o consumo que tem dentro das casas. Então, a
Energisa continua fazendo injustiças com o Estado de Rondônia.
Então nós precisamos que tenha mais fiscalização, que o Procon
fiscalize, acompanhe esses medidores. Se for trocar, tinha que
ter umas fiscalizações. Que o Ministério Público peça para poder
acompanhar esse trabalho dessa Energisa que tanto tenta
prejudicar a população em todos os sentidos.
Outra situação, hoje tem um áudio aí que está circulando,
dizendo que tem um projeto na Assembleia para ser votado
dia 5 sobre isenção da Energisa. Eu tive analisando na Casa e
perguntando e mandei a minha assessoria verificar e, pelo
menos que eu saiba, não está tramitando nenhum projeto para
dar isenção à Energisa. E tenho certeza de que esta Casa já se
posicionou, no passado, contra essa isenção e também eu
espero que a gente continue trabalhando nesse sentido. Que a
Energisa pague o que deve para o Estado de Rondônia, que é
muito dinheiro. E o Estado precisa demais desse dinheiro.
Então eu tenho certeza de que meus pares, meus colegas, não
vão concordar com isso e nós também não concordamos e
esperamos que isso não seja real que o governo mandou de
novo esse projeto. Há rumores de que estão usando os
prefeitos, dizendo que parte desse dinheiro iria para os prefeitos
e talvez vá fazer outra situação igual lá no Santo Antonio, lá
atrás. Espero que isso não aconteça. Respeitem a Casa. Não

mandem fazer pressão porque os prefeitos, muitas vezes, estão
desesperados aí, acho que isso é vantagem. E nós precisamos
só que o Estado deixe de dar certidão para a Energisa, que ela
é obrigada a pagar as contas que ela deve. Ela comprou a
Ceron, então tem que pagar o que ela deve.
Então, só deixar esse alerta, deixar esse meu posicionamento
e a minha preocupação. Além de ela sacanear, quer que o
Estado ainda fique anistiando dívida que ela assumiu quando
comprou a empresa e ela deve para o Estado de Rondônia.
Então tem que ser respeitado e tem que entrar, nos cofres
públicos, esse recurso. Abraço, obrigado, Presidente. Desculpa
me prolongar, mas é que eu recebi, de ontem para hoje, mais
de 6 pedidos nesse sentido. Trocando o relógio, e sacaneando,
e nenhum vem a menos, todos vêm a mais. Isso é preocupante.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelo seu
posicionamento, Deputado Adelino. Só esclarecer que não tem
nenhum Projeto que...

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minutinho, Deputado
Lazinho. Só esclarecer que não tem nenhum Projeto na Casa.
Eu até verifiquei com a equipe técnica, não tem nenhum Projeto
em tramitação nesse sentido de isenções para a Energisa. E
quero parabenizar o Deputado Adelino, demais deputados, essa
questão da Sedam. Eu também sou muito sensível a essa
questão. São trabalhadores que realmente merecem uma
atenção. Muitos funcionários ganham um valor muito baixo pela
função que desenvolvem.
E essa questão da Energisa, vamos depois conversar
novamente, vamos envolver o Ministério Público. Eles já estão
processados, precisamos ver alternativas para que essa
empresa melhore, porque essa empresa presta um péssimo
serviço ao Estado de Rondônia. E nós temos que, sim, fazer
um movimento aqui, que ela pague essa dívida para o Estado.
Neste momento, os municípios estão precisando e o Estado de
Rondônia precisa muito.
Eu vou conceder a palavra ao Deputado Lazinho da Fetagro e o
pessoal já está aqui atrás...

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente, eu pedi
anteriormente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho da
Fetagro, se Vossa Excelência me permite, o Deputado Chiquinho
da Emater já tinha feito a inscrição anteriormente à Vossa
Excelência, mas após o Deputado Chiquinho falar eu já passo
para Vossa Excelência.
Com a palavra o Deputado Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu prometo ser rápido. Eu
prometo ser bem rápido.
Eu queria parabenizar o Governo Marcos Rocha e o Elias e
todos na área do DER pela recuperação na estrada que estão
fazendo, da BR 364 até Cujubim. Aqui era uma cobrança do
Deputado Adelino Follador, Deputado Alex Redano e do
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Deputado Geraldo da Rondônia, e eu também me somei junto
para a recuperação daquela estrada. E ontem foi a licitação do
projeto do asfaltamento da estrada de Cujubim a Machadinho,
que é o grande sonho daquela região e do produtor rural daquela
região. Então, quero parabenizar o governo e todo o pessoal
do DER, que estão fazendo esse belo trabalho.
Quero também, já fiz o Requerimento em que pedi ao DER
para estadualizar aquela estrada que sai de Cujubim até a beira
do rio Preto, atendendo ao Município de Cujubim e o Município
de Porto Velho. São 160 quilômetros de estrada, mas ali tem
uma grande gama de produtores rurais.
A outra situação, eu quero também me solidarizar com o
Deputado Adelino Follador, a questão da Sedam. Isso nós já
cobramos aqui por diversas vezes. Já foi aprovado pela MENP,
são apenas 150 funcionários. E eu queria, Deputado Luizinho,
que você nos ajudasse, que o governo mandasse esse Projeto
do Plano de Cargos e Salários da Sedam. São 150 pessoas,
em torno de R$ 6 milhões só, isso não vai quebrar o Estado, e
eles estão ganhando menos de um salário mínimo. Isso é uma
questão de justiça com nossos colegas da Sedam, que fazem
um trabalho espetacular, que fazem um trabalho de muitos
anos, de sempre, em prol do desenvolvimento do Estado.
A outra preocupação que eu tenho é a questão do leite. Volta
de novo a questão do leite, o preço do leite. Está aí, hoje, no
mês passado, o leite, para alguns produtores, já pagaram R$
1,20. Saindo de R$ 2,20 para chegar a R$ 1,20, perdendo R$
1,00 em dois meses. Isso é uma coisa que nós temos que,
sempre, não deixar acontecer. Está prejudicando o produtor
rural. A gente sabe que o leite é a cadeia mais importante do
Estado de Rondônia, da agricultura familiar, e nós não podemos
deixar de discutir a questão do preço do leite para o produtor
rural. Com isso, prejudicando tanto o produtor rural como
também dos laticínios, prejudicando o comércio das cidades,
porque o leite é quem segura a agricultura familiar no campo.
Então, Presidente, eu queria deixar registrado isso.
E eu queria também aqui registrar, Presidente, por último, acabou
de falecer hoje pela manhã o meu colega Antônio Muniz, da
Emater, lá de Ministro Andreazza. Ele era um agrônomo
competente, trabalhou lá em Novo Horizonte. Infelizmente
perdeu a vida para a Covid. Nos últimos anos ele trabalhou no
Instituto Abaitará, entre Pimenta Bueno e Rolim de Moura, onde
estava sendo professor daquela escola, daquele instituto. Então
foi uma perda para todos nós da Emater. Quero me solidarizar
com todos os colegas da Emater e com a família do meu colega
Antônio Muniz. Que Deus o tenha em um bom lugar. Muito
obrigado a todos.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns, Deputado
Chiquinho da Emater.
Com a palavra, antes de suspender a Sessão, Deputado Lazinho
da Fetagro. Caiu a internet? A Internet voltou? Deputado Lazinho
da Fetagro está assistindo?
Por conveniência técnica, suspendo a Sessão por tempo
indeterminado.

