
ANO XI - Nº 031 DO-e-ALE/RO 21/02/2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/

Diario/

 267
Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

DO-e-ALE/RO

ANO XI PORTO  VELHO-RO,  SEGUNDA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022 Nº 031

MESA DIRETORA

Presidente: ALEX REDANO

1º Vice-Presidente: JEAN OLIVEIRA

2º Vice-Presidente: MARCELO CRUZ

1º Secretário: JAIR MONTES

2º Secretário: CIRONE DEIRÓ

3° Secretário: ALEX SILVA

4º Secretário: JHONY PAIXÃO

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretaria Legislativa - Carlos Alberto Martins Manvailer
Departamento Legislativo - Miranilde Rodrigues do N. Robles
Divisão de Publicações e Anais -  Eloy Santana Leôncio Almeida

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO

OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Avenida Farquar 2562  -  Olaria
CEP 76.801-189   Porto Velho-RO

SECRETARIA-GERAL ...........................................Capa

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO .......................Capa

SUP. DE RECURSOS HUMANOS .......................... 268

TAQUIGRAFIA ....................................................... 268

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ............ 278

SUMÁRIO

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA-GERALARIA-GERALARIA-GERALARIA-GERALARIA-GERAL

ATO N.º 006/2022-SG/ALE

Dispõe sobre o feriado de Carnaval

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Resolução n.º 461, de 13 de
novembro de 2019, em conjunto com a Lei Complementar
n.º 1.056, de 28 de fevereiro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar ponto facultativo em todos os setores da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, do dia 28/
02/2022 - segunda-feira ao dia 02/03/2022 – quarta-feira
de cinzas, em virtude do calendário cultural carnavalesco
nacional, retornando o expediente normal no dia 03 de
março (quinta-feira).

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

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2022

(Assinado eletronicamente)
MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

Secretário-Geral

ERRATA

Ao Decreto Legislativo nº 1.429, de 10 de
novembro de 2021, publicado no DO-e-ALE nº 202, de 11
de novembro de 2021.

ONDE SE LÊ:

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo à Professora Anastácia
Rosário da Silva.

..............................................................................................................................................

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito
Legislativo à Professora ANASTÁCIA ROSÁRIO DA
SILVA, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.

LEIA-SE:

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo à Professora Anastácia
Rosária da Silva.

..............................................................................................................................................

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito
Legislativo à Professora ANASTÁCIA ROSÁRIA DA
SILVA, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.
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ATO Nº0641/2022-SRH/SG/ALE

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

DE S I G N A R:

O servidor DAMIAO DE OLIVEIRA FIGUEIRA, matrícula
nº 200168033, ocupante do Cargo de Coordenador Fiscal,
como Fiscal do Contrato nº 030/2021, do Processo
Eletrônico nº 2865/2020-e, a contar de 02/02/2022.

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário-Geral

ALE/RO

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 15.02.2022
INÍCIO: 15h30min

PRESIDENTE: SR. ALEX REDANO
       SR. JEAN OLIVEIRA

SECRETÁRIO: SR. EYDER BRASIL

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– Senhoras e senhores boa tarde. Devido a pandemia da
Covid-19, essa abertura da 4º Sessão Legislativa Ordinária
da 10ª Legislatura está sendo realizada a distância, por
meio de videoconferência. Já agradecemos todas as
autoridades que nos acompanham por meio virtual, seja
pela página oficial da Assembleia Legislativa no Facebook,
no YouTube e pela TV Assembleia, canal 7.2.

Os deputados estaduais presentes neste recinto,
bem como a reduzida equipe técnica responsável pela
condução dos trabalhos, estão adotando todos os cuidados
exigidos pelos protocolos de biossegurança.

Neste momento, eu passo a palavra ao
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis,
Deputado Alex Redano, para abertura oficial desta Sessão.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta

a 1ª Sessão Ordinária e instalada a 4ª Sessão Legislativa
da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

(Às 15 horas e 42 minutos transforma-se
esta Sessão Ordinária em Comissão Geral)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Senhoras e
senhores parlamentares, neste momento transformo esta
Sessão em Comissão Geral nos termos regimentais para
receber o Excelentíssimo Senhor Governador Marcos
Rocha, por ocasião da abertura da 4ª Sessão Legislativa,
nos termos constitucionais.

O SR.JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– Convido neste momento para compor a Mesa de Honra,
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Doutor Marcos
Alaor Diniz Grangeia, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia – TJ/RO; Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Doutor Paulo Curi Neto, Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO;
Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio José de Barros
Silveira, Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo,
representando neste ato o Ministério Público Estadual de
Rondônia – MPE/RO.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Solicito neste
momento aos senhores deputados, Deputado Jean
Mendonça e Deputado Ismael Crispin, para acompanharem
até a Mesa dos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Bem-vindo, Governador.
(fora do microfone)

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos
o Hino Céus de Rondônia. (Letra de Joaquim de Araújo
Lima e Música do Doutor José de Melo e Silva)

(Execução do Hino Céus de Rondônia)
Podeis assentar.
Nós gostaríamos de agradecer, neste momento, a

presença do Excelentíssimo Senhor Júnior Gonçalves,
Secretário-Chefe da Casa Civil; Senhor Elias Rezende,
Diretor-Geral do Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem e Transportes – DER; Excelentíssimo Senhor Célio
Lang, Prefeito da Cidade de Urupá e Presidente da
Associação Rondoniense de Municípios – AROM.

Nós passamos a palavra, neste momento, ao
Presidente desta Casa de Leis, Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedo,
neste momento, a palavra ao Excelentíssimo Senhor
Coronel Marcos Rocha para apresentar a Mensagem
Governamental.

O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS –
Excelentíssimo Senhor Alex Redano, Presidente da
Assembleia Legislativa, eu agradeço muito pelo trabalho
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que vem sendo desenvolvido; Excelentíssimo Senhor
Deputado Jean Oliveira, 1º Vice-Presidente da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa, obrigado por tudo;
Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo Cruz, 2º Vice-
Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, mais uma vez, muito obrigado,
Deputado; Excelentíssimo Senhor Deputado Jair Montes,
1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, obrigado, Deputado.
Excelentíssimo Senhor Deputado Cirone Deiró, 2º
Secretário da Mesa, muito obrigado, Deputado, por todo
o trabalho, também; Excelentíssimo Senhor
Desembargador Doutor Marcos Alaor Diniz Granjeia,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
recém-empossado, a quem eu cumprimento e já rendo
também meus respeitos; Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Doutor Paulo Curi Neto, Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia. Muito obrigado, Senhor
Presidente, pelo trabalho que está sendo desenvolvido.
Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio José de Barros
Silveira, Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo,
representando o Ministério Público Estadual, muito
obrigado, também.

