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15ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 10ª LEGISLATURA
(Em 15 de junho de 2021)

Presidência dos Srs.
ALEX REDANO  - Presidente

EYDER BRASIL – Ad Hoc
CIRONE DEIRÓ – 2º Secretário

Secretariados pelos Srs.
CIRONE DEIRÓ – 2º Secretário
JAIR MONTES – 1º Secretário

(Às 15 horas e 34 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM);
Aélcio da TV (PP); Alan Queiroz (PSDB); Alex Redano (PRB);
Alex Silva (REP); Anderson Pereira (PROS); Cassia Muleta
(PODE); Chiquinho da Emater (PSB); Cirone Deiró (PODE);
Dr. Neidson (PMN); Eyder Brasil (PSL); Geraldo da Rondônia
(PSC); Ismael Crispim (PSB); Jair Montes (AVAN); Jean Oliveira
(MDB);  Jhony Paixão (PRB); Laerte Gomes (PSDB); Lazinho
da Fetagro (PT); Lebrão (MDB); Luizinho Goebel (PV) e Marcelo
Cruz (PATR).

DEPUTADOS AUSENTES: Edson Martins (MDB); Ezequiel
Neiva (PTB) e Rosangela Donadon (PDT).

O SR.  ALEX REDANO (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 15ª
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.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Procede à leitura
da ata da Sessão Ordinária anterior.

Lida a ata, Senhor Presidente.

(Às 15 horas e 42 minutos, o Senhor Alex Redano
passa a presidência ao Senhor Eyder Brasil)

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a por
aprovada.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Procede à leitura
do Expediente recebido, a seguir:

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Mensagem nº 132/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui a
obrigatoriedade da utilização de materiais biodegradáveis na
composição de utensílios descartáveis destinados ao
acondicionamento e ao manejo de alimentos prontos para o
consumo no âmbito do Estado de Rondônia e dá outras
providências.”.

- Mensagem nº 133/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Estabelece
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que todo tipo de trabalho lícito que traga sustento seja essencial,
no âmbito do Estado de Rondônia.”.

- Mensagem nº 134/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 225.028.658,82, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES”.

- Mensagem nº 135/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor
de R$ 7.629.500,00”.

- Mensagem nº 136/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 2.797.412,73, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Defesa do Consumidor –
FUNDEC”.

- Mensagem nº 137/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor de R$
4.000,00, e cria Ações, em favor da Unidade Orçamentária
Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC”.

- Mensagem nº 139/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que”Altera dispositivos daLei n°
4.979, de 15 de abril de 2021.”.

- Mensagem nº 140/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 15.600.000,00, em favor
da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Apoio ao
Programa deDesenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado –
PROLEITE”.

- Mensagem nº 4/2021 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Judiciário
do Estado de Rondônia a permutar imóvel com o Município de
Colorado do Oeste, e dá outras providências”.

Lido o Expediente recebido, Senhor Presidente.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Lido o Expediente
recebido, passemos às Breves Comunicações.

Concedo a palavra agora, pelo prazo de cinco minutos,
sem direito a aparte, ao Deputado Estadual Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Presidente. Boa tarde a
todos. Eu quero falar um pouco aqui da saúde do Estado de
Rondônia, os funcionários da Saúde, que estiveram presentes,
hoje, na Assembleia Legislativa, os sindicatos. Estava o
Sindsaúde, o Sinderon, o Sinfar, e nos colocaram uma situação
assim um pouco preocupante com relação aos funcionários da
Saúde do nosso Estado de Rondônia. Nós tivemos aqui, no ano
passado, uma Audiência Pública para tentar negociar com o
governo para tratarmos, para tratar evitar uma greve quer iria

ser iniciada na Saúde do nosso Estado de Rondônia. E, com
isso, naquele momento, foi feito um acordo, no qual
aumentaram o auxílio-alimentação para R$258,00. Era R$
100,00 na época, ano passado. E agora, os funcionários estão
reclamando, já procuraram vários deputados aqui, e os que
estavam presentes também na Sessão, o Deputado Eyder
estava presente, na Comissão de Saúde hoje, que estão
tentando, estão colocando, se impondo aos funcionários da
Saúde — que trabalham principalmente nos hospitais, nas
Unidades de Saúde em regime de plantão —, que, ou eles se
alimentam no hospital e não recebem o auxílio-saúde, ou
recebem o auxílio-saúde e não se alimentam no hospital. Estão
tentando retirar a alimentação desses funcionários que
trabalham na Saúde no nosso Estado de Rondônia,
principalmente em regime de plantão. Já tentamos evitar uma
vez, e foi feito um acordo nesta Casa de Leis para que
possamos evitar a greve no Estado de Rondônia. E hoje os
sindicatos também nos disseram que se não resolverem essa
situação, que já foi um acordo anterior e não teria nenhuma
imposição com relação à alimentação ou não, mas sim como
um auxílio, e agora o governo está realizando essa situação,
tentando retirar o que tem já como direito dos servidores para
que eles não se alimentem. Então, vão deflagrar greve também
— já ficou o recado hoje na nossa Comissão de Saúde — a
partir do dia 01 do próximo mês se não for resolvida essa
situação. Até o Deputado Alan Queiroz estava presente, o
Deputado Ismael Crispin.

Então, nós, através da Comissão de Saúde, temos o
dever também de auxiliar e tentar resolver esse problema
junto com o Governo do Estado. Senão nós estaremos aí,
conforme foi colocado na Comissão de Saúde, estaremos
realizando um Decreto Legislativo para tentar sustar essa
decisão do Governo do Estado. Então, eu acredito que uma
das formas que nós temos de ajudar a Saúde, principalmente
neste momento que nós vivenciamos hoje em todo o mundo,
que é essa pandemia. E quem está praticamente dando as
suas vidas e colocando a toda disposição o seu trabalho são
os funcionários da Saúde e nós temos o dever de ajudar cada
um deles.

E nós tivemos também, Presidente, uma reunião agora
a pouco — Vossa Excelência estava presente também —, com
vários empresários, a Fecomércio, o Sebrae, a Setur, a
Secretaria Municipal também de Turismo do Município de Porto
Velho, tratando do turismo do nosso Estado de Rondônia, vendo
as potencialidades que nós temos e tentando aí — juntamente
com todas essas pessoas, todos esses órgãos, todas essas
entidades — fazer alguns planos de trabalho e, principalmente,
foi apresentado pelo Sebrae, o qual estará confeccionando o
Plano Municipal de Turismo de 25 municípios mais ainda do
nosso Estado de Rondônia.

E os empresários também nos colocaram algumas
situações, que o potencial de turismo que nós temos
principalmente na área de pesca do nosso Estado de Rondônia
seja visto com bons olhos através da Setur e da Sedam para
que possamos delimitar algumas áreas para que possa ser
feito aquela..., evitar a pesca predatória, ser feito a pesca
esportiva: pesque e solte.

Então, através da Comissão de Turismo, nós tratamos
juntamente com a Sedam e a Setur para que possamos
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trabalhar essa situação. E ficou também aí uma solicitação do
Sebrae através da Setur, também os deputados que queiram
auxiliar, ajudar através de Emendas Parlamentares para a
realização do Plano Municipal de Turismo de 25 municípios
que estejam à disposição, nós vamos encaminhar a cada
gabinete esse pedido, essa solicitação de Emenda Parlamentar
para a confecção do Plano Municipal de Turismo de alguns
municípios. Eu, já da minha parte, já me coloquei à disposição.
Vou ajudar na confecção de três municípios. Temos aí Guajará-
Mirim, Nova Mamoré e coloquei ou Costa Marques ou Alta
Floresta d’Oeste. Então, os deputados que tiverem também
interesse, que queiram ajudar, nós vamos encaminhar um ofício
a cada gabinete. Seria isso, Senhor Presidente.

O SR. EYDER BRASIL(Presidente) – Obrigado, Deputado
Dr. Neidson. Parabéns pela sua atuação.

Agora, pelo prazo de cinco minutos, sem aparte,
Deputado Estadual Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero aqui cumprimentar o
Presidente desta Sessão, o Deputado Eyder Brasil;
cumprimentar aqui os nossos pares presentes. Quero
cumprimentar também os nossos deputados que estão
trabalhando remotamente; toda a imprensa que, neste
momento de pandemia, tem a missão aí de levar a mensagem
aos quatro cantos do Estado de Rondônia.

Eu quero, Presidente Eyder Brasil, nesta tarde,
parabenizar o nosso Governador Coronel Marcos Rocha por
colocar em atividade o Programa de governo “Tchau Poeira” e
“Governo nos Municípios”. Tivemos o início das obras ali no
município de Ariquemes, a qual aqui eu parabenizo a nossa
Prefeita Carla Redano, dizer que esse início das obras em
Ariquemes traz esperança para todo o Estado de Rondônia,
para os prefeitos dos municípios do Estado de Rondônia, que
veem a possibilidade de investimentos do Governo do Estado
em seus municípios aqui no Estado de Rondônia.

Então, parabenizar o Governador por essa atitude de
iniciar os trabalhos logo agora no período da seca, onde tem a
possibilidade de render muito mais o trabalho. Então fica aqui
o nosso agradecimento, nossa gratidão ao Governador Coronel
Marcos Rocha, a Prefeita Carla Redano por excelente trabalho
iniciado ali no Município de Ariquemes.

Eu quero aqui também parabenizar o Prefeito Armando,
do Município de Seringueiras, o qual eu estive visitando
juntamente com a Secretária de Saúde Daniele e demais
secretários ali presentes. Eu quero ali, Deputado Alan Queiroz,
no Município de Seringueiras, um município com 11mil
habitantes, tem um hospital municipal de excelência, mesmo
num período de pandemia não deixou de fazer uma cirurgia
eletiva. Tem lá vários profissionais de várias especialidades:
ortopedia, clínico geral fazendo as cirurgias. Um município com
11 mil habitantes gasta, Deputado Dr. Neidson, 33% do seu
orçamento no hospital municipal. Um hospital bem cuidado,
zelado. E municípios maiores, com melhores condições estão
mandando pacientes para Seringueiras para serem tratados.
Então, está aí o Prefeito Armando dando exemplo de gestão.
Ele que é um servidor da saúde. O Município de Seringueiras
saindo na frente fazendo a sua parte e ainda atendendo aos
municípios do entorno.

Quero cumprimentar também o Prefeito Tinoco que nos
recebeu muito bem lá em São Francisco, um município
belíssimo. Um grande trabalho feito ali no Município de São
Francisco.

Quero aqui enaltecer o Governo do Estado de Rondônia,
que hoje pela manhã, na Casa Civil, tivemos reunião com
Secretário da Casa Civil Júnior Gonçalves juntamente com o
Prefeito Adailton Fúria, do meu município de Cacoal, o Prefeito
Ney, de São Felipe, o Prefeito Milla, de Ministro Andreazza,
onde o governo se comprometeu em levar esses programas
de governo para aquela região, atendendo ali os municípios da
Região do Café. Então, fica aqui nossa gratidão ao Governador
do Estado por essa ação acontecendo em todos os municípios
do Estado de Rondônia e também na nossa região ali do
município de Cacoal: Espigão, Ministro Andreazza, Pimenta
Bueno, Primavera, São Felipe, o governo estará presente ali.

Quero aqui solicitar aos prefeitos dos 52 municípios do
Estado de Rondônia, a exemplo do Prefeito de Cacoal, Adailton
Fúria, o qual essa semana vacinou as crianças acima de 12
anos, e esta Casa, todos os deputados votaram essa lei para
atender as crianças com deficiência física, seja Síndrome de
Down, seja autista ou outras deficiências, que possam ser
vacinadas. Nós tivemos perdas de muitas crianças dessas.
Então, agora com essa liberação da Pfizer, dessa vacinação,
esta Casa aqui também já fez a Lei 4.984 que assegura como
prioritária a vacinação dessas crianças com deficiência. Quero
aqui fazer um apelo a todos os prefeitos que coloquem aí no
cronograma de vacinação essas crianças nossas aqui do Estado
de Rondônia. É de suma importância que tenhamos esse
cronograma agilizado, Deputado Dr. Neidson, o senhor que é
da área da saúde sabe da importância de ter essa vacinação.