(Suspende-se esta Sessão às 12 horas e 12 minutos e
reabre-se às 13 horas e 15 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus,
declaro reaberta a presente Sessão.
Gostaria de convidar a todos os deputados para marcarem
presença. Registre, por favor a presença do Deputado Alex
Silva, Deputado Lazinho. Quem mais está on-line?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Estou
pedindo a palavra.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria antes de
iniciarmos, eu gostaria de pedir desculpas ao Deputado Lazinho.
Por incrível que pareça, Deputado Lazinho, parece que estão
te perseguindo, mas não é, não. Na hora que o Deputado foi
falar, a internet caiu e minutos depois, voltou.
Então, eu passo agora a palavra, um pedido de Questão de
Ordem, ao Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) – Eu acho,
Presidente, que está com medo do que eu vou falar. Está
achando que eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar outra.
Eu venho aqui, neste momento, registrar a preocupação não
só minha, como também da Comissão de Agropecuária e
Agricultura da nossa Assembleia em relação à cadeia produtiva
do leite. Senhor presidente, começa, novamente, o desrespeito
e a falta de responsabilidade da... (falha na transmissão
do áudio) com os nossos... (falha na transmissão do
áudio). É muito triste a gente ver que todo ano, eles
aproveitam esse período. E não venha me dizer que é porque
o mercado está cheio. Não venha me dizer que é porque o
consumo está menor. O que eu digo, sempre, é que existe no
Estado de Rondônia um cartel das indústrias de laticínios. Uma
irresponsabilidade! Eles roubam todo o ano, durante três ou
quatro meses, eles roubam... (falha na transmissão do
áudio). Hoje o custo aproximado de uma produção de um
litro de leite é em torno de R$ 1,30. A indústria está pagando
este mês R$ 1,20. Estava lá há dois meses, a 40, 50 dias
atrás, estava R$ 2,20, R$ 2,30, baixou para R$ 1,80 e agora
veio para R$ 1,20. Existem alguns fatores que o Estado tem
responsabilidade de... (falha na transmissão do áudio).
Aprovamos leis na Casa, obrigando os laticínios a participarem
do Conseleite para poder ter o direito ao incentivo fiscal. E
nesta manhã, nós fizemos um Requerimento ao Governo do
Estado para saber se o Governo do Estado está cumprindo
essa medida. Aprovamos também o recurso do ProLeite para
compra de leite ao produtor, fortalecendo e vislumbrando a
valorização do produto. Também até agora não foi feito — até
onde eu sei —, não foi feito nada. Juntando tudo isso, à
importação de leite — que é uma irresponsabilidade do Governo
Federal —, nós temos hoje os produtores de leite sendo
massacrados aqui no Estado de Rondônia, principalmente, no
que se refere ao preço do cartel formado. E eu digo que é
cartel porque eu posso provar. Por exemplo, se um produtor
vai a um outro laticínio tentar buscar uma concorrência... (falha
na transmissão do áudio). Quando há interesse, eles
combinam e baixam o preço de uma vez. Porque a dinâmica
de comercialização de uma empresa não é a mesma da outra,
porém o preço é o mesmo. O lucro fica só de um lado; o
prejuízo fica só do outro. O lucro, nas empresas; o prejuízo
nas costas dos produtores. E nós não podemos aceitar isso de
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forma nenhuma no nosso Estado. Era isso, Senhor Presidente.
Muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA  :– Presidente, vamos encaminhar a
votação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito. Vamos encaminhar
a votação, porque nós temos mais 20 minutos e vários
deputados têm compromisso, agora. Eu gostaria de falar que
os outros Projetos que falta segunda votação vamos deixar
para semana que vem.
Eu gostaria que o nosso Secretário lesse o Projeto que chegou
do governo agora, o Projeto Substitutivo.
Com a palavra o Senhor Secretário Jair Montes. Convido, todos
os deputados para se fazerem presentes no plenário. Atenção
todos os deputados, por favor, se fazerem presentes no plenário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Governadoria - Casa
Civil. Mensagem n° 54, de 24 de março de 2021. Excelentíssimos
Senhores Membros da Assembleia Legislativa:
Com atenciosos cumprimentos, nos termos do artigo 183, inciso
II, do Regimento Interno dessa ínclita Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, solicito os bons préstimos de Vossas
Excelências para admitirem a presente Emenda Substitutiva,
anexa, nos termos que especifica, ao Projeto de Lei que “Cria
a verba indenizatória temporária para cargos de difícil
provimento ou de difícil lotação nas unidades hospitalares,
referência no tratamento da Covid-19 ou que disponham de
leitos para tratamento exclusivo da doença e revoga a Lei n°
4.954, de 19 de janeiro de 2021.”, encaminhado por meio da
Mensagem nº 53, de 23 de março de 2021.
Lido o Expediente, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meus amigos, esse Projeto
de suma importância para o Estado de Rondônia. É uma
valorização para as pessoas que estão na linha de frente aqui
inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu
gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa — a Casa de
Leis —, a união de todos os deputados para valorizar as pessoas
que estão na ponta, que são os enfermeiros. Uma valorização
especial também aos zeladores, técnicos de enfermagem.
Então, meus parabéns a todos os deputados. Parabéns também
à Secretaria Estadual de Saúde que vem se dedicando, não
medindo esforços. Também presente aqui a Beatriz, que é a
Superintendente de Orçamento do Estado, também trabalhou
muito nesse Projeto.
O Projeto encontra-se sem relatoria. Gostaria de convidar o
Deputado Crispin para proceder a esse relatório. Projeto 981/
2021, com Substitutivo.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, já conversei com o Secretário
e a equipe do governo também, e a gente vai colocar, eu vou
colocar uma Emenda no Projeto, na qual é só para garantir
aos servidores que tiverem com mais de 1 (um) vínculo. Vamos
dizer tem 40 horas semanais e mais 20, ou tem 40 e 40 — dois
contratos —, que possam receber pelos dois contratos.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está acatada a sua Emenda.
Está acatada a Emenda do Deputado Dr. Neidson.
Com a palavra, Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Projeto de Lei 981/2021 do Poder
Executivo/Mensagem 53, que “Cria a verba indenizatória
temporária para cargos de difícil provimento ou de difícil lotação
nas unidades hospitalares, referência no tratamento da Covid-
19 ou que disponham de leitos para tratamento exclusivo da
doença e revoga a Lei nº 4.954, de 19 de janeiro de 2021.”,
com a Emenda apresentada pelo Deputado Dr. Neidson. Acato
a Emenda e o voto é pelo prosseguimento da matéria, pela
constitucionalidade e legalidade da matéria, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado para
discutir o parecer?
Com a palavra, nobre Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, para discutir o
parecer. Queria parabenizar o Deputado Ismael Crispin. Cadê
ele? Espera aí, Deputado, volta lá. Para dizer o seguinte: nós
tivemos a oportunidade de ter acesso a esse Projeto, ler ele.
De suma importância para o Estado de Rondônia, tem que ser
votado com celeridade, por isso que nesse trâmite todo. Mas
nós temos aí nesse Projeto algumas necessidades de ajuste
para colaborar ainda mais para esse Projeto.
Então assim, para a gente não cometer injustiça com algumas
categorias de dentro da própria Saúde, eu coloquei uma
Emenda, Senhor Presidente, que atende também, cria uma
extensão desse Projeto para benefício do Programa SAMD
(Assistência Multidisciplinar Domiciliar), que é um serviço
maravilhoso de profissionais da Sesau, que vão às residências
e fazem das residências um leito hospitalar. A economia que
esse Programa tem gerado para os cofres do Estado é até
difícil de nós conseguirmos mensurar aqui. Sem contar o
tratamento humanizado feito por esses profissionais.
Então, nós estamos apresentando a Emenda para que esse
mesmo benefício, esse mesmo auxílio indenizatório feito para
os profissionais dentro das Unidades de Saúde, seja feito
também para aqueles profissionais também que hoje estão
dentro do Programa SAMD.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Tem uma nova Emenda.
Parabenizar. Parabenizar o Deputado Jean pela sensibilidade.
Conheço esse programa, um programa realmente muito
importante.
Convido novamente o Relator da matéria, Deputado Crispin,
para uso da tribuna. Agora é preciso que Vossa Excelência dê
o parecer referente a essa Emenda do Deputado Jean.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Então vou tratar só da Emenda que o
Deputado Jean apresentou?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Tem a Emenda do Deputado Dr.
Neidson, não é?