Senhores, não sei se eu uso... (inaudível). Fica
melhor, não é? Fica melhor. Bem, a todos os senhores
Deputados aqui presentes, todo o trabalho que a gente
tem desenvolvido pelo Estado, pelo Governo do Estado de
Rondônia, é graças à união dos senhores, à aprovação
dos projetos. E, também, essa união entre os demais
Poderes do Estado de Rondônia. Mais uma vez, muito
obrigado a todos os senhores.

É com muita honra que trago a esta Casa de Leis
a Mensagem do Poder Executivo para a abertura de mais
uma Sessão Legislativa. O sentimento é de gratidão.
Gratidão a Deus e ao povo rondoniense que nos confiou
este mandato e permitiu que conduzíssemos este Estado
em um de seus momentos mais difíceis.

Lições e vivências nos foram deixadas ao longo
dos últimos anos e nos faz reavaliar muitas das práticas
cotidianas, especialmente na luta contra a covid-19. Esse
inimigo inimaginável que tem enlutado muitas famílias no
mundo todo.

Olhando para nossa gestão nesses três últimos
anos, afirmo que muitos foram os avanços trazidos para
Rondônia. Atingimos o “Nível A1” na avaliação do Conselho
Nacional de Controle Interno, colocando-nos em
protagonismo nacional por termos as melhores estruturas
na gestão de risco e transparência. Realizamos obras de
asfaltamento e recapeamento em todos os 52 Municípios,
algo que nunca foi visto antes aqui no nosso Estado.

Regularizamos ocupações informais em perímetros
urbanos e rurais, entregando milhares de títulos, e
esperamos finalizar a regularização de maisAu: de oito
mil propriedades pelos programas Título Já, Papel Passado
e Meu Imóvel Legal, isso para trazer dignidade e acesso à
moradia para famílias de baixa renda e que sobrevivem
da agricultura familiar.

Muitos foram também os avanços na valorização
profissional dos servidores públicos, sendo que, após

incansáveis dias de trabalho e com o grande apoio de
Vossas Excelências, senhores deputados, foi possível
apresentar e aprovar por unanimidade diversos Planos de
Cargos, Carreiras e Remunerações, marcando a história
de Rondônia na busca pela melhoria da qualidade, do
desenvolvimento profissional e também do reconhecimento
do excelente trabalho dos servidores rondonienses que
há anos buscavam a melhoria dos seus salários.

Importante falar que diversas ações foram
encampadas para reduzir os impactos causados pela
pandemia, tanto no setor econômico, realizando repasses
de renda emergencial do Governo Federal, além de criar
Programas Estaduais como o AmpaRO, Cartão-alimentação
para estudantes de escolas públicas, Auxílio da Lei Aldir
Blanc, Mulher Protegida, Prato Fácil, Crescendo Bem, entre
outros projetos e programas. Ainda, promovemos
prorrogações e descontos no vencimento do ICMS e IPVA
e a criação do Programa Cidadania Empresarial, que
fomentou a formalização de mais de 60% de pequenos
negócios e esperamos aumentar ainda mais esse número.

Rondônia está evoluindo em todos os eixos, e isso
só é possível graças ao apoio dessa nobre Assembleia
Legislativa, em parceria com os demais Poderes aqui
também presentes, que — reafirmo — sempre acreditar
que em união, em total união, lutaremos para cumprir as
demandas da nossa sociedade e manter a solidez
democrática, a justiça e o desenvolvimento do nosso
Estado.

Dito isso, iniciamos a gestão de 2022 com grandes
desafios que, sem sombra de dúvidas, precisaremos da
ajuda de todas as autoridades aqui presentes. Apresento
aos senhores aquilo que temos projetado para Rondônia
neste ano, cumprindo o Planejamento Estratégico criado
por nossa equipe.

Para a Saúde, voltaremos todas as nossas atenções
à prevenção e combate ao coronavírus, fazendo ampla
campanha para vacinação e a completa imunização da
população, respeitando os desejos pessoais, a intenção
de cada cidadão, além de levar aos municípios o projeto
de testagem em massa da covid-19. Tudo isso com o
objetivo de minimizar a contaminação e evitar a exposição
ao vírus.

Digo mais, a construção do novo Hospital de
Emergência e Urgência de Rondônia - Heuro, está
avançando e vai resolver a situação de carência de leitos
e de infraestrutura hospitalar, expandindo o atendimento
para os cidadãos rondonienses. Também estruturamos o
plano “Opera Rondônia” que vai zerar as filas de regulação,
repassando recursos financeiros aos municípios para
executarem grandes volumes de procedimentos cirúrgicos.

Já no eixo Educação, faremos a aplicação de cursos
profissionalizantes nas 10 regiões de Rondônia, aplicando
a política pública para os futuros profissionais, tanto na
cidade quanto no campo. Também serão disponibilizadas
aulas remotas, híbridas, como as presenciais. Ainda,
vamos auxiliar as prefeituras no acesso dos alunos à
escola, por meio da disponibilização de ônibus escolares
para se fazer o transporte desses estudantes que
necessitam. Essa é uma demanda, inclusive, que eu recebi
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agora, nesse final de semana, e a gente já está
trabalhando junto à Educação para fortalecer e dar o direito
a ter educação a todos os nossos estudantes.

Com relação ao eixo de Desenvolvimento
Econômico, as ações municipalistas continuarão a todo
vapor através do Governo na Cidade, as quais serão
realizadas em 2 etapas, possibilitando a realização de
diversas obras de urbanização dentro dos Municípios. E
não para por aí, não! Trabalharemos no Projeto Governo
no Campo para a entrega de aproximadamente 5 milhões
de mudas de café e cacau aos agricultores, além de
disponibilizar linha de crédito, com condições diferenciadas,
1.39% de juros ao mês, para os nossos pequenos
produtores e para a Mulher Empreendedora também,
dentro do Proampe (Programa de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos
Negócios do Estado de Rondônia).

Na área da Segurança Pública, alcançaremos a
ampliação de quartéis em cidades do interior, algo que os
nossos Deputados também têm levado a necessidade ao
Executivo Estadual. Em cidades com alto índices de
criminalidade, ainda que precisam ser contidas, somados
à realização da valorização pessoal, através do concurso
público para contratação de mais servidores da Polícia
Civil, Polícia Militar, Bombeiros e também da Polícia Técnica
Científica, ampliando, estruturando todos os polos a
segurança estadual.

Nesse caminho é possível, nesse caminho e que
foi direcionado para o segmento Meio Ambiente, o que
nós direcionamos para o segmento Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial, a informatização do sistema
de outorga de licenciamento ambiental, e que vai dar mais
agilidade e segurança para os produtores rurais que
necessitam de outorga do uso de água e do licenciamento
ambiental. Promoveremos, de forma direta, o Programa
Lixão Zero em 11 Municípios e através da Lei Estadual nº
4.611, aprovada nesta legislatura, implementaremos a
Política de Educação Ambiental de forma ainda mais
contundente. Estimamos também a entrega de 14 mil
títulos de imóveis rurais e isso também fomenta a
economia do nosso Estado.