E quero brevemente, para finalizar, Presidente Eyder
Brasil, dizer que fizemos aí um Requerimento, eu: Deputado
Cirone Deiró e Deputado Ismael Crispin para fazer a convocação
do nosso Secretário de Saúde na cidade de Cacoal. Essa
convocação vai ser ali na Faculdade Unesc, no auditório da
Faculdade Unesc. Estão convidados todos os deputados
estaduais para estarem presentes, em especial a Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa, para nós debatermos o
assunto: Heuro de Cacoal. A porta de entrada de 850 mil
rondonienses, considerado como a Macro 2 e nós temos
algumas deficiências. Estive no Heuro, por meio dia, em
reunião, escutei os técnicos, os coordenadores. O Deputado
Crispin esteve na nossa cidade. Se reuniu tanto no Heuro quanto
no Regional. Escutou as deficiências e juntos tomamos a decisão
de levar o Secretário de Saúde para poder dar uma solução,
não ficar só em falácias e falta de atitudes por parte da
Secretaria de Saúde. Então, quero aqui parabenizar o meu
colega de Parlamento, Deputado Ismael Crispin que tem andado
os 52 municípios do Estado de Rondônia, sempre preocupado
com os rondonienses. E juntos, este Parlamento junto e muito
mais forte e pode defender a causa do povo rondoniense.

Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Tenham
uma ótima tarde.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado, Deputado
Dr. Neidson. Dr. Neidson não, Deputado Cirone Deiró. É que
ainda agora foi o Deputado Dr. Neidson, eu acabei confundindo.

Questão de Ordem concedida ao Deputado Ismael
Crispin.
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O SR. ISMAEL CRISPIN – Muito obrigado, Excelência. Só
para cumprimentar os vereadores lá de Nova Brasilândia,
Vereador Jackson e vereador Flávio, parceiros nosso lá no
município, o Deivison também de Nova Brasilândia, que visita
esta Casa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado.

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

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Questão de Ordem
concedida ao Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Ao Deputado Ismael Crispin e ao
Deputado Cirone Deiró que recebemos também hoje o ofício
de Vossas Excelências e já foi aprovado também para fazermos
um Requerimento pela Comissão de Saúde para, no próximo
dia 24, realizarmos Audiência Pública lá em Cacoal para
tratarmos da Macro Região 2.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Obrigado, Excelência.(fora do
microfone).

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado, Deputado
Dr. Neidson.

Com a palavra agora, pelo prazo de cinco minutos sem
aparte, Deputado Anderson Pereira.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente Deputado Eyder
Brasil, minha fala hoje é esclarecer um ponto da minha fala da
Sessão passada a respeito da vacinação dos policiais penais e
a informação que chegou até nós sobre a vacinação de
apenados dentro do sistema prisional. Informando ao Secretário,
inclusive já falei com o Secretário viu o WhatsApp, que após
minha fala encaminhou informações que eu precisava,
justamente para fazer uso dessa tribuna e ali eu disse que boa
parte desses servidores não estavam sendo vacinados, e que
algumas atividades, inclusive, estavam retornando até visitas,
colocando em risco o sistema de saúde, tendo em vista o grande
aglomerado de presos que nós temos no sistema prisional.E
graças até a essa pressão — eu acredito que é muita
coincidência dar uma pressão e a coisa começar a acontecer
—, começou ontem e hoje a vacinação de todos os agentes da
Segurança Pública. Todos foram convocados. O Secretário falou
comigo — até agradeço pelo retorno dele —, e com a parceria
junto com o Prefeito Hildon Chaves, começaram essa vacinação,
Deputado Alan Queiroz, de todos os agentes da Segurança
Pública. E é justificável, até porque estão lá no PNI, na 4ª etapa
e são profissionais que não existem em home-office. Home-
office é para administrativo. O policial penal, militar e civil,
impossível trabalhar de forma home-office, porque são dos
serviços operacionais. Você está dentro da viatura, você está
fazendo patrulhamento, você prende, você apreende, então,
de fato, agora, as coisas estão, em relação à segurança pública,
caminhando bem. Espero que os nossos profissionais
compareçam, façam seu agendamento e, assim, possam se
vacinar e se proteger para continuar fazendo a segurança da
nossa população como nossa Segurança Pública faz tão bem.

Uma outra questão que eu queria colocar aqui, uma
denúncia que chegou para mim a respeito de um contrato de
locação de viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. A

Secretaria de Segurança está suspendendo o contrato atual,
está cancelando, acredito que pelo valor vultoso que é, e está
pegando outro contrato com outra empresa, pegando carona
numa ata de preço do Estado da Bahia. O problema maior não
é nem esse, porque se é para economizar, com certeza, é
importante. É responsabilidade com o erário público. Mas o
problema maior é você pegar algo com menos qualidade. Aí,
sim, é um problema. Então, a informação que chegou para
mim é que a Polícia Militar receberia S-10 para fazer o
patrulhamento, seria um outro carro diferente do que é usado
hoje, mas é camionete, mas a Polícia Civil ia receber Gol do
modelo 1000. Gol 1000. Então, isso revoltou muito a categoria
da Polícia Civil, porque fazem suas operações, a exemplo da
Operação Canaã, que aconteceu semana passada, com 17
prisões de líderes de facção que invadem terra em Rondônia
e outras operações que a Polícia Civil faz com muita destreza,
rapidez, dando resposta para a sociedade dos crimes que vêm
ocorrendo no Estado de Rondônia. E até, enquanto isso, eu
parabenizo a rapidez do trabalho da Polícia Civil. Só que hoje
eu protocolei, na Casa vai ser lido hoje, um Requerimento ao
Secretário, o Coronel Pachá, a respeito desses contratos. Os
valores dos contratos, o tipo de carro, eu quero esclarecer a
denúncia. Eu estou vindo falar aqui hoje o que chegou até
nós, que é um fato. Mas eu quero saber se esse fato, como
ele procede. Qual o valor do contrato, qual é o tipo de carro,
se a Polícia Civil vai receber carros operacionais modelo Gol
1000, como foi passado para mim. Porque se for para a área
administrativa, ainda tem que se repensar, mas área
operacional é impossível trabalhar com um carro mil numa
BR, por exemplo, para perseguir, para fazer diligência.

Então, eu peço que o Secretário — se esse fato for
verdade — repense, reveja, porque às vezes, a economia vai
prejudicar o trabalho da Polícia Judiciária. E eu espero que
isso seja esclarecido o quanto antes no Requerimento que a
gente acabou de dar entrada ali.

E quero falar também da nossa visita no Município de
Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno. A gente cumpriu uma
agenda extensa nesse final de semana. Entregamos alguns
implementos agrícolas para algumas associações. Fizemos
uma visita ali, de uma forma geral, a vários setores naquela
região. O pessoal de Boa Vista do Pacarana, a 80km de Espigão
d’Oeste, que é um distrito bem distante e é onde o poder
público precisa atuar em muitas áreas ali dentro. Mas o Prefeito
Wéliton, Prefeito do Podemos, tem feito um grande trabalho
naquela região. Colocou como prioridade, inclusive, o Pacarana.
E aqui, eu mando um abraço ao nosso Vereador Bahia, que é
lá do Pacarana, um dos vereadores mais votados de Espigão
d’Oeste, que tem feito também um excelente mandato.
OVereador Hermes, o Vereador Luiz Antonio, do Podemos; o
Vereador Hermes que é do meu partido, do Pros, e também
têm feito um grande trabalho ali em diversas áreas, não só
em uma área, não só na Educação, não só na infraestrutura,
na agricultura, mas eles têm atuado em várias frentes e a
gente tem apoiado todas essas frentes de trabalho. E eles
podem sempre estar contando comigo, assim como o nosso
Prefeito Wéliton, e o seu Darci, que é do meu partido, que é o
Vice do Professor Wéliton.

E estivemos na cidade de Pimenta Bueno.  Ali eu pude
visitar a unidade prisional de Pimenta Bueno, conversamos
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com nossos companheiros de trabalho, policiais penais,
atualizando eles quanto a várias questões da categoria,
regulamentação da Polícia Penal que nós temos cobrado aqui.
Inclusive hoje, como uma forma mais incisiva de cobrança, eu
sobrestei, na Comissão de Constituição e Justiça, todos os
Projetos da Sejus, enquanto não chegar nesta Casa o Projeto
de regulamentação que a Procuradoria já fez a análise e já
está nas mãos da Casa Civil para que o Governador assine e
envie a proposta para cá. E, assim, atualizei a categoria de
todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido em prol dela
aqui dentro desta Casa, e defendido também.

E também visitamos o Prefeito Araújo, delegado Araújo,
que tem feito um excelente mandato. É um prefeito diferenciado,
que tem desenvolvido um trabalho, dentro de Pimenta, que
chama atenção no Estado de Rondônia. Até convido os prefeitos
de Rondônia a conhecerem a forma de gestão do delegado
Araújo, que tem se destacado. Não foi à toa que foi um..., não
teve nem concorrente nas eleições, ficando na história não só
de Rondônia, mas do Brasil, pelo feito. Isso com muito trabalho,
muita luta, e um trabalho muito bonito que ele tem desenvolvido.
E lá nós temos também destinado recursos das nossas Emendas
para somar naquela bonita gestão e melhorando assim a vida
dos munícipes de Pimenta Bueno, assim como as pessoas que
nos receberam lá, os vereadores, a associação comercial, que
nos receberam muito bem naquela cidade. E me coloco à
disposição de vocês para a gente somar juntos aqui no
Parlamento e somar forças para melhorar a vida de quem vive
em Pimenta Bueno.

Presidente, obrigado pelas palavras. E desculpa por ter
estourado o tempo.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado, Deputado
Anderson Pereira. Traz assuntos muito pertinentes.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Por videoconferência) –
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Jean Oliveira. Registra
a minha presença, por favor.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Assessoria, registra
a presença do Deputado Jean Oliveira, por favor.

Com a palavra agora, pelo tempo de cinco minutos, sem
aparte, o Deputado Estadual Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente Eyder
Brasil, senhores deputados aqui presentes, presentes e os que
estão on-line também, a população, para nós é um prazer
mais uma vez estar aqui nesta tribuna para trazer vários
assuntos importantes hoje nesta Sessão.

Eu quero dizer, quero parabenizar também a ONG
Amparo Animal, de Ji-Paraná, através da cedência do Hospital
Veterinário Pequenos Amigos e Cosméticos Veterinários, da
Dra. Rosana Pereira de Lima e o Dr. Lucas Follador. Doutora
Rosana é vereadora lá de Ji-Paraná, e o Lucas é meu filho,
funcionário da Emater lá de Ariquemes, foi vice-prefeito,
fazendo um trabalho na saúde animal no Estado de Rondônia.

Então, quero dizer que houve um atendimento nesse
final de semana aqui em Porto Velho, já fizeram em Ji-Paraná,
já fizeram em Cacoal, já fizeram também Ji-Paraná, Ariquemes,
Cacoal e hoje está em Porto Velho. Então já foi um trabalho

excelente. Eu acompanhei. Nunca pensei que seria tão crítico
esse assunto, tão preocupante, já que nós vimos aí, Deputado
Jair Montes, Deputado Dr. Neidson, tem casas que têm 180
cachorros, tem pessoas que estão com 120 gatos dentro de
casa. É muito mais crítica a saúde animal do que a gente pensa.
Tem pessoas que vão recolhendo, recolhendo, recolhendo
animais, e eu fiquei sabendo que aqui em Porto Velho
praticamente a zoonose nem existe. Então é muito preocupante
isso. Eu estou aqui... Essa unidade móvel já fez 223..., foram
castrados 314 animais, sendo 223 felinos machos, fêmeas 93,
93 cães machos também, e fêmeas também que foram
castrados. Então continua a unidade fazendo esse trabalho em
Porto Velho. E esse final de semana mais 300 já cadastrados
para poder atender. Nós precisamos saber, dentro dessas casas,
macho e fêmea procriando dentro de casa. É desumano isso.
É uma contaminação muito preocupante. Inclusive, sem contar
acidentes na rua.