O SR. ISMAEL CRISPIN – Que já foi acatada no parecer.
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O SR. LUIZINHO GOEBEL – Que já foi acatada no parecer. E
agora, então, vamos discutir a Emenda do Deputado Jean.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Primeiro, destacar aqui a sensibilidade
do Governo do Estado quando traz, num momento tão difícil,
um projeto dessa natureza.
Em seguida, Deputado Jean, parabenizá-lo pela iniciativa, a
vontade de estender o benefício a uma categoria similar dentro
da própria Sesau. No entanto, gostaria de trazer aqui uma
situação dentro do relatório, que a Emenda que Vossa Excelência
apresenta traz ao Governo do Estado despesa. Ela onera os
cofres do Estado. Por isso, o nosso parecer, em relação à
Emenda que o Deputado Jean apresenta, é por rejeitar a
Emenda pelo vício de iniciativa. Se nós acatarmos a Emenda
aqui, o Governo será obrigado a vetar depois, pela ilegalidade.
Então, o parecer da CCJ é pelo não acatamento da Emenda.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria de abrir a palavra,
se algum deputado gostaria de discutir o parecer da Emenda.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) - Para discutir,
Presidente. Deputado Eyder Brasil.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Da Emenda...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria, Deputado Jean,
de pedir permissão para Vossa Excelência, passo primeiro a
palavra ao Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Está ouvindo?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim, senhor. Pode falar.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Eu voto pela
aprovação da Emenda. Concordo com o Deputado Jean. Tem
outras unidades hospitalares do Estado que também estão
tratando Covid, no enfrentamento da pandemia e que fazem
jus a essa verba indenizatória. Então, por mais que haja a
possibilidade, e eu acredito que o governo, com a sensibilidade
que está tendo com os profissionais de Saúde, não deverá
derrubar a Emenda do Deputado Jean.
Então, eu voto favorável pela causa, pelo mérito e pela
necessidade de nós, enquanto parlamentares, fazermos essa
justiça a esses profissionais do Estado. É um grupo pequeno
de profissionais de Saúde, mas que está trazendo resultado de
forma gigantesca para o Estado de Rondônia, como muito bem
já falou o Deputado Jean Oliveira. Então, mesmo sabendo que
há essa possibilidade, eu voto favorável pela Emenda.

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Para uso da tribuna,
Excelentíssimo Deputado Jean Oliveira, para discussão
do parecer.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, primeiro quero,
de forma respeitosa, aceitar a rejeição por parte do Deputado
Ismael Crispin como Relator. Respeitosamente, mas
discordando do ponto de vista dele, uma vez que a Emenda
apresentada aqui não é um projeto de lei, não cria vício de
iniciativa porque nós estamos propondo aqui uma Emenda no
Projeto do Executivo. Nós não estamos fazendo um Projeto
alternativo, aleatório. Nós apenas estamos apresentando
dentro do bojo do próprio Projeto encaminhado pelo Executivo.
Então, a meu ver, isso não traz vício de iniciativa.
E eu quero dizer que nós fizemos essa Emenda porque
conhecemos o Programa SAMD, o qual eu quero fazer aqui
um apelo aos meus colegas deputados que a gente possa votar
essa Emenda, rejeitando o parecer do Deputado Ismael Crispin,
em prol de todos aqueles que têm o atendimento em domicílio.
Esses profissionais estão tanto na linha de frente, quanto
aqueles que estão dentro das Unidades de Saúde. Esses
profissionais estão se arriscando tanto quanto aqueles que
estão na Unidade de Saúde, às vezes até mais. Sabe por que,
Deputado Ezequiel Neiva, Deputado Ismael Crispin? Porque
muito hoje do que é feito no SAMD é feito por conta própria
dos servidores. Essa semana eu pedi para a Secretaria, para
a Sesau, colaborar com os veículos. E nós sabemos que a
Sesau está fazendo o que pode. E a Sesau recorreu
diretamente à Casa Civil a quem não mediu esforços para
buscar dentro da frota do Executivo, os veículos para atender
esse programa maravilhoso que é o SAMD, que, hoje, os
profissionais estão usando os próprios carros. Inclusive, Senhor
Presidente, coloquei aqui no grupo dos deputados essa
necessidade, e muitos deputados se solidarizaram a colocar
os seus veículos neste momento que nós estamos, de
pandemia, para fornecê-los para a Secretaria de Saúde poder
atender melhor, através desse programa. Porque os
profissionais, hoje, médico, enfermeiro, estão andando no
próprio carro. Então, além de sair da casa da pessoa com
Covid, entra no próprio carro, contaminando o seu veículo,
mais cedo ou mais tarde o veículo que está carregando a sua
família.
Como a gente não tem a visão de entender que essa pessoa
também está de frente para a Covid? Como nós vamos pagar
verba indenizatória para vários que estão combatendo esse
vírus e esses que também estão fazendo, a pedido da
Secretaria de Estado da Saúde, nós não darmos o mesmo
reconhecimento? Inclusive, aqui aos deputados que fazem parte
da Segurança Pública, que defendem Segurança Pública,
Deputado Jair Montes, existe uma ala específica do SAMD para
os profissionais servidores públicos da Segurança Pública,
policiais militares que muitas vezes são contaminados
trabalhando e o SAMD vai lá e atende essas pessoas.
Então, é um programa muito bom. Eu tenho só que parabenizar
o Estado por ter mantido ele, o Governador Marcos Rocha.
Apelo para que faça um fortalecimento dando mais condições
de trabalho para esses profissionais. E agora, neste momento,
peço que os senhores façam justiça com esses servidores que
também estão na linha de frente.
Portanto, eu peço aqui que rejeitem o parecer do Deputado
Ismael Crispin, porque, a meu ver, ele está equivocado quanto
ao vício de iniciativa.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Continua em discussão o
parecer. Só para os deputados entenderem. Quando nós
colocarmos em votação aqui, nós temos aqui o parecer
favorável ao Deputado Dr. Neidson, à Emenda, e o parecer
contrário ao Deputado Jean. A assessoria está falando que
primeiro tem que votar o parecer.
Eu passo a palavra aqui, quem gostaria?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Deputado Dr. Neidson primeiro. (fora
do microfone).