Os esforços das Secretarias que compõem o eixo
Cidadania serão refletivos nos Programas Crescendo Bem
e Mamãe Cheguei, que já atendem e continuarão
atendendo muitas famílias com a transferência de renda
e distribuição de kits maternidade. Além das ações voltadas
ao Idoso Protegido e também a Criança Protegida.

Realmente, são muitos desafios a serem
enfrentados neste ano. Para isso acontecer, vamos
precisar da parceria e um grande esforço político e de
gestão para juntos direcionarmos nossas atenções para
atender cada vez mais os cidadãos lá da ponta que é,
verdadeiramente, o nosso objetivo, fazer com que eles
sejam atendidos.

Por isso, concito a essa Casa de Leis, e a todos os
demais Poderes aqui representados, para que nós
estejamos unidos, sempre unidos, como eu disse,
pensando no cidadão.  E também rogo à Casa de Leis que
aprove os vários projetos que serão encaminhados da
forma como nós já fizemos, agora, nesses três anos.

Assim, desejo a todos os deputados um ano de
muito trabalho e excelentes resultados. E me coloco à
disposição a todos para juntos caminharmos e
construirmos uma Rondônia cada vez melhor e boa para
se viver e se investir. Que Deus nos abençoe e direcione
todos os nossos caminhos.

E mais uma vez eu falo aqui, senhores, nós
precisamos cada vez mais abrir mão, abrir nossas mãos
do “nós mesmos” e pensar no próximo. Eu tenho buscado
nesse governo, o tempo todo assim, e eu encontrei
verdadeiros aliados. Todos os processos, os projetos que
nós podemos, que nós encaminhamos para cá, ou que
chegam da própria Assembleia Legislativa, ou que possam
ir para o Tribunal de Contas analisar; ou aqueles que são
até confeccionados por aqueles que conhecem tudo do
Direito, como é o caso do nosso Tribunal de Justiça; ou
também do Ministério Público; o Tribunal de Contas
também... É passível que existam pequenas falhas. Mas,
o que eu concito a todos é que nós possamos olhar qual o
motivo daquele projeto? Qual o interesse social que ele
está atendendo? E se não há desvios, se não há coisas
graves, se não há interesses pessoais ali marcados, que
nós possamos fazer com que eles aconteçam, com que
eles sigam em frente para que a nossa população possa
ser cada vez mais feliz.

Que a gente consiga fazer desse ano de 2022, um
ano que — a gente está saindo já de dois anos de
pandemia, é o terceiro ano que nós estamos entrando em
uma pandemia — que nós possamos fazer com que ele
seja marcado pelo bom relacionamento, pelo
desenvolvimento do nosso Estado, pela alegria das nossas
crianças, pela melhoria cada vez maior da qualidade do
ensino de Rondônia — que hoje é o 6º nacional, primeiro
da Região Norte. No nosso Estado, transparência há
também; também nós temos transparência máxima dos
dados contábeis, visto por órgãos de fora, inclusive. O
nosso hospital, como eu disse aqui, que vai estar pronto e
tantos outros benefícios que a gente sonha há tantos anos.

Então, que nós possamos estar unidos para isso.
Unidos para fazer o bem para a nossa população. E o
resto é resto, porque um dia nós estaremos fora desses
cargos. Todos nós. E o que nós vamos deixar para a
sociedade? Que nós possamos deixar desenvolvimento e
que seja marcada uma história bonita para a nossa
população. E como eu sempre digo, vamos falar bem de
Rondônia, vamos mostrar quem nós somos, o que nós
queremos para todos nós, para a nossa gente. Que Deus
abençoe e mais uma vez muito obrigado.
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O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedo a
palavra ao Senhor Deputado Jean Oliveira para, neste
momento, falar em nome do Poder Legislativo.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Boa tarde a todos. É um
prazer poder, nesse momento, falar aqui junto aos meus
colegas deputados, quem cumprimento aqui o Presidente
da Assembleia, Deputado Alex Redano, que tem uma visão
de Parlamento democrático, justo, harmônico e
independente. É muito importante que se fale da harmonia
sem que se deixe de existir a independência. E há algo
que tem se provado existir na gestão do Presidente Alex
Redano: nesses nossos últimos 12 meses tivemos uma
gestão muito participativa e, assim, se faz presente aqui
com todos os Poderes.

Cumprimentar o nosso Governador, Excelentíssimo
Senhor Coronel Marcos Rocha, Governador de Rondônia;
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Doutor Marcos
Alaor, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia; o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Curi
Neto, Presidente do Tribunal de Contas; o Excelentíssimo
Senhor Doutor Cláudio José de Barros Silveira,
Subprocurador de Justiça Administrativo e representando
o Ministério Público do Estado; aqui todos representando
as instituições de Poder desse Estado.

Hoje, nós temos aqui o início da instalação da 4ª
Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, que se faz com a
palavra do compromisso de ação e gestão do Governo do
Estado para o próximo ano, o ano de 2022. Nas palavras
do Governador, ficou muito claro aqui os desafios que o
Estado vem tendo ano após ano. Sempre foi assim, mas
desde 2020, quando nos encontramos diante de uma
pandemia que assolou o mundo, esse “ano após ano” se
tornou cada vez mais difícil.

Nós tivemos um 2021 com muitas expectativas de
vencermos a pandemia e, por fim, reestabelecer a
economia, pôr, novamente, os desafios de gestão no eixo.
Mas, mais uma vez, essa pandemia se mostrou ainda mais
dura do que a do ano anterior. E esse ano de 2022,
rogamos para que nosso Pai Celestial nos dê a permissão
de reestabelecer o nosso desejo de fazer uma Rondônia
mais pujante, mais progressiva, como ela é de natureza.
Que essa pandemia seja vencida pela vacina e pelos
cuidados que nós haveremos de ter por mais tempo.

O que eu quero dizer é que nós agradecemos a
presença de todos os Poderes, agradecemos o Governador
por estar presente fazendo o seu papel constitucional e
trazendo aqui a sua Mensagem para o ano de 2022 para
que nós, deputados, com muita sabedoria, juntos com os
Poderes, possamos tornar Rondônia um estado melhor
ainda para se viver.