Nós precisamos que os municípios montem um trabalho
melhor para controle dessa questão da saúde animal. Nós
sabemos aí que Ariquemes tem muito, Ji-Paraná tem muito,
Cacoal, que já foi, tem muito, mas Porto Velho é de assustar
aquilo que a gente viu. Mas eu quero aqui agradecer. Aqui nós
temos quatro ONGs legalizadas. Tem muitas pessoas que, por
conta própria, estão fazendo esse trabalho. Então, eu quero,
me coloquei fazendo uma parceria junto. E esperamos, então,
que a gente consiga fazer alguma coisa para chamar a atenção,
porque o poder público tem que cuidar. Isso não é ação social.
Isso é saúde pública, Deputado Chiquinho. Isso é saúde pública.
Nós temos que cuidar disso. E é muito mais grave do que a
gente pensa. Quando a gente é convidado por pessoas para
visitar as suas casas, onde estão lá fazendo campanha para
conseguir ração,com doenças lá dentro, contaminando, um
contaminando o outro, se reproduzindo lá dentro. E é muito
preocupante.

Então, queria deixar aqui registrado. Parabenizar Dra.
Rosana e o Lucas, que vêm fazendo esse trabalho no Estado
de Rondônia.

Eu gostaria também de deixar hoje registrada aqui a
minha indignação com o cancelamento da ponte de Alto Paraíso.
Uma expectativa que frustrou muita gente daquela regiãoe é
preocupante. Então, sexta-feira, graças a Deus, foi de novo
para a Supel licitar. Mas nós estamos fazendo um Requerimento
aqui, pedindo ao Governador, ao Secretário do DER e ao
Secretário da Supel, apure para ver de quem é a
responsabilidade de um processo andar. E no final, dê uma
empresa ganhadora, porque não tem nenhuma carriola. Todas
as máquinas são alugadas, tem um capital de R$ 500 mil para
garantir uma licitação de quase R$ 9 milhões. Com o que
justifica? Como é que esse processo chegou no final,
desclassificou todas as empresas para essa empresa ganhar e
depois ter que cancelar e começar tudo de novo? Então, espero,
quero agradecer até ao Diretor-Geral do DER que se empenhou
junto com o Adjunto, Major Éder para que fosse rápido, e sexta-
feira já disse que foi para Supel. Eu liguei para o Secretário da
Supel para agilizar essa nova licitação que tem que aguardar
os prazos para poder abrir. Mas aquela população está aflita
para que termine essa novela da ponte de Alto Paraíso. Eu não
podia deixar — rapidinho, Senhor Presidente, antes de encerrar
—de dizer que nós fizemos uma reunião para que o DER
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assumisse em definitivo a 421, depois de Campo Novo. E
assumiu. Quero parabenizar o Diretor-Geral do DER, o Adjunto,
que de fato, oficialmente, é para o DER fazer. Mas, a 421, 115
quilômetros, que é de Ariquemes até 7 quilômetros depois de
Campo Novo, é da 421, mas não tinha assinado o inventário.
Então, fomos lá com o Diretor do DNIT, Dr. André, e ele passou
um ofício que estava dede o dia 13 de abril — já vou encerrar,
Presidente —, tramitando, parado e o Ministro da Infraestrutura
precisava desse ofício para dar a Ordem de Serviço, começar
a recuperação, o tapa-buraco. E um dando a culpa para o outro.
Se nós não descobríssemos esse ofício, estaria até hoje lá. E,
graças a Deus, hoje, o Governador disse que assinou, pelo
menos o Secretário Adjunto do DER me falou que o Governador
assinou hoje. Espero que o Dr. André, através do DNIT, dê a
ordem de serviço o mais rápido possível.

Então, encerrando, nós cobramos de novo do Detran,
que precisa vir o Projeto para baixar as taxas do Detran. Já foi
prometido várias vezes e diz que está Supel e nunca sai de lá.
Esperamos cobrar da Casa Civil, cobrar da Secretaria de
Planejamento e cobrar do Detran para que mande o mais rápido
possível. porque ninguém aguenta mais pagar essas taxas do
Detran nesse valor, nesse preço. Obrigado.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) –
Deputado Geraldo pedindo para registrar presença, por favor.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Peço para a assessoria
marcar a presença do Deputado Geraldo da Rondônia.

Passo a presidência desta Casa, desta Mesa, ao Deputado
Cirone Deiró e farei o uso da palavra.

(Às 16 horas e 13 minutos, o Senhor Eyder Brasil
passa a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) –
Confirmada a minha presença? Confirma a minha presença,
por favor.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Por direito, passo a
palavra ao Deputado Eyder Brasil, por cinco minutos, sem direito
a aparte.

Registrada a presença do Deputado Geraldo da Rondônia.
Seja bem-vindo.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) –
Obrigado. Queria aproveitar para comentar...(falha na
transmissão do áudio) Deputado Eyder Brasil e que Deus
teabençoe, abençoe a sua saúde. Tenho orado por você, viu,
irmão? Que Deus te ilumine, te dê muita saúde.

O SR. EYDER BRASIL – Obrigado, Deputado Geraldo.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência)– Deputado Lebrão
também solicitando registro de presença.

O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde, Presidente Deputado
Cirone Deiró e todos os pares que se encontram presentes,
aqui, no plenário Lúcia Tereza; aos deputados que se
encontram presentes de forma remota e todos os que estão
nos acompanhando na galeria da nossa Assembleia; aos nossos
servidores desta Casa; à imprensa; a quem nos acompanha
agora pela TV Assembleia; pelos canais de comunicação
YouTube, Facebook.

Hoje, as palavras, Senhor Presidente, são apenas de
gratidão a Deus pela vida, pela minha saúde, pela recuperação.
Não poderia deixar passar este momento e não agradecer a
todos aqueles que oraram, que pediram a Deus, que tiveram
pensamentos positivos, que pediram a Deus pela minha vida e
pela minha recuperação. Quando as pessoas me perguntam
onde eu, possivelmente, eu tenha me contaminado com a Covid,
da Covid, pela segunda vez, lembrando que ano passado já
tinha tido, pela primeira vez, em maio do ano passado, e agora
pela segunda vez. Eu, possivelmente foi trabalhando. Graças
a Deus, percorrendo os 52 municípios de Rondônia. Eu
agradeço a Deus por isso. Por ter me dado forças, por ter me
levantado mais uma vez e ter me colocado aqui. Continuar o
nosso mandato, continuar a nossa vida, continuar trabalhando
em prol do povo do nosso Estado. Neste momento tão crítico
da minha vida, a gente reflete tudo, todos os 43 anos de vida.
Momento muito sensível, e graças a Deus, após a reflexão, a
gente volta a esta Casa, a gente volta a usar esta tribuna na
certeza de que temos trabalhado, e trabalhado de forma
correta, trabalhado de forma honesta. Que Deus continue
abençoando, não só o Deputado Eyder Brasil, mas todos os 24
deputados e deputadas desta Casa de Leis para que possam
exercer o seu mandato confiado pelo povo e confiado por Deus.
Que nós possamos chegar ao final dessa jornada de 4 anos e
cumprir a nossa missão. Agradeço mais uma vez todos os
amigos, todos os familiares que estiveram unidos em orações
pedindo pela minha vida, pedindo pela minha saúde. Muito
obrigado.

Falando de trabalho, a gente está reapresentando um
Projeto de Lei que estabelece que todas as aulas presenciais
sejam essenciais. De pronto, já quero agradecer aqui a todos
os deputados que estão assinando conosco esse Projeto de
Lei. De acordo com a Constituição Estadual, uma vez rejeitado,
ele precisa de 13 assinaturas. Já estamos chegando nesse
total e acredito que estamos no momento certo de aprovarmos
esse PL. Agradeço a todos mais uma vez pelo apoio e por
entenderem também a necessidade de nós aprovarmos esse
PL e, assim, darmos condições àquelas crianças carentes que
não têm como participar da aula de forma remota, de forma
on-line, que possam ter seu direito à educação garantido e
que o Estado, através da Secretaria Estadual de Educação,
possa promover essa volta às aulas de forma gradual e
escalonada. Muito obrigado, Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Eyder Brasil. Deus foi generoso contigo. A gente passou aí a
luta junto contigo em oração, mas Deus foi generoso e o senhor
está aqui conosco hoje, graças a Deus, contribuindo com esta
Casa, contribuindo com o povo de Rondônia.
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Quero aqui convidar o nosso queridíssimo Excelentíssimo
Deputado Alan Queiroz para usar a tribuna desta Casa por
cinco minutos, sem direito a aparte.

O SR. ALAN QUEIROZ – Excelentíssimo Senhor Presidente
em exercício neste momento, nosso 2º Secretário da Mesa,
Deputado Cirone Deiró. Meus cumprimentos a nossa Mesa
Diretora em nome do nosso Deputado Jair, nosso 1º Secretário.
Nossos deputados que estão nos acompanhando de forma
remota, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos
servidores, imprensa, senhoras e senhores. Venho aqui
também, Senhor Presidente, na mesma sorte que veio a esta
tribuna o Deputado Adelino Follador, também me solidarizar,
Excelência, com a demanda do Município de Alto Paraíso. Tive
a oportunidade de estar, ontem, acompanhando uma agenda
do nosso Presidente desta Casa, Deputado Alex Redano, e
também da Deputada Federal Mariana Carvalho. Primeiramente,
no Distrito do Garimpo Bom Futuro. E eu quero aqui parabenizar
a Prefeita Carla Redano pelo trabalho realizado naquele distrito,
onde fez ali um mutirão de limpeza, de poda de árvores, de
retirada de entulho e dando uma cara diferente naquele distrito
promissor. Parabenizo aqui a Prefeita Carla com toda a sua
equipe e também o nosso Presidente, o Deputado Alex Redano,
pelo empenho que tem dado não só ao distrito, mas a toda
região do Vale do Jamari, da mesma forma dos relatos de
gratidão também daquela comunidade para com o Deputado
Adelino Follador, dois deputados atuantes da região.

E também, Deputado Adelino, ouvi atentamente, ontem,
uma Comissão criada ali para debater sobre a questão da ponte
e estava presente também o Diretor do DER, o Major Davi,
explicando, a convite do nosso Presidente, a dificuldade
encontrada com a questão da licitação que envolve ali o reparo,
a reconstrução da ponte de Alto Paraíso.

Então, aqui eu quero também trazer essa preocupação.
Já se vai muito tempo, mais de 2 anos para um processo
licitatório acontecer, e isso a gente tem que aqui levantar essa
preocupação. Sabemos que é um projeto complexo. Pelo que
foi apontado ontem, algumas questões técnicas foram
apresentadas, que a empresa vencedora não tinha o acervo,
não tinha a condição técnica de executar o serviço. Então,
poderia ter um questionamento futuro e acharam por melhor,
então, reiniciar todo o processo licitatório, que a gente sabe
que é moroso, que é demorado mesmo, mas a gente espera
que seja encaminhado o mais rápido possível. Sabemos que
tem toda a questão de tramitação legal com relação à questão
8.666, que é a Lei que rege as licitações. Mas que a gente
traga aqui, sim, aos nossos olhos vigilantes a fiscalização e o
acompanhamento dessa licitação que aconteça o mais breve
possível.

Quero também aqui registrar, Senhor Presidente, a visita
que tivemos hoje aqui na Comissão de Habitação e Assuntos
Municipais. A convite da Comissão, os prefeitos que estiveram
aqui representando todos os 52 municípios do nosso Estado de
Rondônia, debatendo, discutindo aqui alguns assuntos
referentes a impostos, à questão da Energisa, tantas empresas
que devem ao nosso Estado e aos municípios valores referentes
a impostos. Então, a gente está iniciando essa tratativa, essa
discussão, para que a gente possa fortalecer nossos municípios
mediante, aqui, todo questionamento levantado no dia de hoje,

que será encaminhado para todos os deputados através da
nossa Comissão.