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON - Só acrescentar à fala do Deputado Jean,
que dá última vez que vieram o Dr. Sérgio Melo e o Paulo
Giraldi lá do Lepac, eles nos disseram dados reais que já tinham
atendido mais ou menos umas 40 mil pessoas através do SAMD
e tiveram somente 5 óbitos. Daí se vê a economicidade que se
tem implantando o SAMD no Estado de Rondônia e dando apoio
total a essa equipe médica e de saúde que trabalha no SAMD.
De 40 mil pessoas, só 5 óbitos é uma taxa de mortalidade
muito baixa. Então parabéns a toda equipe do SAMD.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Passo a palavra ao Deputado
Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES - Senhor Presidente, eu comungo também,
eu sempre falei nesta Casa que eu não voto contra servidor
público. Mas eu tenho uma coerência muito grande. Eu sou
amigo pessoal do Deputado Jean Oliveira, admiro muito o
trabalho dele e também da importância que o SAMD faz, porque
até então, até dias atrás a minha sobrinha também fazia parte
do SAMD que eu creio que é um dos trabalhos mais lindos que
o Estado tem. E quem dera que nós pudéssemos aumentar
essa equipe do SAMD porque hoje com os hospitais lotados
você tem o atendimento em casa, humanizado e você também
consegue dar a tranquilidade ao paciente.
Só que neste momento a gente tem que também olhar por
outro viés. O outro viés, quando o Governo do Estado se
preocupa em encaminhar para esta Casa um projeto dessa
importância é porque ele está preocupado com aqueles
profissionais. E eu lembro muito bem que tempos atrás tivemos
que ir para a Justiça, inclusive o Deputado Alan Queiroz trabalhou
muito forte nessa questão, para que faculdades em Porto Velho
formassem médicos. E de médicos que, se eu não me engano,
em torno de 40 médicos que formaram aqui em Rondônia,
aqui em Porto Velho em duas faculdades, muitos deles foram
embora, não ficaram aqui, foram para outros Estados. Poucos
ficaram aqui em Rondônia.
E agora nós estamos vivendo uma crise predatória. A crise
predatória. Em que sentido? Estados que têm condições de
pagar melhor estão colocando dinheiro e levando os médicos.
E médico, ele é médico aqui, ele é médico em qualquer lugar
do Estado, do território brasileiro. Então ele ganha aqui em
Porto Velho, em Rondônia, R$ 20.000 e tem lugar pagando R$
40.000, R$ 50.000, por quê? Porque precisa de médicos para

atender nas Unidades. Então, se eu não socorro, neste
momento, a perda desses médicos aqui de Rondônia e
valorizando aqui a enfermagem, que nós estamos valorizando
a área da saúde, nós vamos perder muitos médicos. E os poucos
médicos que têm no SAMD, que são guerreiros, não vão dar
conta de atender o que os médicos que estão atendendo hoje.
Então, por prudência eu vou, Deputado Jean me perdoe, mas
eu vou contra a sua Emenda. Eu vou naquilo que até a
Assembleia trabalhou e construiu esse caminho dos médicos
ganharem o que vão ganhar agora e os enfermeiros também
terem esse valor um pouco acrescido dos R$ 300,00 do auxílio-
covid.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Pela Ordem, Senhor Presidente.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Eu acho que eu estou na ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Quem pediu primeiro?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Eu.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Deputado Luizinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu gostaria de passar a
palavra ao líder do governo, Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Senhor Presidente, eu quero
primeiramente enaltecer mais uma vez o empenho e até o
sacrifício do Governo Marcos Rocha de lidar com um problema
tão grave que é a questão da pandemia, da Covid-19. E o
governo tem se desdobrado ao máximo, buscado recursos,
muitas vezes, de onde não se tem. Sabemos que temos hoje
várias empresas fechando, arrecadação caindo e mesmo assim
o governo, com maestria, tem se desdobrado. E apresentou
uma proposta aqui e essa proposta é muito clara, ela é bem
clara. É exatamente para que nós possamos segurar os nossos
profissionais de saúde na linha de frente do combate à Covid-
19. E essa proposta que o governo enviou foi feita, exatamente,
tirando tudo o que tinha de recurso de vários setores para que
pudessem atender a essa demanda para que os nossos
profissionais de saúde, aqueles que estão cuidando da nossa
população, que estão tentando salvar vidas, que estão tentando
curar essa enfermidade do nosso cidadão, foi apresentado aqui
pelo governo.
Diante dessa proposta feita pelo governo, nós recebemos aqui
duas Emendas. Uma Emenda, até que seria mais, poderíamos
dizer, uma correção de texto, que é feita aqui pelo Deputado
Dr. Neidson — que é nosso médico e que entende muito de
saúde —, onde o Deputado Dr. Neidson fala que aqueles
profissionais que tiverem mais de um contrato, naturalmente,
serão contemplados pelo número de contratos. Ou seja, podem
até ser acumulativas essas gratificações.
Então, realmente, está correto e isso daí é uma, como eu disse,
praticamente, adequando um texto. Já a proposta do Deputado
Jean Oliveira, que foi relatada pelo eminente Deputado Ismael
Crispin, e que parece que num momento muito oportuno, porque
colocou exatamente um deputado que é advogado, que conhece
de lei, que conhece de Regimento, que é o Deputado Ismael
Crispin. E antes de relatar essa matéria, o Deputado Ismael
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Crispin falou: “muitas vezes o mandato nos apresenta umas
condições adversas, porque a gente tem o desejo popular, tem
a justiça para com o funcionário, para com o consumidor, que
é de poder conceder uma gratificação, mas nós temos uma
Constituição. Nós temos um Regimento Interno e nós temos
uma Constituição. E constitucionalmente, se fala que, um
Parlamento, um deputado estadual, uma Assembleia Legislativa,
não tem autonomia, não tem prerrogativa de colocar qualquer
tipo de proposta ao governo como obrigação, desde que onere
os cofres do Estado; desde que gerem despesa para o Estado.”.
Então nós queremos deixar muito claro e parabenizar Vossa
Excelência, Deputado Ismael Crispin, que aqui não está tratando
de conceder ou não um benefício a alguém. Mas está tratando
de uma Constituição que deve ser respeitada. Porque, se essa
proposta seguir para a frente, essa Emenda, automaticamente
o governo vai ter que vetar, vai ter que voltar esse Projeto para
ser analisado pela Assembleia, e se aprovado e o governo não
tem essa condição de aportar esse valor financeiro, o governo
vai ter de entrar com uma ação de inconstitucionalidade e isso
tudo pode gerar o quê? Nós perdermos muitos profissionais. E
hoje, perder profissionais da saúde é quase o sinônimo de
perder vidas. E nós não queremos perder vidas. É essa a
proposta que o Governo encaminha à Assembleia Legislativa.
Então, só quero aqui, Deputado Crispin, enaltecer a sua
responsabilidade. Responsabilidade. E não tão distante,
parabenizar a preocupação do nosso eminente Deputado Jean
Oliveira, que apresenta uma proposta necessária,
importantíssima, porque realmente os profissionais do SAMD,
o projeto do SAMD faz um grande trabalho, mas o momento
não nos oportuna essa condição. Então, só isso que eu queria
registrar, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhoras e Senhores
Deputados, ainda para discussão do parecer...