Muito obrigado e desejo, Governador, sucesso. E
esta Casa, como sempre, nunca deixou de manter a sua
responsabilidade. Nos momentos mais difíceis, nós
estivemos aqui prontos para nos reunirmos até no final
de semana, quando necessário foi. Tivemos aqui no ano
passado uma sessão histórica, no dia de domingo, para
podermos aprovar projetos para o enfrentamento dessa
pandemia. E para o enfretamento de políticas públicas no

fortalecimento do meio ambiente, no fortalecimento da
economia, na melhoria dos serviços que o governo precisa
prestar para a sociedade. Nós esperamos aqui, sempre,
inteiramente à disposição para cumprir nosso papel de
legislar e representar o povo rondoniense. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Parabéns pelas
palavras, Deputado Jean. Aqui, o Governador pediu
permissão para quebrar o protocolo, está autorizado. Eu
também, no final, gostaria de fazer um discurso, quebrando
também o protocolo. Com a palavra o Governador.

O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS – É
muito rápido aqui, senhores. Uma coisa que faltou no texto
que eu fiz é que os projetos que são encaminhados pelo
Estado são aprovados aqui. E todos os projetos a gente
discute. Então, eu quero que todos os senhores entendam
que os Projetos de Lei encaminhados pelo Governo do
Estado não são só do Governo do Estado, também são
dos senhores, também são dos senhores.

Então, eu gosto quando eu vejo, inclusive nos
vários eventos, quando eu vejo os deputados, já vi vários
deputados fazendo isso, o nosso projeto encaminhado pelo
Governo do Estado, eu vibro com isso! Porque
verdadeiramente é nosso. Dos 24 deputados, do
Governador, do Governo do Estado, e pensando em todos.

 Então, é algo que eu deixei de colocar no meu
texto, botei, mas muito superficialmente. É o que o
Deputado Jean falou. Foram Sessões feitas aqui aos
domingos, sábados, sexta-feira, em cima do laço, durante
as férias, durante o recesso. Então, eu só tenho a
agradecer. É bom para todo o Estado de Rondônia. Mais
uma vez muito obrigado, senhores.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido para
o uso da tribuna, o Subprocurador-Geral de Justiça
Administrativo, e neste ato representando o Ministério
Público de Rondônia, Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio
José de Barros Silveira. Obrigado, amigão.

O SR. CLÁUDIO JOSÉ DE BARROS SILVEIRA –
Excelentíssimo Senhor Deputado Alex Redano, Digníssimo
Presidente desta Casa de Leis, em nome de quem peço a
devida vênia para cumprimentar todos os demais
integrantes deste órgão parlamentar. Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado Coronel Marcos Rocha, as
nossas saudações. Excelentíssimo Senhor Presidente do
Tribunal de Justiça de Rondônia Desembargador Marcos
Alaor Diniz Grangeia. Excelentíssimo Senhor Paulo Curi
Neto, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia.

 Hoje, inicia mais um ano dos trabalhos
parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia. Devemos ressaltar a importância do Parlamento
para a democracia, terreno no qual nosso país felizmente
tem avançado a passos largos, pois nenhum regime político
é digno do nome de democrático sem parlamentares que
funcionem com autonomia e independência. Esta condição
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já foi conquistada, e para mantê-la é necessário vontade
política.

E a vontade política a que me refiro é fruto da
coesão do pensamento dos senhores deputados em torno
do objetivo maior que nos une, que é de ver o nosso Estado
crescer com justiça social; que é ver a riqueza brotar nos
campos e se esparramar pela cidade, com emprego, com
educação, com segurança e qualidade de vida para a nossa
gente; que é ver o esforço recompensado a todos que
trabalham e dedicam suas vidas e sobretudo amam esta
terra. Para tanto é essencial que tenhamos o Legislativo
forte. O grande desafio hoje é fazer da democracia cada
vez mais um instrumento para melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

Por outro lado, torna-se fundamental que a
população tenha pleno entendimento das reais atribuições
dos parlamentares. É importante entender que o trabalho
do deputado não se restringe aos gabinetes e aos
plenários. Para tanto é necessária uma política de relações
públicas criativa, conciliadora, e que tenha como premissa
a célere prestação de serviços aos cidadãos e cidadãs.
Assim como a política de comunicação clara, abrangente,
didática e eficiente.

Na área administrativa sabemos que serão
envidados todos os esforços para a transparência e a busca
da excelência na gestão pública. Torna-se essencial uma
visão estratégica que defina metas e sistemas de controle
a curto, médio e a longo prazo, que por meio do
planejamento estratégico sabemos que otimizarão os
custos operacionais; favorecerão a participação dos
servidores no processo de definição; a implementação e
avaliação do serviço público; delegação de competências;
racionalização das rotinas operacionais e o controle dos
resultados.

 O modelo de excelência e gestão pública está
fundamentado no Direito Público. A excelência
administrativa está fundada nos Princípios da Legalidade,
da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e
Eficiência. Mas possui também outros princípios
administrativos contemporâneos como a gestão
participativa; valorização das pessoas; visão de futuro;
aprendizado organizacional; agilidade; avaliação
permanente dos índices e resultados; e inovação do
controle social.

 Nesse sentido, temos a convicção de que
avançarão com segurança e celeridade. Temos a plena
confiança que a Assembleia continuará cumprindo o seu
papel da maneira como sempre vem fazendo, debatendo
e aprovando projetos e interesses da população de
Rondônia.

Rogamos que os trabalhos dessa legislatura sejam
marcados pelo entendimento e o atendimento dos anseios
da população de Rondônia, apesar da diversidade dos
pontos de vista representados pelas diversas correntes
políticas e ideológicas. Esperamos que consigam caminhar
para um denominador comum e entendimento, cumprindo
o dever de homens públicos, colocando o interesse da
população acima de qualquer outro interesse.

Certamente abrilhantarão ainda mais esse ano
legislativo, tendo em mente a responsabilidade com a
história deste rincão, honrando as tradições democráticas
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e atuando
de maneira a corresponder às expectativas de nossa
população, criando condições para que o pleno
desenvolvimento econômico e social chegue a todos os
cantos do nosso Estado. E este sabemos ser o compromisso
principal dos parlamentares que representam o nosso
povo. Que Deus ilumine a todos, muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado pelas
palavras, Dr. Cláudio. Convidamos...

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência) –
Deputado Luizinho Goebel, registro a presença.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Gostaria de
registrar a presença do nobre Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência) –
Estendo meus cumprimentos a todos os presentes.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Luizinho. Convido, neste momento, o Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Curi Neto.

O SR. PAULO CURI NETO – Posso falar daqui? Peço
permissão.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meu irmão, à
vontade.

O SR. PAULO CURI NETO - Muito obrigado. Quero
cumprimentá-lo, Presidente; cumprimentar os senhores
deputados, senhoras deputadas; cumprimentar todas as
autoridades presentes. Na pessoa do Senhor Governador
do Estado, quero cumprimentar os servidores do Poder
Legislativo, senhoras e senhores. Não quero me alongar,
mas quero iniciar agradecendo o convite, Senhor
Presidente, para participar desta importante solenidade.