Quero aqui também, Deputado Dr. Neidson, me
solidarizar com Vossa Excelência hoje, na presidência da
Comissão de Saúde, que recebeu vários encaminhamentos e,
principalmente, a preocupação com relação à alimentação, com
relação aos nossos servidores estaduais, com relação..., que
querem retirar esse auxílio alimentação, ou seja, querem optar,
querem que o servidor opte por receber o auxílio ou receber a
alimentação no hospital, no seu plantão. No nosso
entendimento, está totalmente errado esse encaminhamento
do nosso gestor. Não sei de onde partiu essa ideia, mas é
impossível, principalmente o nosso servidor da Saúde fazer
esse tipo de opção. O auxíl io-alimentação é uma
complementação do seu salário, assim como é de todos os
outros servidores, mas em especial a preocupação com o
servidor da Saúde, que ele não pode se ausentar do seu plantão
para ir se alimentar em casa, fazer suas refeições em casa.
Então, eu não entendo de onde partiu essa ideia. E eu tenho
certeza que ela não irá adiante. Este Parlamento precisa se
manifestar e atuar. Se for necessário, Deputado Dr. Neidson,
apoio também o encaminhamento que foi dado hoje com
relação ao Decreto Legislativo por parte do Deputado Ismael
Crispin, que levantou na Comissão, e que a gente possa fazer
justiça com essa categoria que tão contribui com nosso Estado
em momentos tão difíceis que nós estamos passando com esr:ta
pandemia.

Era o nosso registro, Presidente. Obrigado. E desculpa
aqui por passarmos um pouco do nosso tempo.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) –Obrigado, Deputado
Alan Queiroz.

Quero convidar agora o Excelentíssimo Senhor Deputado
Laerte Gomes para usar a tribuna desta Casa, por cinco
minutos, sem direito a aparte.

O SR. LAERTE GOMES –Vou ser bem breve, Presidente.
Agradecer ao Deputado Jair Montes e ao Deputado Ismael
Crispin por terem cedido antecipadamente o espaço.
Cumprimentar o Senhor Presidente, Senhores Deputados,
nossos servidores, pessoal da galeria, imprensa. E serei bem
breve.

O que me traz aqui é uma preocupação, senhores
deputados, uma preocupação muito grave. As nossas EFAs
(Escola Familiar Agrícola), Escolas Agrícolas, que têm um papel
fundamental no Estado de Rondônia, aliás, que deveria ter uma
EFA em cada cidade, em cada município, até porque nós somos
um Estado totalmente agrícola, com a nossa aptidão na
agricultura e na agricultura familiar. As nossas EFAs estão há
seis meses sem receber os repasses da Secretaria Estadual
de Educação. Seis meses, senhoras e senhores! Um desespero!
Servidores há seis meses sem receber os seus salários.
Imaginem isso: os servidores, Deputado Eyder Brasil, há seis
meses sem receber os seus salários, nossos professores e
servidores da EFA. Energia cortada, despesas. Os servidores
que foram exonerados, demitidos, as multas quem têm que
pagar são as EFAs, porque os convênios não autorizam. Essa
lei que foi mudada, que é a lei do Fundeb, que foi mudada em
dezembro, já era de conhecimento, Deputado Jair, dos nossos
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técnicos do Secretário de Estado da Educação, já era de
conhecimento que iria vencer em 2020.

Pois bem, pois bem, senhores deputados e pessoas que
nos ouvem. Foi encaminhado um Projeto para cá em abril,
quatro meses após o vencimento, em abril, um Projeto para a
Assembleia, um Projeto de Lei readequando a nossa lei estadual
à lei do Fundeb, à lei federal. Esse Projeto foi aprovado,
publicado, Deputado Adelino Follador, e sancionado, Deputado
Ismael Crispin, pelo Governo do Estado. Mas pasmem, senhores
deputados. O que já era de desespero das EFAs, Deputado
Cirone Deiró, Presidente Cirone, o que já era de desespero dos
servidores das EFAs, que estavam há quatro meses sem
receber, virou mais ainda, porque o Projeto de Lei que a Seduc
encaminhou para esta Casa, através da Ditel, estava errado.
Teve que se encaminhar outro Projeto, e que só veio hoje. De
abril, só veio hoje, junho, como se não existissem pessoas,
seres humanos que dependessem desses repasses.

Esse Projeto chegou aqui hoje. Eu queria fazer um apelo
aqui às lideranças do governo — nesse caso representado pelo
Deputado Ismael Crispin —, a Mensagem 139, que aportou a
esta Casa hoje, para pautar, Deputado Ismael Crispin, essa
Mensagem hoje para ser votada. Porque, Deputado Chiquinho
— Vossa Excelência que é um deputado da agricultura familiar
—, e Vossa Excelência sabe quantos filhos de produtores rurais
que estudam nas EFAs, nas Escolas Agrícolas, e que saem de
lá com o conhecimento para revolucionar essas pequenas
propriedades na produção e aumentar a renda das famílias,
você sabe a importância que tem isso. Até aprovar essa matéria
hoje, o Presidente encaminhar ao governo, o Governador
sancionar, publicar e a Seduc regulamentar, vai mais de um
mês, aí nós vamos para sete meses sem repasse. Isso é uma
total falta de respeito com as nossas EFAs de Rondônia, que
sobrevivem, sobrevivem de pires na mão pedindo esmolas para
melhorar a sua infraestrutura, para poder funcionar.

Eu tenho visitado algumas EFAs e tenho ajudado a EFA
de Novo Horizonte, a EFA de São Francisco, na divisa com o
Município de Costa Marques, e a gente vê o desespero dessas
escolas e a luta que elas têm para se manter funcionando.
Algo que deveria ser, por parte da Seduc, prioridade. Aliás,
que deveríamos ter, se não em cada município, como eu disse,
mas, no mínimo, umas 30 EFAs em Rondônia, que eu tenho
certeza que isso acontecendo, o PIB do Estado ia aumentar
muito. Porque com o conhecimento técnico dos filhos dos
produtores e com a experiência dos nossos produtores, nós
iriamos transformar as pequenas propriedades do nosso Estado
em empresas com diversificação da produção e com aumento
de renda e geração de emprego no campo.

Então, eu queria deixar aqui esse pedido ao nosso
Presidente: a Mensagem 139 para ser pautada hoje e, pedir
ao Presidente Alex Redano que, hoje mesmo, encaminhe para
o Governo do Estado para que possa sancionar, ainda amanhã,
publicar em Diário Oficial e que a Seduc tenha compaixão — se
faltar qualquer outra coisa, pelo menos compaixão —, de fazer
o Decreto, publicar e fazer o repasse a essas escolas tão
importantes para o desenvolvimento do nosso Estado.

Eu queria deixar essa mensagem. A gente tem recebido
muitas cobranças disso para que se cumpra, Deputado Adelino,
que se cumpra. Isso aqui é uma obrigação do Estado, que faça
esse repasse para que esses servidores, esses funcionários

possam receber os seus salários e que eles possam pagar as
contas de energia para serem religadas, para voltar a funcionar.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Laerte Gomes. Eu quero aqui me somar ao Deputado Laerte
Gomes em relação ao pedido de colocar esse Projeto em
votação hoje. Em Cacoal, não é diferente. Nós temos uma EFA
na cidade de Cacoal. A energia está cortada. Estive hoje pela
manhã falando com o Secretário Suamy e ele me falou desse
Projeto, de dar adequação, se não me engano, ao artigo 6º.
Então, quero aqui reforçar o pedido do Deputado Laerte Gomes.
Parabenizá-lo por trazer à baila esse assunto tão importante
para o Estado de Rondônia, que é esse repasse às EFAs, a
esses servidores que tanto servem a essas escolas e estão
sem receber. Parabéns.

Questão de Ordem, Deputado Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Boa tarde, Senhor
Presidente, Senhores Deputados. Eu quero também ser
solidário ao Deputado Laerte Gomes. Parabenizar pelo discurso
em prol das escolas EFAs que são muito importantes. Todas
elas do Estado. Nós temos escola em Cerejeiras, temos escolas
em Ji-Paraná, São Francisco, Novo Horizonte, aqui na Ponta
do Abunã também tem uma ali entre Extrema e Califórnia, há
uma necessidade urgente de ajuda para essas escolas. Essas
escolas só ajudam ao governo. São escolas que esses alunos
eram obrigação do governo. E eles estão fazendo lá, com o
apoio do produtor rural. É escola de alternância, uma escola
muito importante, no modelo francês, que tem tido bons
resultados e o produtor rural é quem ganha com isso. Então,
 Deputado Laerte, parabéns pelo pedido desse Projeto que é
de suma importância para o pagamento dos professores.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho, defensor da agricultura no Estado de Rondônia.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Um aparte.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Deputado Adelino
Follador. Questão de Ordem.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu queria, com certeza,
parabenizar o Deputado Laerte por trazer esse assunto tão
importante, o Deputado Chiquinho também e, com certeza,
tem que ser urgente, não podemos atrasar deste jeito,
Deputado Laerte, esse pagamento.

Também eu queria aproveitar este momento em que
eu estou recebendo aqui a cobrança, já, há muito tempo, das
UTIs de Ariquemes. Sete meses atrasado, mais uma vez. Aí
houve uma promessa. O Secretário de Saúde prometeu há
uns 3 meses que ia acertar o do ano passado, aí tirou a nota
de janeiro e o pessoal paga imposto adiantado. E mais uma
vez, 7 meses, os médicos estão abandonando, não querem
mais trabalhar na UTI e os médicos que tocavam entregaram
para o Monte Sinai, e se dentro de 2 meses não acertar, vão
fechar as UTIs. E nós já, eu, Deputado Alex, aqui nesta
presidência também, já defendeu há tempos atrás e o
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Secretário assumiu o compromisso para resolver e aí não
resolveu e eu fiquei preocupado porque os médicos estão
abandonando, não querem mais trabalhar porque estão sem
receber e isso o ano passado, aquilo que foi tratado e não foi
pago nem a metade. Agora tem mais 7 meses sem receber.
Então, é muito preocupante. O reajuste que foi prometido 3
vezes também não foi cumprido. Agora foi assinado com o
compromisso de 15 dias sairia um aditivo. Também não saiu,
além de não pagar o que estava atrasado, também. Então deixar
esse apelo ao Secretário de Saúde: vamos pagar porque
imagina ficar sem UTI no Monte Sinai e Ariquemes, que são
maioria, Ariquemes e região. O Estado de Rondônia vai ser
penalizado ainda mais do que está hoje.

O SR. LAERTE GOMES - Presidente, só para agradecer
os apartes dos deputados. Agradecer o líder do governo, nosso
Deputado Ismael Crispin, pela sensibilidade, e colocar na pauta,
com certeza, vai fazer isso, só para dizer uma coisa. A gente
também tem que ter coragem de falar e quando tem que criticar,
tem de criticar, e quando tem que elogiar, tem que elogiar. Nós
temos que cobrar do Secretário Estadual de Educação, uma
morosidade de encaminhar esse Projeto e quando encaminhou,
encaminhou errado ainda, porque ele é o responsável da pasta.
Que se puna os técnicos que erraram. Isso não pode acontecer.
São 6 meses de atraso de repasses. 6 meses! E não é por falta
de dinheiro não, que a Educação tem dinheiro sobrando. Até
porque não tem transporte escolar, não tem aula, o dinheiro
está sobrando. Isso é um crime que estão fazendo contra as
escolas agrícolas. Nós temos que ter a coragem de falar essas
coisas. É inadmissível isso! É inadmissível isso que está
acontecendo.

E dizer também, quero te parabenizar, Deputado Jair —
só para concluir —,o vídeo que Vossa Excelência fez no Dia dos
Namorados, onde o Detran, em vez de ir para as ruas fazer
blitz educativa, voltou novamente a fazer blitz punitiva. Precisa
ser discutido isso, gente. Isso é inaceitável! Qualquer cidade
do interior que vai ter um evento, o Detran está na porta.
Qualquer cidade. Nunca vi fazer blitz educativa, é só punitiva,
punitiva. É funcionário ganhando diária, é arrecadar, arrecadar,
arrecadar. Essa sede de arrecadar, de arrecadar. Temos as
maiores taxas para o nosso contribuinte, do Norte do Brasil.
Esses dias eu fui fazer um documento, paguei R$ 170,00 para
emitir o documento. Sabe como veio o documento? Em uma
folhinha de papel em branco, sulfite, que eu imprimi porque é
pelo sistema hoje, o sistema você baixa no celular. Para que
cobrar isso? Para que essa fome de arrecadar?
Constitucionalmente isso é crime. A Constituição veda isso.
Então eu queria te parabenizar, Deputado Jair, pela coragem
que teve de fazer um vídeo e colocar isso à baila. Colocar isso
à baila para os deputados e à sociedade. Nós temos que mudar
esse quadro, gente. Então, a gente, quando tem que falar as
coisas, tem que falar; quando tem que elogiar, elogiar. Algumas
áreas avançaram, mas precisa se corrigir isso com urgência.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Presidente, só um minutinho
para complementar o assunto que o Deputado Laerte citou
agora.