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, como eu fui citado, gostaria,
depois, de falar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Claro, claro.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu vou votar on-line, porque
eu tenho uma viagem. Só como Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jair, eu também
tenho essa viagem, junto.

O SR. JAIR MONTES – Eu vou votar on-line, que eu tenho uma
viagem e nem arrumei a mala ainda. Duas e meia eu tenho de
estar no aeroporto. Vou votar on-line.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vai on-line, vai on-line.
Gostaria de convidar aqui a Deputada Rosângela Donadon para
substituir aqui o Deputado Jair na Secretaria.
Passo a palavra, agora, ao Deputado Ismael Crispin para discutir
o parecer.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Presidente, só para contribuir com o
nosso líder e a discussão de fato é muito pertinente. Não se

trata aqui de a gente fazer ou não uma defesa. É claro que é
muito importante o SAMD, por tudo o que nós já ouvimos, do
trabalho que presta. Quero ressaltar que a proposta que o
Deputado Jean Oliveira traz é extremamente louvável e é
importante você ter no Parlamento alguém com uma visão tão
apurada que consegue enxergar, às vezes, um pouco mais
longe. Mas eu queria pedir aos senhores parlamentares que
estão nos ouvindo, desde ontem nós estamos discutindo esse
processo.  E aqui fazer um reconhecimento ao Governo do
Estado, através da sua equipe técnica, que buscou todos os
meios possíveis para que essa proposta fosse atendida. E,
infelizmente, nós estamos num momento em que o governo
não tem essa condição. Não tem, neste momento, a condição
de poder atender. E ligado a isso nós temos, sim, a questão da
ilegalidade da proposta, porque nasce do Parlamento a ideia
de se acrescentar despesas ao Poder Executivo. Eu não posso,
dado o termo, dada a preocupação com a legalidade, a Casa
não tem essa prerrogativa. Nós não podemos impor uma
obrigação se nós não, de fato, participamos dela.
Então eu só queria reforçar aos colegas que estão nos ouvindo
que é importante a gente dar celeridade. O foco principal aqui,
de fato, é a gente atender os médicos, porque nós estamos
tendo, neste momento, evasão, nós estamos tendo êxodo de
médicos indo embora para outros Estados. E é isso o que não
pode acontecer. Então reforço o pedido, volto aos senhores da
forma do relatório.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gostaria, também, agora
de franquear a palavra aos deputados que estão on-line.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Para
discutir, Presidente. Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, para discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Isso. Só um minutinho. Eu
ouvi algum deputado on-line pedindo a palavra?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) - Deputado
Lazinho da Fetagro.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a permissão do
Deputado Edson Martins, eu gostaria de conceder
primeiramente a palavra ao Deputado Lazinho da Fetagro.
Gente, eu pedi celeridade, porque eu estou preocupado. A
gente perdeu 35 médicos de sexta-feira até segunda. Então
nós... Está esvaziando a Sessão e nós precisamos votar esse
Projeto, senão vai complicar ainda mais a saúde do Estado de
Rondônia.
Com a palavra o Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) -
Presidente, Senhores Deputados, com respeito a quem fez a
Emenda, quem fez as Emendas e quem deu o parecer, as
duas Emendas são inconstitucionais, porque as duas geram
custos a mais. Ou eu sou um funcionário, tenho um contrato,
recebo um valor. Se eu amplio para contrato e tenho dois
contratos, eu amplio para dois valores. Então as duas Emendas.
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E na minha visão ou a gente tem um acordo de votar da forma
como o governo encaminhou ou nós colocamos as duas
Emendas, porque as duas Emendas acarretam despesa. Isso
é muito claro para nós. Nós não podemos deixar isso passar.
Eu sou a favor de que a gente encaminhe com as Emendas e o
governo que veja suas condições para poder atender. Porque
nem uma e nem outra seria de cunho do Legislativo, e, sim do
Executivo, porque as duas geram despesa. Obrigado,
Presidente.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Pela Ordem, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gente, vamos encerrar as
discussões, senão não vai votar esse Projeto, gente.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Só para ajudar o Deputado Lazinho
da Fetagro, que é sempre muito coerente. Em relação à Emenda
que o Deputado Dr. Neidson apresentou, foi só uma correção
de texto, porque o cálculo da despesa já está inserido no
processo. Então foi só uma correção de texto. Deputado Dr.
Neidson, lógico, preocupado com a categoria, falou: “Olha, quero
deixar isso expresso na lei”, mas já estava garantido, então
não houve ali na Emenda do Deputado Dr. Neidson nenhum
acréscimo de despesa.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente.