Nós consideramos que não há a possibilidade de
existir uma democracia efetiva sem um Poder Legislativo
independente e que cumpra adequadamente o seu papel
e que assegure a satisfação dos anseios dos cidadãos. E
a retomada do ano legislativo, o início da deflagração do
ano legislativo nos enche de expectativa de que isso
continuará a se realizar no Estado de Rondônia, como bem
destacou o Governador, como bem destacou o Deputado
Jean Oliveira.

Mas também no mês de fevereiro — e é esse o
motivo da minha fala, Senhor Presidente —, se inicia o
ano letivo no Estado de Rondônia. E eu faço esse registro
para lembrá-los que tal qual na Saúde, na Educação foram
graves as consequências impostas pela pandemia que
ainda nos assola, infelizmente. No Estado de Rondônia
nós tivemos suspensas as atividades presenciais por um
período mais prolongado do que no resto do mundo e do
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que na média nacional, embora provavelmente um período
inferior ao que vivenciou de suspensão a região Norte. E
essa suspensão prolongada — eu falo no Estado, nos
municípios também —, vai impor consequências
desastrosas para a evasão escolar, ela potencializou muito
a evasão escolar, uma estimativa de que dobrou o número
de estudantes que evadiram das escolas e também vai
comprometer, já comprometeu muito o aprendizado.
Existem muitos estudos, muitas evidências a corroborar o
que eu acabo de afirmar.

m�Há um estudo que foi divulgado pelo Banco
Mundial, Unicef (Fundo de Emergência Internacional das
Nações Unidas), Unesco (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura), que mostra que
as atividades remotas têm uma efetividade em relação ao
aprendizado de apenas 1/4 (um quarto) daquela
aprendizagem assegurada pelas atividades presenciais.
O Banco Mundial estima também que do total de
estudantes que evadiram, 10% jamais retornarão aos
bancos escolares. O Estado de São Paulo fez um estudo
— e olha que o Estado de São Paulo conseguiu assegurar
atividades remotas com maior abrangência que o Estado
de Rondônia, por características que tem esse Estado em
termos de conectividade, disponibilização de equipamento,
existência de canal de televisão e rádio, coisa que nós
infelizmente não temos com a abrangência que eles têm
—, mas lá eles estimaram, avaliaram e mediram que há
retrocesso de até 14 anos no aprendizado. E eles estimam
até 10 anos para recuperar as perdas havidas nestes 2
anos.

Nós apoiamos, os senhores, a maior parte dos
senhores, eu talvez até seja acusado de ser monotemático,
porque toda vez que eu tenho oportunidade de dialogar
com Vossas Excelências estou falando de Educação;
quando não é Previdência, é Educação; mas eu não posso
deixar de insistir nesse assunto, até porque no nosso
planejamento estratégico esse é o objetivo estratégico
talvez principal. Mas, nós apoiamos uma avaliação
diagnóstica dos alunos que finalmente retornaram às
atividades presenciais no segundo semestre do ano
passado, e foi a maior avaliação diagnóstica já feita no
Estado de Rondônia, com o apoio do TCE (Tribunal de
Contas do Estado), utilizando instrumentos gratuitos
disponíveis aí sem qualquer custo, praticamente, para os
municípios, que não fosse o de imprimir as provas.

Ele revelou o seguinte: o alcance foi de 80% dos
municípios e 82% dos alunos. E ele revelou, essa avaliação
revelou que alunos que já deveriam estar alfabetizados
no primeiro ano do ensino fundamental, cerca de 24%
desses alunos, no final do terceiro ano do ensino
fundamental, estão analfabetos. O nível de inadequação
entre as competências que os alunos deveriam ostentar e
aquelas que eles demonstraram nas provas —
desadequação e inadequação — alcança mais de 50% dos
alunos. E é por conta dessa situação que nós exortamos,

fazemos um apelo a todas as autoridades do Estado. Eu
sei que já há uma mobilização por parte da Seduc
(Secretaria de Estado da Educação), do Governo do Estado,
aqui o Município de Porto Velho também já retomou as
atividades presenciais, mas é essencialíssimo que este ano
letivo comece com atividades presenciais. Aqui e ali, alguns
municípios estão adiando esse retorno. Eu acho que isso
é terrível, porque há outros elementos que nos fazem
insistir nessa solução, além dessas questões ligadas à
evasão e à aprendizagem. Aplicado o protocolo de
segurança aprovado pela Agevisa (Agência Estadual de
Vigilância em Saúde), há evidências que mostram que a
escola é o ambiente mais seguro para professores e para
alunos — com todo o respeito a quem pensa diferente. Há
evidências nesse sentido.

Além disso, nesta semana foi divulgado um estudo
feito em cidades do interior do Estado de São Paulo que
mostrou que, nos municípios que abriram as escolas, não
houve o incremento da circulação viral. As escolas não
concorreram para ampliar os efeitos da pandemia.

Além de tudo, os senhores devem ter ouvido falar
do Gaepe (Gabinete de Articulação para Efetividade da
Política da Educação em Rondônia), que é um gabinete
que promove uma articulação interinstitucional,
interfederativa, e o Poder Legislativo tem tido assento neste
Gabinete, até a partir de uma exortação do Deputado
Ezequiel Neiva. Já estivemos lá com o Deputado Adelino,
com o Deputado Cirone Deiró, fazendo parte das reuniões.
A partir desse Gabinete foi concebida e gestada uma
governança para que se faça uma verificação escola por
escola. Quem coordena essa atividade é a Seduc. Nós, no
Tribunal de Contas, disponibilizamos o instrumento de
informática para isso. E comissões foram formadas para
visitar escola por escola para verificar o cumprimento
efetivo do protocolo sanitário.

Então, as condições colocadas hoje no Estado de
Rondônia são propícias ao retorno às atividades
presenciais. E eu faço esse apelo para que todos, senhoras
e senhores, senhores deputados, senhores agentes
políticos do Estado, ajudem nessa mobilização para o
retorno às atividades presenciais e também para que
comecemos a endereçar uma recuperação das perdas das
vidas nesse período.

É isso. Obrigado pela oportunidade, Senhor
Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns
pelas palavras, Senhor Presidente Paulo Curi.

Quero aqui agradecer os presentes aqui na nossa
tribuna.