Deputado Laerte, você sabe o que é trazer um caminhão
de motos para leiloar e levar na Residência lá do Detran e
descarregar com a caçamba. Ergue a caçamba e joga tudo em

um monte. Olha o crime! E as pessoas pagam um aluguel
caríssimo e você vê jogar, quebrando retrovisor, amassando
tanque e jogando de cima da caçamba e depois que eles vão
arrumar as motos. Isso é um crime! Isso é uma vergonha!

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Questão de Ordem.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Eu quero aqui
convidar Excelentíssimo Senhor Deputado, nosso amigo Ismael
Crispin para usar a palavra por cinco minutos, sem direito a
aparte. Enquanto o senhor se dirige à tribuna, Deputado
Chiquinho da Emater, o direito ao aparte.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu solicito ao Presidente,
à Mesa, que coloque na Ordem do Dia a Mensagem 110, que é
o Projeto de Lei 1102/2021, de autoria do Poder Executivo,
que abre um Crédito Adicional Suplementar por Superavit
Financeiro até o valor de R$ 21.983.869,24 em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Aqui
tem muito recurso importante, federais, que tem que ser feito.
O Deputado Follador já deu o parecer favorável, o Deputado
Laerte também e eu pediria que colocasse na Ordem do Dia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Votamos hoje na Educação,
já está pronto para votar.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Ok. Vai ser atendido
o seu pedido.

Agora, por cinco minutos, Deputado Ismael Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Muito obrigado, Excelência.
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, os que estão
presentes na Casa e aqueles que nos acompanham de forma
remota. O público que nos assiste presente aqui do plenário e
aqueles que acompanham a nossa página de Facebook e o
canal Assembleia, sejam todos cumprimentados.

Senhor Presidente, nós temos uma missão na
representatividade do povo do Estado de Rondônia. Cumprindo
essa missão, Senhor Presidente, na semana que se findou, no
último sábado, nós estivemos na região do Município de
Pimenteiras entregando veículos para a Secretaria Municipal
de Educação daquele município. Depois estivemos no Município
de Pimenta Bueno, onde inauguramos um belíssimo refeitório
na Escola Crivelli, no Bairro Jardim das Oliveiras, sob a
administração do Prefeito Arismar Araújo.

Agora, além desses benefícios que o mandato nos
oportuniza oferecer aos rondonienses, senhores, há uma
questão de proteção daqueles que doam as suas vidas para
defender e cuidar dos nossos rondonienses. E hoje eu participei,
junto com a Comissão de Saúde, de um tema que tem se
tornado até redundante por onde a gente passa, Deputado
Alan, dos servidores da Saúde. E vi que o Deputado Alan fez
aqui um registro e a gente precisa atentar ao que diz a legislação
nesse sentido. Se você for ao Hospital Regional de São
Francisco do Guaporé, você vai encontrar os servidores lá
reclamando dessa questão do auxílio-alimentação. Mas se for
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lá a Extrema, a reclamação é a mesma. Se for a Buritis, também
é a mesma reclamação e se for a Cacoal é a mesma reclamação.
Se chegar aqui em Porto Velho e for ao Hospital de Base, for
para o João Paulo, é a mesma reclamação. E, aí, para ter o
cuidado de fazer a defesa de maneira correta, nós fizemos
uma análise da legislação de que trata o auxílio-alimentação e
o único requisito é ser servidor da Secretaria de Saúde em
efetivo exercício da função. É só isso e mais nada. E, aí, como
eu conheço, e a aproximação com o Governador me faz
entender que a gente tem um governo sensível, um governo
humano, me assusta a Portaria. Quero dizer que, às vezes,
isso nem chega ao conhecimento do Governador e prejudica
os servidores. A gente precisa olhar e fazer essa defesa aqui,
Deputado Chiquinho, porque parece-me que quem está no
governo, sendo abençoado pela caneta do Governador, não tem
o mesmo sentimento que tem o Governo do Estado. Não trata
os servidores da mesma forma que trata o Governo do Estado,
aquele que foi eleito pelo voto do povo rondoniense para
administrar o Estado de Rondônia.

Então, por isso, fiz uma sugestão à Comissão de Saúde
para que nós fizéssemos aqui um PDL, um Projeto de Decreto
Legislativo, e sustasse a Portaria da Secretaria de Estado de
Saúde. Porque eu entendo que, naquele momento, eles
ultrapassaram o poder de regulamentar. Então, é necessário
que se faça isso. Fica aqui o nosso encaminhamento. A lei é
clara nesse sentido, Deputado Dr. Neidson e a nossa Presidente
da Comissão de Saúde. A gente precisa cuidar de quem ajuda
a cuidar do Estado de Rondônia. Na mesma esteira, nós temos
a situação, Deputado Cirone, da nossa Macro 2 que é a minha
região, que é a sua região, que é a região que congrega a
maioria dos municípios do Estado de Rondônia. São mais de 30
municípios que são recepcionados pelos hospitais nossos, do
Estado, lá no município do Cacoal. E aí, nós estamos numa
demanda enorme, uma celeuma extraordinária que ninguém
consegue explicar nada, e falta o quê? Pergunta que fiz enquanto
visitei o município de Cacoal: quantas vezes o Secretário de
Estado se sentou com o Prefeito do município de Cacoal, com o
Secretário da Saúde do município de Cacoal, com a Câmara de
Vereadores para fazer uma discussão para encontrar um
caminho? Porque a gente não pode continuar caminhando por
Rondônia e só apanhando por conta de gestão. E aí nasceu a
propositura, Deputado Dr. Neidson, e quero estar presente,
assim como Deputado Cirone, e a gente junto, não correr da
discussão, fazer o enfrentamento a altura, mas chamar, com
todo o respeito, chamar o Secretário de Saúde à
responsabilidade e a fazer uma discussão que interesse aos
rondonienses que fazem uso do serviço do SUS em Rondônia.
São essas minhas palavras, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Ismael Crispin. O senhor trouxe aqui temas relevantes. A
questão da alimentação, o Deputado Dr. Neidson também falou,
o Deputado Alan Queiroz, demais deputados e nós precisamos,
realmente, tomar algumas atitudes nessa Casa. É inconcebível,
Deputado Dr. Neidson, o senhor que é da Saúde, que é médico.
A pessoa que mora lá no Espigão d’Oeste e faz plantão em
Cacoal, como é que ele vai almoçar em casa? Não tem
cabimento uma Portaria nesse sentido. O plantonista está lá
dentro do hospital, tem que estar de plantão, tem que estar de

prontidão, e tem que sair para a casa dele almoçar ou trazer
a marmita. Então, é inconcebível. Como é que toma uma atitude
dessas? Como disse bem o nosso Deputado Ismael Crispin,
isso não parte do Governador, pela sensibilidade que o
Governador tem às pessoas e aos servidores daqui deste
Estado de Rondônia.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – E o pior dessa situação, é que um
ofício da Sesau permite que a empresa que fornece alimento
coloque lá uma, vamos dizer, um quiosque.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Uma cantina.

O SR. DR. NEIDSON – Para vender alimento aos
funcionários. E não vejo nesses documentos que foram
encaminhados aos funcionários, aos servidores da Secretaria
Estadual de Saúde, também dizendo, se eles não vão ter direito
à alimentação, se vão dar as duas horas que é de direito a
cada servidor de horário de almoço. Vai sair muito mais caro
para o  :governo pagar duas horas para outro servidor suprir
aquele que vai sair para o almoço, do que pegar e continuar
fornecendo alimentação.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – É uma incoerência,
é uma atitude dessa, uma normativa dessa.

Eu quero, aqui, convidar o Excelentíssimo Senhor
Deputado Jair Montes para usar a tribuna desta Casa, por
cinco minutos, sem direito a aparte.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente Cirone Deiró,
pode chamar de doutor, se quiser, não tem problema não.
Deputado Cirone Deiró, em seu nome eu cumprimento a Mesa;
em nome do Deputado Ismael Crispin, cumprimento todos os
deputados; em nome do meu sócio de Guajará-Mirim, Deputado
Dr. Neidson, cumprimento todos os deputados que estão on-
line conosco. O que me traz a esta tribuna hoje, neste dia 15
de junho, e você vê que estamos em ladeira abaixo, Deputado
Crispin. Quando chegamos aqui na Assembleia, dia primeiro
de fevereiro de 2019, era o início dos nossos mandatos e,
hoje, nós estamos no dia 15 de junho de 2021.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Contagem regressiva. (fora
do microfone).

O SR. JAIR MONTES – Contagem regressiva. Então, eu
quero aqui, eu vim aqui falar, fazer o meu discurso em duas
partes. A primeira parte elogiar uma pessoa da qual eu fui
líder dele nesta Casa, eu fui vice-líder e líder nesta Casa, que
é o Governador Marcos Rocha. O Deputado Ismael Crispin foi
muito feliz, mais uma vez, foi pela manhã na Comissão de
Saúde e foi agora, quando fala que nós temos uma pessoa
humana, uma pessoa que não tem meio termo e uma pessoa
que não mente. Pelo menos no tempo que eu convivi e convivo
com o Coronel Marcos Rocha não ouvi e não o vi contando
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mentira e muito menos falando mal de ninguém. E todo o
momento que eu convivi com o Governador, ele sempre pregou
a unidade. Então, eu quero aqui parabenizar o Governador. E
Deus queira que esse trabalho de “Poeira Zero”, “Tchau Poeira”,
“Acabou, Poeira”, dê certo nos municípios, porque hoje os
nossos municípios, nesta pandemia, Deputado Dr. Neidson, estão
quebrados, não têm condição de investimentos, de fazer
maiores investimentos. Prova disso é Guajará-Mirim. Prova
disso é Nova Mamoré. Eu estou colocando uma Emenda
individual, a maior de todas que eu estou colocando, em um
município chamado Nova Mamoré de R$ 1,5 milhões para a
cidade de Nova Mamoré, para as vicinais, porque ali hoje está
uma situação muito complicada. Então, eu quero aqui
parabenizar o Governador Marcos Rocha. Que Deus te dê
sabedoria.

Mas, em outro viés, eu quero aqui crit icar
veementemente, infelizmente, praticamente 90% dos
Secretários do Governo do Estado de Rondônia. Esses
Secretários que não são votados, esses Secretários que não
têm voto, esses Secretários que querem ser candidatos — não
tem problema nenhum, podem ser candidatos —, mas não
faça,na sua Secretaria, politicagem. Não faça, na sua Secretaria,
um modelo de fazer eleição antecipada, tendo nesta Casa 24
deputados eleitos, tendo mais votos do que o Governo do Estado,
porque são os eleitos que fazem da Assembleia Legislativa
uma extensão de harmonia com o Governo do Estado. Nada do
Governo do Estado, nada, nada, sobre nada, passa se esta
Casa aqui não aprovar.

E a gente tem, no tempo que eu era líder, vice-líder do
governo, a coisa que eu mais tinha e falava isso para o
Governador Marcos Rocha, a maior reclamação que eu tinha
dos deputados era que os Secretários do Estado e também de
autarquias iam ao interior e não tinham a coragem de ligar
para um deputado da região e falar: “eu estou na sua região.
Nós vamos fazer uma ação do governo e eu quero que você
acompanhe para que você também esteja junto para mostrar
que a Assembleia Legislativa é parceira do governo.”. Só quem
faz isso é o Governo do Estado de Rondônia, quando tem os
seus eventos e fala muito bem, porque a Assembleia hoje tem
trabalhado para enaltecer o nome do Estado e o nome do
governo, coisa que nós não temos com os nossos Secretários,
infelizmente. Vai melhorar? Não vai melhorar, porque nós já
estamos já de ladeira abaixo. Já estamos faltando 15 meses
para terminar os nossos mandatos e o mandato do Governo
do Estado e muitos de nós que viremos para as eleições e o
governo também, nós, daqui a pouco, cada um vai ter que
correr para o seu lado e vai deixar a harmonia de lado e cada
um vai ter que se virar.