O SR. EDSON MARTINS - Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu estou começando a ficar
preocupado com o quórum. Eu estou ficando preocupado com
o quórum. Eu vou, novamente eu faço o alerta. Perdemos 35
médicos. Tem Estados e municípios Brasil afora, oferecendo
R$ 40 mil por mês para os médicos, mais benefícios. Então, se
nós não formos céleres e esvaziar esta Sessão, nós vamos
perder muitos médicos e, de repente, a gente não consegue
nem mais contrata, e vai ter que fechar as UTIs.
Eu gostaria que quem for fazer agora, que seja de maneira
rápida. Mais alguém gostaria de fazer aparte?

O SR. EDSON MARTINS - Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra,
rapidamente, o Deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS - Presidente, eu só gostaria de deixar
registrado o reconhecimento desta Casa à equipe de Saúde
aqui, na pessoa do Nélio e toda sua equipe, a Casa Civil, Lidiane
e o Governo do Estado, por mandar esse Projeto tão importante.
E também a Vossa Excelência, Presidente, que desde ontem,
todos os deputados, aqui liderados por Vossa Excelência,
desdobrados em cima de resolver essa situação e votar esse
Projeto. E o nosso colega, Deputado Jean Oliveira, eu acho,
Deputado Jean Oliveira, que você tem todo mérito, com certeza,
a equipe do SAMD é muito importante. Quando se investe em
prevenção você deixa de gastar mais em saúde. Eu acho que
Vossa Excelência deveria encaminhar um Requerimento, uma
Indicação para o Governo do Estado, Secretário Nélio, e que o

Governo do Estado pudesse ver essa questão do SAMD, e que
o Deputado Jean Oliveira com certeza fosse contemplado.
Então deixo o nosso reconhecimento a todos que fizeram esse
esforço, mas eu também entendo que essa Emenda, neste
momento, seria inconstitucional.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, para encaminhar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Para discutir, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Deputado Chiquinho da
Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Só um minuto, só um segundo.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Gente, só pedir, celeridade.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Eu só queria registrar a
importância do projeto SAMD. É muito importante, a gente
sabe do trabalho. Agora, infelizmente, como a Emenda é
inconstitucional, não temos o que fazer. Agora, a gente queria,
eu quero fazer uma Indicação aqui para o governo achar uma
solução para o SAMD o mais rápido possível, porque do jeito
que está não dá. Nem estrutura eles têm. Nós temos, Nélio —
você que está aqui ouvindo a gente aqui —, a Secretaria de
Saúde procure uma solução para ajudar eles.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Presidente, para encaminhar.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - O encaminhamento final.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Para encaminhar. Essas duas Emendas,
a gente vê que tem uma com parecer favorável e outra com
parecer por rejeição. Tem que ser votadas separadamente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Pode ser.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Então quem tem que pedir isso aí, o
Deputado Luizinho Goebel, líder, poderia propor essa votação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Alguém tem que pedir para
votar em destaque.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu não vou pedir. Agora, quero fazer
outra fala, aqui. Deputado Luizinho, sem ser insensível com
ele e nem com o Deputado Ismael Crispin, eles estão distorcendo
as falas.  A fala do Deputado Luizinho quando diz que essa
Emenda irá prejudicar o Projeto, isso não é verdade. Não é
verdade, em momento algum. O Governador pode muito bem
vetar parcialmente a nossa Emenda e o Projeto não fica
prejudicado. Então, isso, que seja bem corrigido; e quando o
Deputado Ismael Crispin fala que a Emenda do Deputado Dr.
Neidson, que é super louvável, e tem o meu voto, e se não for
aprovada a minha, a do Deputado Dr. Neidson tem que ser
aprovada. Ele está criando dois pesos e duas medidas, o
Deputado Ismael Crispin, porque é a mesma coisa. Não adianta
dizer que não está prevista orçamentariamente, Presidente,
que, infelizmente, o Deputado Ismael Crispin está distorcendo
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os fatos também. Então, a meu ver, nós não estamos sendo
inconstitucionais em fazer essa Emenda.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Vou ter que encerrar esta
Sessão. Rapidamente, gente. A Sessão vai esvaziar.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Jean, como é uma questão,
o senhor tem conhecimento, acho que o senhor até trabalhou
um tempo, estudou um período, um bom período de Direito, só
queria que o senhor respondesse. O senhor falou que não
procede, que não é fato, então, eu gostaria que o senhor me
respondesse se no seu entendimento — com a experiência que
o senhor tem como parlamentar ou até como acadêmico de
Direito —, se essa sua Emenda é constitucional ou
inconstitucional?

O SR. JEAN OLIVEIRA - Só de eu estar apresentando, é porque
eu acredito que ela é constitucional, senão não faria isso,
Deputado.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, só uma fala bem
rápida.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Então, o senhor afirma: acreditar é
afirmar que é...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Óbvio que é.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Então, está bom.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Última fala, Deputado
Anderson, por favor.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Eu voto nessa matéria, essa
segunda que chegou, justamente porque é um pleito de nós
deputados, está sendo atendido. A gente sabe que não consegue
atender tudo, mas uma classe menos favorecida da Saúde está
tendo um ganho considerável. Talvez não seja o ideal, mas
considerável, que são os técnicos de enfermagem. Então, o
governo está fazendo justiça através de um trabalho desta Casa.
Inclusive, o Deputado Jean que levantou esse pleito,
infelizmente, não consegue atender tudo, mas como o Deputado
Chiquinho falou, vamos continuar cobrando em relação à
estrutura, as condições do SAMD, que faz um trabalho
indiscutível pela nossa sociedade, até por nós mesmos.
Então, eu voto com o governo essa matéria, dessa forma.
Infelizmente, não tem como a gente gerar despesa. Pode vir
um Veto. Se, no caso, passar a Emenda do Deputado Jean,
mas é muito complicado, é muito ruim. Então, eu encaminho
votando favorável à Emenda do Deputado Dr. Neidson e contra
a Emenda, tecnicamente, o voto em relação à Emenda do
Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, põe para votar que não
perde tempo. Quem quiser, vai discutindo enquanto vai votando.
A votação é simbólica?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Simbólica. O último,
agora, rapidamente, o Deputado Alan e depois nós vamos
por em votação.