Senhor Jesuíno Boabaid, foi parlamentar aqui desta
Casa, fez um ótimo trabalho. Obrigado pela presença. Em
nome do Deputado Jair Montes, agradecer ao Doutor
Francisco Sávio de Figueiredo, advogado de Nova Mamoré,
Doutor Chico Ceará. Vereador Cocó, de Espigão d’Oeste.
Obrigado pela presença, em nome do Deputado Cirone
Deiró. Os senhores vereadores de Guajará-Mirim:
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Vereador Kerling, Vereador Robertinho, Vereador
Romerito, Vereador Raimundo Barroso. Vereadores de
Guajará-Mirim, obrigado. Muito honrado com a presença
de todos vocês. Ao senhor Vereador Xavier, Presidente da
Câmara Municipal de Cacaulândia, muito obrigado pela
presença. Os vereadores de Cacaulândia Edilson José,
Antônio Pereira, também presentes. Não está aqui nas
minhas mãos, mas estou vendo aqui a Vereadora Sol, do
Município de Jaru. Muito obrigado pela presença. Parabéns
pelo ótimo trabalho. Agradecer a todos vocês. Nosso amigo
Cabelo, de Espigão, também presente. Nosso muito
obrigado.

Convido para uso da tribuna o Senhor
Desembargador Doutor Marcos Alaor Diniz Grangeia,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
A tribuna está livre a Vossa Excelência.

O SR. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA -
Excelentíssimo Deputado Alex Redano, Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, na pessoa
de quem saúdo todos os membros da Mesa Diretora desta
Casa de Leis e todos os deputados que compõem este
Parlamento.

Excelentíssimo Senhor Governador Marcos Rocha,
Governador do nosso Estado de Rondônia, a quem, de
público, mais uma vez, agradeço em nome do Judiciário a
maneira cortês e a maneira soberana com quem o
Judiciário tem agido nesse período.

Amigos e companheiros, Conselheiro Paulo Curi e
Cláudio José de Barros Silveira, Presidente do Tribunal de
Contas e Subprocurador-Geral do nosso Ministério Público,
respectivamente.

Trago, Senhor Presidente, o respeito e o
reconhecimento do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
a Vossa Excelência e a esta Casa de Leis, aos seus
deputados, porque em Vossas Excelências depositamos a
esperança do povo e do jurisdicionado do Estado de
Rondônia. r:

Sabemos que não são poucos os desafios que são
colocados em vossas mãos. Oxalá, todos os projetos
mencionados pelo nosso Governador possam se traduzir
em benefício do povo, porque o trabalho e o sucesso do
nosso Governador e de vossas excelências é a nossa
tranquilidade. Que as palavras sejam de gratidão a esta
Casa por ter recepcionado, no ano passado, os projetos
do Poder Judiciário, e que todos foram aprovados.
Queremos continuar com essa parceria. Rogamos a todos
que quando receberem um projeto do Judiciário, olhem
para ele em nome do cidadão que está lá ponta querendo
uma Certidão de Nascimento, querendo uma resolução
para o seu problema, que se apresenta aflitivo. Não há
mais lugar, como disse o nosso Governador, para projetos
próprios. Ou projetamos o bem do povo ou faliremos.
Iremos falhar. Mas eu tenho esperança. E façamos aqui
uma conspiração, uma conspiração do bem, porque
quando os homens públicos abrem mão de suas próprias
vontades e conspiram a favor do bem, não há para
ninguém, não tem para ninguém. Muito obrigado a todos
pela fraternal paciência com que me ouviram.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido o
Deputado Jean Oliveira para assumir a presidência, para
que eu use a tribuna.

(Às 16 horas e 31 minutos, o Senhor Alex
Redano passa a presidência ao Senhor Jean
Oliveira)

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Com a
palavra, Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Peço permissão aqui para
tirar um pouquinho a máscara. Cumprimentar todos com
uma boa tarde. Mais uma vez saudar os nossos
componentes da Mesa. Estamos muito honrados com a
presença de cada um de vocês neste momento da abertura
dos trabalhos legislativos.

Quero aqui enaltecer o trabalho do ano de 2021.
Essa Assembleia não mediu esforços para que a máquina
do governo não parasse. Mesmo nos tempos de pandemia
mais forte, nós aqui nos reinventamos de forma on-line,
trabalhamos aqui feriados, domingos e, realmente,
mostramos harmonia entre os Poderes. Alguns temas
tivemos discordâncias, isso é natural, é normal no
Parlamento. Temas cruciais, temas espinhosos. Eu cito
aqui a questão do zoneamento, que ainda é um tema
espinhoso, complexo, mas com muita sabedoria e pedimos
essa sabedoria divina, esse discernimento para sempre
encontrarmos o melhor caminho. Tivemos aqui no
Parlamento inúmeras audiências. Audiências em favor do
direito das mulheres — está aqui o Deputado Alex Silva
que promoveu várias audiências —, audiências aos direitos
dos garimpeiros, audiências do setor produtivo rural.

Cada deputado aqui, Senhor Governador, Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do
Tribunal de Contas, tem a sua particularidade. O Estado
de Rondônia é representado aqui na Assembleia em todos
os seus rincões. Desde Guajará-Mirim até Pimenteiras tem
trabalho deste Parlamento. Um Parlamento, realmente,
que produziu muito em tempos de pandemia.

Quero enaltecer também aqui o Governo do
Estado. Nós, em plena pandemia, aumentamos em mais
de 30% a arrecadação. Isso porque a máquina pública
deu condições para todos desenvolverem as suas
atividades. E ressaltar que não teve o tão falado arrocho
fiscal que alguns municípios, alguns Estados praticam.
Aqui, o que aumentou mesmo a arrecadação foi a produção
do homem do campo, os produtores minerais, os
trabalhadores, que não mediram esforços e realmente
desenvolveram o nosso Estado de Rondônia.

A celeridade nas aprovações ficou famosa devida
à fala do Governador que, por onde vai, enaltece que esta
Assembleia Legislativa, esta Casa aprovou em uma única
Sessão um grande pacote de R$ 826 milhões, mas foi
aprovado com celeridade, porque nós sabemos que esses
projetos vêm de encontro ao que a população necessita.
O “Tchau Poeira”, asfalto para os municípios; “Governo na
Cidade”, estrutura, praças, pontes para os municípios;
“Governo no Campo”, onde vai atender o pequeno produtor
rural com horas máquinas em sua propriedade.
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Quero enaltecer também a sabedoria do nosso
Governador na escolha dos do:Secretários. Está aqui
conosco, quero cumprimentar o Secretário Elias, do DER
(Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes); o Secretário Júnior, da Casa Civil; e em nome
de vocês cumprimentar a todos os demais Secretários que
estão fazendo o dever de casa e desenvolvendo o nosso
Estado.

Eu quero enaltecer, também, não é nem a falta de
vaidade, e, sim, a humildade com que vêm sendo feitas
essas tratativas entre os Secretários, entre a Assembleia
Legislativa. Nós temos muita união e harmonia em várias
dessas Secretarias. Algumas Secretarias, Senhor
Governador, precisam realmente ter alguns ajustes
pontuais para que desenvolvam um bom trabalho. Os
projetos aqui aprovados, Doutor Cláudio, a pedido do
Ministério Público do Estado de Rondônia, projetos
importantíssimos, projetos aprovados no Tribunal de
Justiça, Tribunal de Contas, também tiveram a devida
celeridade. Nós sabemos que a atividade-fim, o propósito
de cada projeto, de cada trabalho é, realmente, servir a
quem está na ponta da corda: a população, que mais
precisa desses serviços públicos.