Então, aqui fica o recado. Eu sei que neste momento o
Governo do Estado de Rondônia, se não for o Coronel, mas
tem alguém ouvindo o meu discurso, o Chefe da Casa Civil
está ouvindo o meu discurso, e também a Ditel. É vergonhoso
nós vermos Secretários indo em região como se fossem eleitos,
como se fossem o próprio dono da região. É triste, Deputada
Cassia, é muito triste.

E aqui vai: a pandemia começou para valer, em
Rondônia, em março de 2020. Nós estamos em junho. De
março a março dá 12 meses, 1 ano. Então nós temos abril,
maio e praticamente junho. Mais 3 meses. 15 meses de

pandemia, 16 meses de pandemia. Como sofreu o comércio.
Me dê mais uns 2 minutos, Deputado Cirone. Deputado Cirone,
como sofreu o comércio. Como sofreu o pequeno, o médio, o
microempreendedor, Deputado Chiquinho. O grande cresceu,
porque o grande pôde ficar aberto, trabalhando e ganhando
dinheiro, mas aquele pequenininho que emprega 3, 4, 5 pessoas
— que é a maioria, 90% deles —, como sofreram. Quantos
não quebraram? Quantos não estão devendo encargos sociais,
estão devendo aluguéis, energia, água e também colaborador
que não conseguiram pagar e estão na Justiça? Quantos e
quantos que eu conheço?

E aí começou a vacinação — muito lenta, mas está
vacinando — e a pandemia deu uma estabilizada no Estado de
Rondônia e o governo, com isso, dá uma flexibilizada nos seus
Decretos. E nessa flexibilização, um dos ramos que sofreu muito
é o ramo dos restaurantes, o ramo de eventos, sofreram demais.
E o governo fala: ‘Olha, tomem cuidado: usem máscara,
distanciamento. Se for sair, não encham muito a cara, não
bebam, não fiquem bêbados.’. E aí vem o Dia dos Namorados.
O cidadão com dinheirinho no bolso, pegou a patroa velha,
com 30 anos de casado, e falou: ‘meu amor, estou cansado de
estar em casa, nós vamos agora comer um espetinho. Nós
vamos agora num restaurante. Nós vamos para o jantar dos
namorados. Vou pegar os ‘bacuris’, deixar com a minha sogra
e agora nós vamos sair para comemorar o Dia dos Namorados,
porque é mais de 1 ano e meio que eu estou dentro de casa e
não aguento mais.’. Aqui em Porto Velho superlotou tudo. Onde
você passava aqui, no sábado à noite, em Porto Velho,
restaurantes, churrasquinhos, praças, tudo lotado.

E aí se articula o nobre Detran. Essa instituição que é a
segunda –em faturamento do Estado depois da Sefin. Essa
instituição que tem uma contribuição gigante para o Estado.
Se articula e coloca blitz na rua em Porto Velho. Eu não sei
como que foi na região de vocês. Pelo amor de Deus, eu sou a
favor..., eu sou contra a blitz de Lei Seca? Não sou contra. Sou
a favor. Mas tem momento que é melhor você orientar do que
você punir. Custava fazer uma mídiafalando:‘vai ser o Dia dos
Namorados. Vocês vão comemorar, não encham a cara. Vai de
aplicativo, vai de táxi. Deixe o carro em casa’. Mas não:‘vai,
vai!’. E quando vai:‘eu quero te pegar. Você está fora; agora eu
vou fazer o cerco e te pegar.’. Aí vem a decepção. O cidadão
que deixou os filhos com a sogra, saiu com a esposa ou com a
namorada, na hora de voltar para casa, ele está há um ano e
meio, não é porque ele é caloteiro não, é porque ele não tem
dinheiro para pagar o IPVA do carro, o IPVA da moto. A empresa
dele faliu, ele está desempregado. Mas ele tinha R$ 50,00, R$
100,00 para jantar na rua. E, aí, quando ele volta para casa,
ele tem o seu bem maior, que é o meio de transporte,
apreendido. Isso é uma covardia, Deputado Cirone. Isso é uma
covardia! Você não vê o Detran chegar e falar: ‘você que deve,
vamos fazer um Refis, um Refaz. Vamos parcelar a sua dívida.
Vem aqui e coloque sua vida em dia. Eu sei que a situação foi
difícil para todo mundo’. Mas não: ‘eu quero apreender o que
você tem’. Aquilo me indignou, porque eu passei por essa blitz
e fiz um vídeo e mostrei. Apanhei muito e fui muito elogiado.
Mas de quem eu apanhei foi de servidor do Detran que estava
ganhando diária para estar ali a noite.

Então fica aqui, meu Deputado e Presidente Cirone Deiró,
a minha revolta.  Está na hora de nós pensarmos mais no ser
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humano e menos no capitalismo. O Estado não foi feito para
aferir lucros, não foi feito para enricar. O Estado foi feito para
arrecadar os seus impostos e investir em melhorias de vida do
cidadão. Nós estamos hoje, infelizmente, o poste está mijando
no cachorro, porque nós estamos preocupados hoje em dizer
assim:‘eu tenho R$ 100 milhões em conta, R$ 200 milhões’.
Está em conta por quê? Tinha que estar investido. Em conta
não é bom gestor. Quem guarda dinheiro não é bom gestor. O
bom gestor é aquele que aplica. O bom gestor é aquele que
coloca e a população está dizendo:‘eu estou feliz porque eu
tenho um governo, eu tenho um prefeito que investe na minha
cidade ou investe no meu Estado.’.

Fica aqui essa dica e que o Coronel Gonzaga possa ter
responsabilidade com o órgão chamado Detran. Esse órgão, é
claro que ele está aí para fazer o seu papel, mas ele não pode
só trabalhar e punir, ele também tem que trabalhar orientando
e também, mais importante de tudo, a educação no trânsito
para que o cidadão possa também ter a oportunidade de quitar
o que ele deve e também usar o seu bem maior, que é a sua
moto, o seu carro. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns, Deputado
Jair, belas palavras. O senhor dividiu muito bem os dois assuntos
que trouxe à pauta, à baila aqui nesta Casa. Um dele é o tema
de Secretário estar se promovendo na pasta de governo.
Inclusive, Deputado Jair, servidores, superintendentes que são
de uma pasta dizendo que fez: “eu fiz, eu fiz”, ele não sabe
nem como se faz aquilo. Então, o senhor tem razão. E esse Dia
dos Namorados, realmente as pessoas não aguentavam mais
ficar em casa. Teve um momento de prazer com a sua esposa,
com a sua namorada e quando vai embora tem que seguir a pé
porque o carro ficou preso ali.

Eu vou dar Questão de Ordem ao Deputado Chiquinho
da Emater e logo após a Questão de Ordem do Deputado
Chiquinho da Emater eu vou suspender esta Sessão por 20
minutos, nós vamos ter uma reunião aqui com a Casa Civil.
Convido a todos os deputados para ir para a sala de reunião
para a gente estar juntos ali.

Questão de Ordem˜ ao Deputado Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Senhor Presidente, é só
para lembrar aos nobres colegas que amanhã pela manhã vai
ter uma reunião do zoneamento. A Sedam vai estar aqui
amanhã.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Que hora vai ser,
Deputado?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – A partir das 9 horas.
Então, eu convidaria todos os colegas, o Deputado Edson que
convocou e nós aprovamos na Comissão de Meio Ambiente,
que é um dos maiores Projetos que esta Casa pode aprovar
em benefício do povo de Rondônia, do produtor rural e era
importante que todos os deputados participassem, porque ali
vai estar cada região como vai ser o zoneamento. Se ficou
alguma coisa de fora, cada deputado pode incluir com Emenda.

Então, era importante todos os deputados participarem
amanhã, porque ali tira todas as dúvidas. A Sedam vai vir. Vai
vir também a Faperon e a Fetagro representando o produtor
rural para que a gente possa aprovar o mais rápido possível.

A outra coisa, Presidente, que me traz preocupação,
ontem foi julgada a questão das Reservas dos seringais ali em
Cujubim. E aquela comunidade está em um desespero total.
Aquilo lá não pode virar Reserva. Foi um Projeto ainda do
governo anterior, o Maurão tinha derrubado, mas agora foi
julgado e ontem a Justiça julgou para voltar a Reserva. Ali
moram milhares de pessoas trabalhadoras que lutaram, está
ali a vida deles. Então nós temos que ver aqui com a Casa o
que podemos fazer para ajudar aquela comunidade ali do povo
dos seringais que estão ali perto de Cujubim.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, só...

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Questão de Ordem
ao Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Só lembrando aqui ao Deputado
Chiquinho também, que nós tivemos aí reunião uma vez, que
o Presidente Deputado Alex Redano ficou de realizar Audiências
Públicas para não ocorrer o que ocorreu naquela votação do
PLC 80 que nós tivemos, principalmente a Ilha das Flores aquela
situação, aquele problema.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Mas aqui é outra
situação, Deputado Dr. Neidson, porque essa foi aprovada por
um Conselho. Passa por um Conselho estadual. Por isso que é
bom todo deputado estar para ver se ficou alguma coisa de
fora, de cada região, entendeu? Como todos os deputados
não participaram lá em 2019e 2020, se ficou alguma coisa de
fora, a gente já incluir, porque não pode haver... Não há mais
tempo. Nós estamos aqui há muito tempo. O produtor rural
está sendo prejudicado demais. Esta Assembleia tem de dar
uma resposta urgente para aprovar o zoneamento o mais rápido
possível.

O SR. CIRONE DEIRÓsa: (Presidente) – Está certo,
Deputado Chiquinho. Importante tema amanhã, então, convidar
todos os deputados para amanhã, a partir das 9 horas estarmos
ali na sala da presidência.

Quero aqui suspender por 20 minutos a Sessão.
Retornaremos logo em seguida, depois da reunião com a Casa
Civil. Quero aqui, antes, mandar um abraço para o nosso
Vereador Zequinha, lá de Seringueiras, que tem um excelente
trabalho junto ao Prefeito Armando e aos Secretários lá no
Município de Seringueiras.

Está suspensa a Sessão, por 20 minutos.

(Suspende-se esta Sessão às 16 horas e 59
minutos e reabre-se às 18 horas e 42 minutos)

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

Convido oSenhor Secretário para que faça à leitura das
matérias recebidas.
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 O SR.  JAIR MONTES (1º Secretário) – Procede à
leitura das proposições recebidas, a seguir:

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requerà
Mesa Diretora, que solicite à Secretaria de Estado da Assistência
e do Desenvolvimento Social – SEAS, informações de quais
programas a secretaria tem desenvolvido para beneficiar os
adolescentes e jovens, bem como, aqueles que cumpriram
medida socioeducativa na inclusão ao mercado de trabalho.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON.
Requer ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia a
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC, que seja feita a implantação de uma Delegacia de
Polícia Civil no Município de Chupinguaia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Dispõe
sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao câncer
de pulmão, traqueia e brônquios.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Dispõe
sobre a implantação de máquina de cartão de crédito e débito
adaptadas para pessoas com deficiência visual.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Dispõe
sobre o serviço de autoleitura do equipamento de medição da
unidade consumidora de energia elétrica e água encanada, no
âmbito do Estado de Rondônia dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Institui
a Política Estadual para a População em Situação de Rua.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.
Estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos
que cometerem atos de corrupção e improbidade envolvendo
recursos e bens destinados ao enfrentamento de pandemias
e/ou calamidade pública.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Dispõe
sobre a responsabilização integral de condutores por danos
materiais causados ao patrimônio público estadual em casos
de acidente de trânsito provocado pelo consumo de álcool ou
substâncias psicoativas.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Dispõe
sobre o Programa Estadual de Enfrentamento ao Assédio e à
Violência Política Contra a Mulher.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Institui
a “semana estadual de combate à psicofobia”, no Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR.Requer ao Governo do Estado, a necessidade de
urgente de uma negociação com a empresa que administra a
balsa que faz a travessia do rio Jamari para Alto Paraíso, para
que as pessoas que precisam utilizar a balsa fiquem isentas do

pagamento, pelo fato de que mais uma vez foi cancelada a
licitação da ponte.