O SR. ALAN QUEIROZ - Presidente, eu quero só colocar aqui o
meu pensamento com relação à matéria que nós estamos
votando neste momento, aqui, o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. Quem votar favorável ao relatório, não
está votando contra o mérito da matéria, ou seja, todos os
deputados que estão aqui, Senhor Presidente, deixaram de
votar essa matéria no dia de ontem por entender que tínhamos
que dar um tempo para o governo fazer estudo financeiro, de
impacto, se poderia atender um aumento na proposta com
relação à solicitação desta Casa para os profissionais da
Saúde, e conseguimos, passou de R$ 600,00 para R$ 800,00.
Mérito de todos. E também todos apoiamos a pauta do
Deputado Jean Oliveira. Todos apoiamos naquele momento. A
partir do momento que se apresentou que não tinha recurso
para atender também essa demanda dos deputados, não foi
possível o Projeto vir do governo. E o Deputado, na sua
prerrogativa, apresenta a Emenda. Outros deputados entendem
que ela é constitucional, outros entendem que é
inconstitucional. O Poder Jurídico é isso. Toda essa discussão
jurídica tem entendimento e divergências. Eu entendo que o
relatório do Deputado Crispin está correto. Irei acompanhar,
Excelência, o seu relatório porque entendo também que o
Deputado Jean não poderia propor um gasto para o Executivo.
Então, nesse sentido, acompanho Vossa Excelência no relatório,
mas deixando aqui, o meu voto técnico, o meu voto embasado
juridicamente. Não que eu seja contrário à demanda
apresentada, aqui, pelo Deputado Jean, com relação ao SAMD,
que entendo também, que é um ótimo serviço prestado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) s:– Encerradas as discussões.
Vou colocar em votação. Consultei aqui a Mesa, nós vamos
colocar em apreciação o parecer do Deputado Crispin com as
Emendas, com as duas Emendas.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Presidente
Redano.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – O parecer do Deputado Crispin rejeita
a Emenda do Deputado Jean e aceita a do Deputado Neidson.
Essa é a votação, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Isso. Vou colocar em
votação.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu não quero que a minha
Emenda prejudique a do Deputado Dr. Neidson que está...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Se não passar o parecer,
eu tenho que nomear um novo relator. Não fica prejudicado.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Um (1) voto contrário
registrado, do Deputado Jean. Aprovado o parecer.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Registrar do
Deputado Eyder Brasil também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Agora a discussão do
Projeto.
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O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Registrar o voto
do Deputado Eyder Brasil no parecer. Voto contrário ao parecer.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Desculpa. Retificando. O
Deputado Eyder Brasil também vota contra o parecer.
Aprovado o parecer.
Agora é a discussão...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, Deputado Lazinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, Deputado Lazinho. Só justificando o meu voto. É
porque, se a proposta, a Emenda do Deputado Dr. Neidson,
está inclusa já o valor no Projeto e não onera a mais, eu
mantenho, então, a votação em favor do parecer do Deputado
Crispin.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, perfeito. Agora,
senhores, vamos à votação.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Presidente,
uma Questão de Ordem. Para justificativa do voto, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Justificar o voto?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Deputado
Adelino. É.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Desculpa, está falhando.
Qual Deputado?

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Deputado
Adelino Follador.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Adelino. É que
está falhando, amigão.
Com a palavra para justificativa do voto, Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Por videoconferência) – Parabenizar
o Presidente, parabenizar todos os deputados. Parabenizar toda
a equipe do governo, da Saúde, da Casa Civil, que sentaram
com a gente ontem e levamos uma proposta e trouxeram uma
contraproposta e foi construída uma proposta e está sendo
colocada em votação.
Por isso, eu estou votando pelo acordo que nós fizemos ontem,
a Casa Civil junto com a Secretaria de Saúde fez um trabalho
e, respeitando esse trabalho, e também acho que é
inconstitucional. E gostaria muito de poder ajudar mais. Inclusive
esse povo que faz as visitas nas casas muito importante.
Esperamos que o governo, de repente, estude uma maneira
de atender essa categoria, mas, por isso, eu mantenho o meu
voto favorável. E a questão do Deputado Dr. Neidson, a Emenda
do Deputado Dr. Neidson, já era para estar pagando. É só para
tirar a dúvida, mas já estava respaldada pela lei anterior
também, já estava atingindo. Mas o Deputado Dr. Neidson está

frisando bem através dessa Emenda para que não haja dúvidas
e o pessoal receba aí. É justo, quem tem 2 contratos, receber
2 contratos.
Então, por isso, o meu voto é favorável a esse Projeto e
favorável também ao relatório do Deputado Crispin.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, Deputado Adelino.
Muito bem colocadas suas palavras.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Para discutir meu voto,
Presidente. Eu voto com meu companheiro Deputado Crispin
pela inconstitucionalidade da Emenda, mas deixar aqui bem
claro: em nome da Assembleia Legislativa, eu espero que o
governo pegue aqueles Corollas que estão lá parados — que
são 18 Corollas lá parados que não fazem nada lá — e coloquem
para o SAMD para atender esse programa. E vamos achar
uma solução, Presidente, para o nosso programa do SAMD,
porque é muito importante para o Estado de Rondônia.
Economicamente é viável e faz um trabalho decente. Mas, como
é inconstitucional, eu voto com o Deputado Crispin.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito, gente. Eu gostaria
já de colocar em votação, porque faltam 10 minutos.
Eu gostaria, antes de colocar em votação, eu quero fazer justiça
aqui. Esse Projeto, a Assembleia Legislativa foi fundamental
para poder valorizar os servidores. Os zeladores, os técnicos
de enfermagem, os enfermeiros. Então, está se fazendo justiça.
Então, desde ontem esse Projeto é discutido.
Eu quero também fazer justiça ao companheiro Deputado Jean.
O companheiro Deputado Jean foi o primeiro deputado que
concorda com o pagamento dos médicos, mas que alertou que
nós devemos também prestigiar as demais classes. E abriu
essa discussão do SAMD.
Eu quero, Deputado Jean, me colocar à disposição para ajudar
no que for preciso esse importante serviço. A sua fala veio ao
encontro com todos os deputados. Eu entendo que o tempo
urge. A discussão deveria ser mais longa, mas nós temos a
questão da contratação dos médicos.
Mas queria aqui fazer justiça e deixar público aqui o meu elogio
a sua luta pela categoria, pelo SAMD e demais. E, bem como,
todos os deputados aqui se debruçaram, lutaram e hoje estão
fazendo história, esta Casa de Leis está fazendo história. Está
valorizando os servidores que estão na ponta. Governo do Estado
e Assembleia Legislativa juntos valorizando os profissionais da
ponta: o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem,
os zeladores, as zeladoras, os médicos, enfim, toda a categoria
da Saúde.
Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Aprovado com
Emenda do Deputado Dr. Neidson. Vai à segunda
discussão e votação.
Matéria seguinte, Senhora Secretária.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Secretária ad hoc) – Não há
mais matérias, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Tem mais uma votação.
Encerrada a Ordem do Dia. Não havendo mais nada a tratar,
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invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Extraordinária para logo em seguida,
a fim de apreciar em segundo turno as matérias apreciadas
nessa Sessão.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 14 horas e 01 minuto)

ATA DA 9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 24 de março de 2021)

Presidência dos Srs.
Alex Redano – Presidente

Rosângela Donadon – Deputada

Secretariado pela Sra.
Rosângela  Donadon – Deputada

(às 14 horas e 2 minutos é aberta a Sessão)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 9ª Sessão
Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito à Senhora Secretária proceder à leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Secretária ad hoc) – Peço a
dispensa da leitura da ata, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está dispensada a leitura
da ata da Sessão anterior. Determino a sua publicação no Diário
Oficial da Assembleia Legislativa.