No mais, meus amigos, mais uma vez, agradecer
a parceria, a união deste Parlamento. Deputados dos mais
variados pensamentos, religiões, ideologias se convergem
aqui. Normal, às vezes temos discussões mais acirradas,
mas sempre na questão ideológica. Parabenizo. A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia vem fazendo
a diferença, vem trabalhando muito e ajudando a
população do Estado de Rondônia. Parabéns à harmonia
de todos os Poderes, parabéns pela condução do nosso
Estado de Rondônia. Deus abençoe a todos nós. Obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) - Convido o
Senhor Presidente a retomar o assento à presidência.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
- Agradecemos, em nome da Deputada Cássia, os
senhores Vereadores Romeu Cesar, da Câmara Municipal
de Theobroma. Em nome da Deputada Rosângela Donadon,
agradecemos aos senhores Vereadores: Baiano, Fábio e
Bula, da Câmara Municipal de Colorado do Oeste.

A SRA. CASSIA MULETA - Um aparte, meu amigo
querido. É Ronei, de Theobroma. Obrigada.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
- Ronei, de Theobroma.

Neste momento, desfaz-se o dispositivo virtual de
honra. E gentilmente solicitamos que permaneçam em
plenário apenas os senhores parlamentares.

Convidamos os parlamentares que assim
desejarem, os Secretários de Estado, para que a gente
possa fazer uma foto oficial. Que vocês possam fazer uso
do nosso dispositivo. Senhores parlamentares, senhores
Secretários de Estado, por favor, para uma foto oficial.

Senhoras e senhores, desfaz-se o dispositivo. E,
gentilmente, solicitamos que permaneçam em plenário
apenas os senhores parlamentares.

(Às 16 horas e 41 minutos, o Senhor Jean
Oliveira passa a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Eu gostaria,
neste momento, de convidar todos os presentes para ir
ao fundo, por favor.

A Sessão fica suspensa por 15 minutos.

(Suspende-se esta Sessão às 16 horas e 42
minutos e reabre-se às 18 horas e 28 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção
de Deus, declaro reaberta a presente Sessão.

Neste momento, declaro encerrada a Comissão
Geral e retornaremos aos trabalhos da Sessão Ordinária.

(Encerra-se esta Comissão Geral às 18 horas
e 28 minutos e retoma-se a Sessão Ordinária)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Solicito ao
Senhor Secretário Eyder Brasil que proceda à leitura da
ata da Sessão anterior, por favor.

Quero agradecer o Deputado Eyder Brasil, que se
prontificou aqui para fazer a leitura da ata.

O SR. EYDER BRASIL (Secretário ad hoc) –
Obrigado.

Procede à leitura da ata da Sessão Ordinária
anterior.

Lida a ata, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Mais uma vez,
agradecer ao nobre Deputado Eyder Brasil, nosso muito
obrigado.

Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não
havendo observações, fica aprovada.

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 - Mensagem nº 36/2022 – Poder Executivo,
encaminhando a mensagem pela abertura da 4ª Sessão
Legislativa.

02 - Mensagem nº 02/2022 – Tribunal de Justiça
do Estado, encaminhando Projeto de Lei Complementar
que “Altera a Lei Complementar nº 568, de 29 de março
de 2010, que ‘Dispõe sobre a Carreira dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado de Rondônia’”.
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03 - Mensagem nº 03/2022 – Tribunal de Justiça
do Estado, encaminhando Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a recomposição salarial dos servidores (as) públicos (as)
estaduais do Poder Judiciário do Estado de Rondônia”.

04 - Ofícios nºs 9089, 9033, 9032, 9031, 9023,
9022, 9017, 9014, 9018, 9019, 9013, 9004, 8799, 8746/
2021 e 25, 89, 93, 98, 129, 139, 146, 174, 177, 192, 193,
194, 228, 236, 283/2022– DITELIR, encaminhando
respostas aos Requerimentos Parlamentares nºs 1967,
2264, 2263, 2266, 2309, 2310, 2324, 2323, 2322, 2321,
2325, 2265, 2249, 2250, 2266, 2149, 2209, 2164, 2186,
2264, 2323, 2252, 2248, 2263, 2205, 2240, 2211, 2324,
2148, 2322/2021 de autoria do Senhor Deputado Anderson
Pereira.

05 - Ofícios nºs 9030, 9029, 9020, 8820/2021 e
96, 147/2022 – DITELIR, encaminhando respostas aos
Requerimentos Parlamentares nºs 2274, 2275, 2320, 2221,
2088, 1966/2021 de autoria do Senhor Deputado Jair
Montes.

06 - Ofícios nºs 9025, 8855/2021 e 94, 137, 234/
2022 – DITELIR, encaminhando respostas aos
Requerimentos Parlamentares nºs 2307, 2300, 2093, 2307,
2105/2021 de autoria do Senhor Deputado Ismael Crispin.

07 - Ofícios nºs 9087, 9026, 9040, 9038, 9008,
9009, 9010/2021 e 92, 95, 128, 164/2022 – DITELIR,
encaminhando respostas aos Requerimentos
Parlamentares nºs 2290, 2293, 2292, 2294, 2291, 2296,
2295, 2294, 2169, 2292, 2293/2021 de autoria do Senhor
Deputado Laerte Gomes.

08 - Ofícios nºs 162/2022 – DITELIR,
encaminhando respostas aos Requerimentos
Parlamentares nº´:s 2172/2021 de autoria do Senhor
Deputado Cirone Deiró.

09 - Ofícios nºs 140/2022 e 9012/2021 – DITELIR,
encaminhando respostas aos Requerimentos
Parlamentares nºs 2304/2021 de autoria do Senhor
Deputado Eyder Brasil.

10 - Ofícios nºs 9034, 9035/2021 e 178/2022 –
DITELIR, encaminhando respostas aos Requerimentos
Parlamentares nºs 2260 e 2259/2021 de autoria do Senhor
Deputado Alex Redano.

11 - Ofícios nºs 126/2022 – DITELIR,
encaminhando respostas aos Requerimentos
Parlamentares nºs 2218/2021 de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.

12 - Ofícios nºs 9068, 9024/2021 e 44/2022 –
DITELIR, encaminhando respostas aos Requerimentos

Parlamentares nºs 2258 e 2308/2021 de autoria do Senhor
Deputado Adelino Follador.

13 - Ofício nº 593/2022 – DITELIR, encaminhando
resposta ao Requerimento Parlamentar nº 2254/2021 de
autoria dos Senhores Deputados Luizinho Goebel e Dr.
Neidson.