- PROJETO DE LEI DOS DEPUTADOS DR. NEIDSON E
MARCELO CRUZ.Acrescenta o inciso, ao artigo 1° da Lei n°
4.984, de 29 de abril de 2021, que “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 a vacinação
contra a COVID-19, na forma que especifica.”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES.Requer
à Diretoria-Geral do Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem e Transportes – DER, prestar informações e adotar
providências administrativas e operacionais necessárias, visando
a construção de ciclovia na RO-479, especificamente no trecho
compreendido entre o Distrito de Estrela de Rondônia à BR-
364, região territorial do Município de Presidente Médici.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ.Institui
ação da campanha de conscientização sobre epilepsia nas
empresas públicas e privadas no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA
FETAGRO.Dispõe sobre a vedação de instalação de
confinamentos de bovinos sem a observância da distância
mínima de residências, escolas, centros desportivos, centros
religiosos, associações e nascentes de água, no âmbito do
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
Voto de Louvor em homenagem ao Pastor Manoel Ângelo
Chagas, pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Rolim de Moura, Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Dispõe sobre a esterilização de cães e gatos em Unidades
Móveis (Castramóvel) no âmbito do Estado de Rondônia e dá
outras providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
Voto de Louvor em homenagem ao Rotary Internacional e ao
Rotary Club de Porto Velho Madeira Mamoré – Distrito 4720,
extensivo a todos os demais Associados, pelos 116 anos da
Organização Mundial, celebrado em 23 de fevereiro de 2021 e
01 ano de Fundação do Rotary Club de Porto Velho Madeira
Mamoré em Porto Velho, Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer ao
Secretário da SEDAM, senhor Marcílio Leite Lopes, cópia de
todos os estudos referente à criação da Reserva Limoeiro.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com cópias
ao Senhor Alexandre Luís de Freitas Almeida, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, providências
em caráter de urgência referente a necessidade de aumentar
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o efetivo de Policiais Militares no policiamento ostensivo para
atender ao município de Pimenteiras do Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Secretário Estadual de Educação – SEDUC, informações e
providências quanto à realização de reparos na estrutura física
da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Paulo
Saldanha, localizada no Município de Guajará-Mirim/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
a Agente de Segurança Socioeducativo Cristiane Sales da Costa,
em reconhecimento ao ato de coragem, vez que, durante sua
folga, atuou no deslinde do sequestro de duas vítimas, ocorrido
no dia 17 de maio de 2021, na capital.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja
oficiado à Bancada Federal do Estado de Rondônia, através do
seu coordenador, Deputado Lúcio Mosquini, a necessidade de
informações e providências acerca da quantidade de doses de
vacina repassadas pelo Ministério da Saúde aos Estados da
Federação, bem como o critério utilizado para determinar a
quantidade enviada, em especial ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Secretaria da Justiça –
SEJUS, informações e providências quanto ao cronograma de
vacinação aos Policiais Penais lotados nas Unidades Prisionais
do interior do Estado.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso ao Secretário da Casa Civil
e ao Secretário de Estado de Educação – SEDUC, informações
e providências quanto à conclusão dos estudos para a devida
aplicabilidade da Lei n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a
qual regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de
Educação - FUNDEB.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC,
informações quanto ao atual contrato de locação de veículos
disponibilizados à Polícia Militar do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer ao Poder Executivo, extenso ao Chefe da Casa Civil,
informações e providências quanto às tratativas elaboradas a
fim de prevenir a possível greve anunciada pela Polícia Militar
do Estado de Rondônia.

4
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.

Requer ao Poder Executivo, extenso ao Chefe da Casa Civil e à
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, informações quanto
aos requisitos necessários para um local tornar-se adequado
ao retorno da prestação dos atendimentos disponibilizados
através do Centro de Reabilitação de Rondônia – CERO, às

crianças portadoras de necessidades especiais no Estado de
Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
LUIZINHO GOEBEL. Concede Medalha de Mérito Legislativo, ao
1° Sargento da Polícia Militar Senhor Jair de Souza.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
LUIZINHO GOEBEL. Concede Medalha de Mérito Legislativo, ao
3° Sargento da Polícia Militar Senhor Valceir Pratti.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
LUIZINHO GOEBEL. Concede Medalha de Mérito Legislativo, ao
3° Sargento da Polícia Militar Senhor Cosme Tenório de Lima.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LEBRÃO. Dispõe sobre
Permissão, Residência, Estudo e Trabalho dos Médicos de
Fronteira, que atuem no Brasil e Bolívia – Considerando os
Decretos Bilaterais entre ambos: n° 6.737, de 12 de janeiro
de 2009 e 6.975, de 07 de outubro de 2009; combinado com o
Decreto Bilateral Brasil/Uruguai n° 7.239, de 26 de julho de
2010.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Requer ao Governo do Estado, com cópia a SUPEL e ao DER,
para prestar esclarecimento acerca do cancelamento do
processo licitatório da Ponte RO-457 que liga o município de
Alto Paraíso/RO.

- REQUERIMENTO COLETIVO. Requer à Mesa Diretora
convocação do Diretor-Geral de Estradas e Rodagem do Estado
de Rondônia, o Sr. Elias Rezende de Oliveira, para prestar
esclarecimentos sobre assuntos relacionados à pasta no
Plenário desta Casa de Leis no dia 29 de junho de 2021, às
15h30.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL.
Estabelece que as atividades educacionais com aulas
presenciais são atividades essenciais no Estado de Rondônia.

Lidas as matérias, Senhor Presidente.

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

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, registra, por favor, a presença do Deputado Lazinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Registrar a presença
do Deputado Lazinho, por favor.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer Voto de Louvor em
homenagem ao Pastor Manoel Ângelo Chagas, Pastor
Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rolim
de Moura, Estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Requerimento de
Voto de Louvor em homenagem ao Pastor Manoel Ângelo
Chagas, de autoria do Deputado Cirone Deiró.
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Em discussão única o Requerimento. Alguém para
discutir o Requerimento? Não havendo, passamos à votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer Voto de Louvor em
homenagem ao Rotary Internacional e ao Rotary Club de Porto
Velho Madeira Mamoré - Distrito 4720, extensivo a todos os
demais Associados, pelos 116 anos da Organização Mundial,
celebrado em 23 de fevereiro de 2021, e 01 ano de Fundação
do Rotary Club Porto Velho Madeira Mamoré, em Porto Velho,
estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Requerimento de
Voto de Louvor em homenagem ao Rotary, autoria do Deputado
Cirone Deiró. Algum deputado para discutir? Não havendo,
passamos à votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

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

Só para deixar um registro importante para esta Casa.
Felicitar, aqui, em nome de toda a Casa o aniversário, hoje, do
ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-senador da
república, ex-prefeito por três vezes no município de Ji-Paraná,
ex-governador do Estado de Rondônia, José de Abreu Bianco,
hoje é seu aniversário. Gostaria de deixar registrado aqui, os
parabéns, as felicitações, em nome de toda a Assembleia
Legislativa, ao nosso sempre governador, sempre senador,
sempre prefeito de Ji-Paraná, José de Abreu Bianco. Um dos
homens que tem uma das carreiras mais longínquas e mais
bonitas, com cargos importantes, ocupou praticamente todos
os cargos da esfera do Estado de Rondônia. Fica aqui as
minhas felicitações a essa data importante, o aniversário de
um dos grandes rondonienses, um dos grandes bandeirantes
que passaram por este Estado. E com certeza, rondoniense de
coração, José de Abreu Bianco.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem,
Presidente. Só parabenizar o Deputado Laerte que lembrou do
aniversário do Bianco, ex-governador, ex-deputado constituinte,
aqui na Assembleia — em que tive a oportunidade de
acompanhar desde o começo sua carreira —, como prefeito
de Ji-Paraná por três vezes. Um grande senador também. Então,
parabenizar, de fato. São grandes pessoas, inclusive, sanou o
Estado de Rondônia, para poder fazer um trabalho hoje.
Rondônia deve muito ao Bianco. Parabéns.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 309/2021 DA MESA DIRETORA. Susta
os efeitos do Contrato Administrativo nº 267/PGE-2021,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 482/2018/SUPEL.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – À matéria falta
parecer. Convido o Deputado Anderson para proceder ao parecer
em plenário.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, trata-
se da PDL nº 309/2021, de autoria da Mesa Diretora, “Susta os
efeitos do Contrato Administrativo nº 267/PGE-2021, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 482/2018/SUPEL.”.

O nosso parecer pela Comissão de Justiça e Comissões
pertinentes é pela legalidade e constitucionalidade da matéria,
Senhor Presidente.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA (Por videoconferência) –
Presidente, eu quero confirmar a minha presença, Presidente
Alex.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, confirmar
a presença do Deputado Geraldo da Rondônia.

Em votação o parecer. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado o parecer.

Votação do Projeto. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado.Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (Por videoconferência) – Questão de
Ordem, Presidente Alex. Deputado Lebrão. Só quero confirmar
se está registrada a minha presença, porque o painel está em
branco.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Por favor, registra a
presença do Deputado Lebrão.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
1102/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 110.  Autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Superavit Financeiro, até o valor de R$ 21.983.869,24, em favor
da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado da Educação -
SEDUC.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Em primeira
discussão e votação do Projeto de Lei 1102/2021. Algum
deputado para discutir? Não havendo, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai à segunda votação.

O SR. LAERTE GOMES – É da Seduc esse aí? É da Seduc,
Presidente? É da Seduc?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Falta parecer da
Educação.

O SR. LAERTE GOMES – Falta um parecer da...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Já foi dado?

O SR. LAERTE GOMES – Só para registrar aí, Senhor
Presidente. Só para deixar um registro. Semana passada o
Governador me ligou — essa matéria estava em discussão —
e eu fiz um compromisso com o Deputado Chiquinho da matéria
tramitar hoje — tá, Deputado Chiquinho? Está cumprido o
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compromisso. Matéria está aprovada para a Secretaria de
Educação.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Obrigado, meu
Presidente Laerte.

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

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Obrigado, porque isso
ajuda muito a Educação. Você é um cara, um deputado atuante
e tenho orgulho de conviver com você aqui no Parlamento.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pela sua
postura, Deputado Laerte. O nosso muito obrigado em nome
de todos os parlamentares.

Só para esclarecer, foi aprovado de manhã o parecer da
Educação pelo Deputado Adelino. Está aprovado o Projeto.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
1115/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 122. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Excesso de Arrecadação, até o valor de R$ 1.760.409,16, em
favor da Unidade Orçamentária Entidade Autárquica de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia -
EMATER.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Projeto de Lei 1115/
2021. Alguém gostaria de discutir? Não havendo, passamos à
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
1165/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 135. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$7.629.500,00.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Precisa de parecer.
Gostaria de convidar o Deputado Adelino Follador para proceder
ao parecer pela CCJ no Projeto de Lei 1165/2021.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 1165/2021
de autoria do Poder Executivo/Mensagem 135, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por
Anulação, até o valor de R$7.629.500,00.”.

Esses recursos são destinados ao DER, vários órgãos,
SEPOG. Somos de parecer favorável, Senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Adelino Follador. Coloco em apreciação o parecer.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem. Aprovado.

Passamos agora à votação do Projeto. Algum deputado
para discutir? Não havendo... Esse aqui são R$7.629.500,00.
Vários recursos. Emater... Em votação o Projeto. Os deputados

favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestem. Aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.Esse é o Fonte 300, ok?

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, o senhor me passa uma Questão de Ordem um
minuto? Deputado Lazinho.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Lazinho,
por favor.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Presidente, eu quero reforçar — como em todas as Sessões
eu faço — o problema que está vivendo asEscolas Família
Agrícola. Problema muito sério. A lei que foi construída pela
Seduc junto com a EFA-RO, foi aprovada por Vossa Excelência
e encaminhada no mesmo dia que chegou. Todos os deputados
votaram e agora nós estamos emperrados no Decreto de
Regulamentação. Desde dezembro, os professores, os
profissionais estão sem receber nenhuma remuneração e
dependem exclusivamente do Decreto que está sendo
construído, editado pela Casa Civil, pelo Governo do Estado.