Passemos à Ordem do Dia. Senhora Secretária.

O SR. EYDER BRASIL (Por videoconferência) – Registrar a
presença do Deputado Eyder Brasil. Eyder Brasil.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Alex Silva também.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Secretária ad hoc) – PROJETO
DE LEI 981/21 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 53. Cria a
verba indenizatória para cargos de difícil provimento ou de difícil
lotação nas unidades hospitalares, referência no tratamento
da Covid-19 ou que disponham de leitos para tratamento
exclusivo da doença e revoga a Lei nº 4.954, de 19 de janeiro
de 2021.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei...

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) - Senhor Presidente,
registra a minha presença, por favor.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim. Deputado Alex Silva,
por favor, e Deputado Eyder Brasil, por favor.
Gente, Projeto nº 981/2021. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, e os contrários se
manifestem. Aprovado o Projeto. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Secretária ad hoc) – Não há
mais matéria, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhores Deputados,
parabéns a todos, à Secretaria de Saúde, Governador Marcos
Rocha, todos os auxiliares, todos os envolvidos na Saúde, os
técnicos de enfermagem, auxiliares, passam de R$ 300,00
para R$ 800,00, para quem está na linha de frente da Covid. E
os médicos também foram inseridos.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente. Presidente, rapidinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só para dizer que diante da discussão,
às vezes a discussão, em relação ao SAMD (Serviço de
Assistência Multidisciplinar Domiciliar), acaba ofuscando o
brilho desse Projeto. E eu não consegui atender um anseio
nosso, que era contemplar também o Programa SAMD, mas
quero aqui fazer um reconhecimento, em nome do Governador
Marcos Rocha e toda a equipe da Sesau, que o que nós estamos
fazendo aqui é justiça com os profissionais da Saúde, do médico
que está no topo da pirâmide à base, que são os enfermeiros,
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que
têm feito um trabalho fundamental, assim como zeladores,
assim como as pessoas que participam dessa luta contra essa
pandemia.
Então, o meu respeito e a minha consideração ao Governo do
Estado. Não foi dessa vez que a gente conseguiu estender
para mais, mas não pode tirar o brilho desse Projeto, que é
um Projeto muito importante para o Governo do Estado, para
a Saúde pública de Rondônia.

(Às 14 horas e 06 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência à Senhora Rosângela Donadon)

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Parabéns,
Deputado Jean.
Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus e, antes de encerrar a presente
Sessão, convoco Sessão Ordinária, para o dia 30 de março,
no horário regimental.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 14 horas e 06 minutos)
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ATO DA SECRETARIA GERAL Nº 02/2021 - SG

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, bem como:

Considerando o que dispõe a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que trata das medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

Considerando o surto mundial do COVID-19, vírus com alta taxa de transmissibilidade, com crescente
confirmação de novos casos no Brasil, bem como no Estado de Rondônia, inclusive nesta Capital;

 Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS e do Ministério da Saúde do
Brasil, as evidências científicas pertinentes à doença, assim como a elevação do nível de alerta em saúde para o estado de
emergência pelo Governo Federal Brasileiro;

Considerando a situação de emergência em saúde pública já reconhecida pelo Poder Executivo Estadual;

Considerando a gravidade clínica da doença, com complicações graves, internações e mortes, a
vulnerabilidade da população e, principalmente, a indisponibilidade de medidas preventivas como vacinas e tratamentos específicos;

Considerando a intensificação do nível de contaminação pelo COVID-19 no Estado de Rondônia, em especial
no Município de Porto Velho, que concentra a imensa maioria dos casos;

Considerando a fragilidade do sistema hospitalar, tanto da rede pública, como privada, diariamente noticiada
por autoridades de saúde pública do Estado;

 Considerando a existência de vários servidores do Poder Legislativo Estadual contaminados pelo COVID-19;

Considerando o ATO Nº 02/2021-MD/ALE e 03/2021-MD/ALE; e

Considerando o ATO Nº P/008/2021-LEG/ALE,

R E S O L V E:

Art. 1º Estabelecer ponto facultativo em todos os setores da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
no dia 01/04/2021 – quinta feira.

Art. 2°- Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

Em 31 de março de 2021

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral - ALE/RO

SECRETARIA GERAL
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SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 39/2021-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 o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 29/03/2021 a
01/04/2021, ao servidor relacionado, conforme processo nº
13140/2021-e.

Matricula 200168029
Nome Danilo Lopes Nunes
Cargo Assessor Militar Especial
Lotação Sec. de Seg. Instit.

Porto Velho - RO, 29 de Março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 40/2021-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° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias, no período de 30 a 31/03/2021, ao
servidor relacionado, que irá assessorar o Deputado Estadual
Cirone Deiró, em reuniões nos municípios de Cacoal/RO e
Seringueiras/RO, conforme processo nº 13060/2021-e.

Matricula 200169325
Nome Carlos Eduardo Piccolo
Cargo Assistente Técnico
Lotação Dep. Cirone Deiro

Porto Velho - RO, 30 de Março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1090/2021-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

ANDREIA DA SILVA ALVES COSTA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Especial, código AE-02, do Gabinete
do Controlador Geral – Controladoria Geral, a contar de 30 de
março de 2021.

Porto Velho, 18 de março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1141/2021-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

FERNANDO RIBEIRO BRASIL JUNIOR, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, código DAG-
04, do Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 31 de
março de 2021.

Porto Velho, 31 de março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1142/2021-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

GUSTAVO RODRIGUES LOPES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-26,
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do Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 31 de
março de 2021.

Porto Velho, 31 de março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1140/2021-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

HUGO DE JESUS BARBOSA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Coordenador Fiscal, código AS-04, na Divisão de
Policiamento, Informação e Controle Operacional, do
Departamento de Polícia Legislativa – Secretaria de Segurança
Institucional, a contar de 31 de março de 2021.

Porto Velho, 31 de março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

E R R A T A

No Diário Oficial da Assembleia Legislativa nº 037, publicado
no dia 05 de março de 2021, promovendo a seguinte alteração
no ATO Nº 0886/2021-SRH/SG/ALE, que exonerou a servidora
MARCIA APARECIDA FERREIRA.

ONDE SE LÊ:

A contar de 1º de março de 2021

LEIA-SE:

A contar de 05 de março de 2021

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO P Nº 10/2021-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 o elevadíssimo aumento de contaminações,

internações e óbitos decorrente COVID-19 no mês em curso,

no nosso Estado;

Considerando que este Poder Legislativo Estadual permanece

mobilizado interna e externamente no combate da pandemia

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 5 até o dia 20 de abril 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, 31 de março de 2021.

ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
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