14 - Ofício nº 1945/2021 – Tribunal de Contas do
Estado, comunicando a apreciação do Processo-e nº
03218/20/TCE-RO, que trata de avaliação de grau de
maturidade dos controles internos do Poder Executivo
Estadual, relativamente aos exercícios de 2019 e 2020.

15 - Ofício nº 166/2022 – Tribunal de Contas do
Estado, comunicando o julgamento do Processo-e nº 3625/
18 que trata de Cumprimento do acordo de Cooperação
Técnica que entre si celebraram o Tribunal de Contas da
União e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia com
o objetivo de avaliar a governança ambiental das Unidades
de Conservação Brasileiras.

16 - Ofício nº 10/2022 – Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando Relatório de Gestão Fiscal referente
ao 3º quadrimestre de 2021.

17 - Ofício nº 13/2022 – Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando Relatório de Atividades referente
ao 4º trimestre do exercício de 2021.

18 - Ofício nº 01/2022 – Prefeitura do Município
de Porto Velho, solicitando Decreto Legislativo que
reconheça a ocorrência do estado de calamidade pública
no Município de Porto Velho.

19 - Ofício Circular nº 6/2021 – Ministério do
Desenvolvimento Regional, comunicando que foi apreciado
e aprovado o Relatório de Segurança de Barragens 2020.

Lido o Expediente recebido, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Passemos às
Breves Comunicações.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida.
O SR. EYDER BRASIL – Só para fazer o uso da fala

aqui no Pequeno Expediente. Só parabenizar esta Casa
de Leis por estar reiniciando os seus trabalhos, totalmente
voltada para atender a população rondonienses, os seus
anseios e os seus desejos. E dizer que me sinto muito
honrado em estar iniciando o quarto ano de mandato neste
Parlamento, ao lado de pessoas tão queridas e tão
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batalhadoras em prol do Estado de Rondônia, como é o
caso do nosso Presidente, o Deputado Alex Redano, que
vem realmente inovando na gestão parlamentar.

Sou muito grato a ele por todas as condições que
ele tem nos dado, que tem me dado, em especial, para
exercer o meu mandato para estar perto do povo
rondoniense e buscando, muitas vezes, fora do Estado
aquilo que Rondônia precisa para continuar crescendo e
se desenvolvendo. Parabéns, Presidente, pela sua gestão.

Parabéns, minha amiga Deputada Cassia. Por toda
sua dificuldade de saúde, você se manteve em pé, está
aqui conosco, labutando junto conosco em prol do povo
rondoniense.

A gente reconhece que este é um ano de grandes
desafios. Muitas batalhas iremos ter pela frente. Além de
todas as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia do
nosso mandato, ainda teremos uma campanha pela frente
onde levantarão várias pessoas contra nós, aqui desta
Casa. Hoje, nós somos vitrines.

Mas que Deus nos abençoe, que nos dê a sabedoria
necessária de continuar exercendo o nosso papel de
parlamentar, de representantes do povo com muita
hombridade, com muita seriedade, como viemos fazendo
nesses últimos três anos.

Então, realmente, a minha fala hoje é pedir a
proteção de Deus sobre as nossas vidas e à vida de nossos
assessores, que estão conosco ombreando lado a lado; e
também, dos nossos familiares que todos os dias nos
esperam voltar para casa, sãos e salvos, com vida e com
saúde. E que nós, mesmo vivendo este final de pandemia,
esse surto de gripe, surto de dengue, que o nosso trabalho
não faça que nós contaminemos os nossos familiares. É
isso que eu peço a Deus. Muita proteção e muita sabedoria.

Obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Nós que
agradecemos. Obrigado pelas palavras, nobre amigo,
Deputado Eyder Brasil.

Com a palavra, a nossa querida deputada — que
eu chamo carinhosamente de Cassinha —, que é a nossa
Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Obrigada, Presidente.
É sempre um prazer estar ao lado do Presidente. Quero
também parabenizar o Presidente pelos trabalhos feitos
aqui na Assembleia Legislativa, onde já empossou muitos
concursados aqui, não é, Presidente?

Quero agradecer ao meu amigo Deputado Eyder
pelas palavras dele aqui, e faço minhas as palavras dele,
Presidente.

Quero agradecer a todos aqui desta Casa pelo
carinho comigo nesse momento que eu passei, difícil,

relacionado à minha saúde. Eu tive o carinho dos meus
amigos, dos meus parceiros Deputados aqui, todos; em
especial, do meu Presidente, sempre me apoiando, me
dando força para eu superar esse meu problema de saúde.
Mas, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso, que estou
superando, a cada dia estou me fortalecendo.

Quero parabenizar também todo mundo desta
Casa, onde que eu chego, o carinho que tem com a gente
aqui, o cuidado que eles têm com a gente, que até aquele
medo, Presidente, que a gente sentiu, no início — que eu
senti no início do meu tratamento, da minha descoberta
desse problema —, hoje eu me sinto muito mais segura
com o meu trabalho, com os meus parceiros, com vocês
funcionários, com os meus assessores, com os meus
familiares. É um motivo de prazer e honra estar aqui.

E dizer aqui também que ontem nós participamos,
eu, o Deputado Eyder Brasil — que foi até Presidente por
5 segundos ontem, né, Presidente? — e o Presidente Alex
Redano, estávamos lá na posse do nosso amigo, do meu
advogado, Márcio Melo Nogueira, que foi empossado
ontem como Presidente da OAB/RO. Eu quero parabenizá-
lo e toda a equipe que ele montou ali na OAB, toda a Mesa
empossada. Quero desejar boa sorte para eles, e
parabenizar pela posse deles. Foi muito bonita, muito linda
mesmo.

Márcio, estamos aqui de portas abertas para vocês.
O que a OAB precisar, nós estamos aqui à disposição. Quero
parabenizar a todos vocês e desejar uma boa sorte para
a OAB. E o que anteciparam também, que fizeram um
belo trabalho, e eu tenho certeza que o Márcio, Presidente,
vai fazer ali a diferença naquela entidade.

Um abraço a todos, e todos fiquem com Deus,
que Ele é sempre a melhor companhia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado pelas
palavras, Deputada Cassia. Nós estamos felizes de ver
você aqui bem, com saúde. Você é uma guerreira, querida
por todos. Parabéns.

Encerrada as Breves Comunicações, passemos ao
Grande Expediente. Não há inscritos no Grande Expediente.

Comunico que, nos termos do artigo 129, do
Regimento Interno, não será designada Ordem do Dia para
esta Sessão.

Passemos às Comunicações de Lideranças. Não
há inscritos, nem nas Comunicações Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e, antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 16 do corrente mês, no horário
regimental, às 9 horas.

Está encerrada a Sessão, sob a proteção de Deus.

(Encerra-se esta Sessão Ordinária às 18
horas e 43 minutos)
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