Queria solicitar de Vossa Excelência um préstimo rápido
para que a gente tente solucionar. Em todas as Sessões eu
tenho falado. E agora eu peço mais uma vez para Vossa
Excelência poder ajudar a gente a resolver esse problema e
encaminhar logo esse Decreto de Regulamentação para as
escolas poderem receber o recurso, que é do Fundeb, que é
recurso dos alunos dessas escolas — que por muitos anos nós
ficamos sem — e agora, com a lei aprovada vamos ter
definitivamente resolvido esse problema. Então, eu peço a sua
ajuda, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria de
parabenizar o Senhor Deputado Lazinho da Fetagro e gostaria
de pedir à Mesa que providenciasse o envio de um documento
ao Governo do Estado pedindo celeridade.

Um aparte ao Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, só para corrigir. O
Deputado Lazinho, devido à questão de saúde do Deputado
Lazinho, ele está off, está participando por videoconferência.
Deputado Lazinho, hoje eu fiz um pronunciamento sobre isso,
inclusive para reforçar o trabalho que Vossa Excelência tem
feito sobre as EFAs. E essa lei que Vossa Excelência está
falando, ela foi aprovada nesta Casa e publicada em abril de
2021. Só que a lei, Deputado Lazinho, estava errada. A lei
estava errada e foi encaminhado outro Projeto de Lei. Nós
ficamos cobrando, tanto o seu gabinete cobrou como o meu
gabinete cobrou. E chegou a essa Casa hoje, Presidente, a
Mensagem 139 que está regulamentando, arrumando esta lei.
E eu gostaria que Vossa Excelência solicitasse da assessoria
que colocasse em pauta para nós aprovarmos agora essa
Mensagem. É a Mensagem 139, que está corrigindo a lei
anterior que foi aprovada aqui nesta Casa. Então, eu já fiz
esse pedido ao Deputado Cirone, que estava presidindo a Casa
no meu pronunciamento, ao vice-líder do governo, Deputado
Ismael Crispin, em meu nome e do Deputado Lazinho, que se
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paute a Mensagem 139 para corrigir justamente essa lei que
as EFAs estão há 6 meses sem receber e se não votarmos
hoje vai para 7, 8 meses. Então, é importante que se faça isso.

Foi mudada a Lei do Fundeb que é até dezembro de
2020, foi mandada a lei para cá, foi aprovada, foi publicada
em abril, já com 4 meses, só que a lei foi enviada errada e
precisa retificar e chegou hoje, Deputado Lazinho, a esta Casa,
a Mensagem 139 para nós votarmos. Eu gostaria que o
Presidente pautasse essa matéria com urgência, Deputado
Ismael Crispin, que é o líder do governo, junto com o Presidente
Alex para nós deliberarmos e aprovarmos.

E gostaria, Presidente, só para concluir, que Vossa
Excelência encaminhasse hoje ainda o seu visto para o Governo
do Estado, para ele sancionar essa lei, ou amanhã cedo, no
máximo, porque é de extrema urgência porque eles estão há 6
meses — os servidores — sem receber, e muitas EFAs com
energia cortada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Laerte; parabéns, Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Por videoconferência) –
Senhor Presidente, só socializando o que está sendo mudado,
para os nobres deputados saberem. A lei foi aprovada em abril.
Nós ficamos janeiro, fevereiro e março fora da lei. Então, o
que está sendo feito agora é corrigindo esse atrasado que não
estava sendo incluso na lei. Só isso. Para poder editar o Decreto.
E aí a solicitação é válida, do Deputado Laerte, assim como
todos os nobres deputados, pedir urgência para que a gente
possa votar isso ainda hoje, Senhor Presidente. Por favor,
colocar em pauta. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito. Gostaria
de pedir aos assessores da Mesa já providenciar a inclusão na
Ordem do Dia do referido Projeto. Parabéns, Deputado Lazinho;
parabéns, Deputado Laerte e todos os demais deputados que
cobraram essa pauta importante.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Senhor Presidente,
esse aqui falta o parecer, é do Poder Executivo, muito
importante, que é da questão da Saúde, do enfrentamento à
pandemia.

- PROJETO DE LEI 1164/2021 DO PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 134.  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o valor de
R$ 225.028.658,82, em favor da Unidade Orçamentária Fundo
Estadual de Saúde – FES.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Está sem parecer.
Convidar aqui o nobre Deputado Anderson pela CCJ e demais
Comissões pertinentes.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Projeto de Lei 1164/2021
do Poder Executivo/Mensagem 134, “Autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro,
até o valor de R$ 225.028.658,82, em favor da Unidade
Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FES.”.

O Projeto encontra-se com as devidas planilhas
orçamentárias de gastos e a nossa Saúde se encontra em um
momento muito complicado em relação as suas finanças. Então,
esse Projeto veio em boa hora e de muita importância. O nosso
parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissões
pertinentes é pela legalidade e constitucionalidade da
matéria,Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado,
Deputado Anderson. Coloco em apreciação dos pares o parecer
do referido Projeto da Mensagem 134, Projeto de Lei 1164/
2021. Recursos para a Saúde, combate à pandemia. Alguém
gostaria de discutir o parecer? Não havendo, coloco em
apreciação o parecer. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Fica
aprovado o parecer.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero discutir o Projeto.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria agora,
neste momento, de abrir aos deputados para discutir o Projeto.
A palavra fica vaga ao nobre Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu queria só pedir ao
Secretário de Saúde, com esse Projeto que nós estamos
votando agora, regularize de imediato as UTIs do Monte Sinai.
Deputado Alex Redano, você acompanhou que o Secretário
ficou de em 15 dias dar o reajuste que já foi prometido duas
vezes, já é a terceira vez que o Estado não cumpre. Além
disso, não pagou o do ano passado. Pagou só a metade do ano
passado. Então tem 7 meses atrasados. Eu peço ao Secretário
da Saúde, urgentemente, que dê a essas UTIs porque
Ariquemes, senão vai fechar as UTIs do Monte Sinai. Os médicos
já desistiram e, agora, dentro de 2 meses, se não regularizar,
fecha.

O SR. JAIR MONTES – Deputado Adelino Follador, esse
recurso, eu tenho certeza, que é para pagar, justamente... A
Secretaria de Saúde tem dinheiro, mas não tem orçamento.
Então, a Assembleia está abrindo um crédito, esse
remanejamento para que possa regularizar todos os
pagamentos atrasados na Secretaria de Saúde.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Estou pedindo agilidade.

O SR. LAERTE GOMES - Para discutir a matéria.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Só reforçando, a
gente ficou em dúvida se votamos o parecer ou não. Vou
novamente colocar aqui em apreciação o parecer.

O SR.  LAERTE GOMES - É discussão do parecer agora,
não é, Presidente? Vou discutir a matéria depois.

O SR.  ALEX REDANO (Presidente) - Vamos colocar o
parecer. Já abro para discussão da matéria.

O SR.  LAERTE GOMES – Beleza.



23 DE JUNHO DE 2021Nº 110

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                  Página 1548

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Colocando em
votação novamente o parecer, só para eu não ter.... Uma falha
aqui na memória. Os deputados favoráveis permaneçam como
estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer.

Eu gostaria de colocar em liberdade, para discussão da
matéria.

O SR. LAERTE GOMES - Para discutir.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A palavra fica livre
ao nobre Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Eu queria, mais uma vez,
Presidente, ressaltar a Assembleia Legislativa de Rondônia.
Chega a esta Casa hoje, aporta a esta Casa um Projeto de R$
200 milhões para remanejamento no orçamento. Agora a tarde
esta Casa pauta, a Mesa Diretora, Vossa Excelência, em
concordância com os demais pares, pauta para votar essa
matéria ainda hoje. Mostra a responsabilidade que cada
deputado aqui tem com Rondônia.

O Projeto, a gente sabe da crise que está passando a
Saúde, mas é um Projeto que já deveria ter chegado com prazos
aqui para ser analisado, melhor analisado, como a gente viu o
Deputado Adelino aqui falando da sua cidade, Ariquemes, que
as UTIs estão há 7 meses sem receber. Não deve ser diferente
de Ji-Paraná, no Cone Sul, então precisa de um melhor
planejamento para isso não acontecer.

Como disse o Deputado Jair, dinheiro tem. Está faltando
é orçamento. Então mostra que precisa melhorar o
planejamento. E nós não podemos fechar os olhos. Eu disse
isso hoje, numa reunião aqui que os deputados fizeram, da
crise que está passando a Saúde. Nós entendemos a questão
da pandemia e entendemos a questão da Covid, mas não é só
isso. Nós temos as cirurgias suspensas, eletivas; nós temos
pessoas, até mesmo, eu tenho um amigo lá em Cacoal, no
Heuro, que está há 8 dias esperando um leito de UTI aqui, no
Hospital de Base, para fazer uma cirurgia cardíaca de urgência,
corre o risco de perder a vida e não tem esse leito de UTI.
Então é grave. A gente precisa, nós estamos aqui para ajudar
o governo. A gente sabe da dificuldade, mas precisa ter mais
agilidade nisso. E esta Casa dá essas condições ao governo,
quando Vossa Excelência pauta uma matéria de R$ 200 milhões,
chegando no mesmo dia e, com certeza, vai ser aprovada por
unanimidade e tem todo o nosso apoio. E nós estamos aqui
para ajudar o Secretário Fernando Máximo, para ajudar a Saúde,
que a gente quer, a Saúde indo bem, as pessoas vão bem. Mas
precisa ter alguma atitude, alguma ação.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – A palavra fica livre
ao nobre Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Só para contribuir no tema
saúde, nós temos, desde a pandemia, feito um grande
enfrentamento e, claro, eu agradeço a Deus todos os dias pela
vida do Governador, pela vida do nosso Secretário Fernando
Máximo. Agora, uma coisa é verdade: nós viemos para cá,
discutimos Projetos, suspendemos Sessão, voltamos à Sessão,

não tem hora para terminar, preocupados com o povo de
Rondônia. E não pode fugir a isso, mesmo em tempos de
pandemia, a responsabilidade e a gestão. A grande pauta que
nos preocupa em relação à Saúde, neste momento, é gestão.
O Deputado Jair Montes falou: tem dinheiro, tem orçamento,
a Assembleia precisa liberar, a Assembleia vota, como está
votando agora. E a gente precisa se debruçar sobre isso.

O que o Deputado Laerte relata aqui e quando fala, por
exemplo, do Heuro, a Comissão de Saúde faz hoje uma
convocação ao Secretário de Saúde para poder resolver a
questão da Macro 2, lá no Município de Cacoal, quando mais
de 30 municípios são atendidos ali. Tudo isso por conta de
gestão. Me preocupa muito o comportamento, neste momento,
da Secretaria de Estado da Saúde, a forma como está
conduzindo. Penso, talvez eu não seja o sábio dos sábios para
poder apontar solução aqui, mas penso da necessidade de se
debruçar sobre o tema “gestão”, se preocupar com isso, dar
condições aos nossos funcionários de poder trabalhar de
verdade, com responsabilidade e cuidar das ações para que
saúde seja feita em Rondônia de verdade. Não é só dizer:
olha, nós estamos ofertando leito para outros Estados. Mas
não estamos pagando os leitos de UTI que nós alugamos. Então
assim, alguma coisa está errada aí. É preciso ter, neste
momento, muita responsabilidade.

O SR. JAIR MONTES – Deputado Ismael Crispin, só uma
Questão de Ordem. Uma Questão de Ordem.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Para discutir, Presidente.

O SR. JAIR MONTES – Deputado Crispin, eu tenho
acompanhado de perto as ações da Secretaria de Saúde. O
que está acontecendo é que, infelizmente, nós temos uma
equipe dentro da Saúde, burocrata. Aqueles servidores ou
cargos de Comissão que não tiram a bunda da cadeira para
fazer uma inspeção, uma auditoria, uma fiscalização em lugar
nenhum. Eles só trabalham por documentos. E o papel deles é
como se fosse o de um Sherlock Holmes, de detetives: uma
vírgula errada em um lugar errado, glosa; um lugar errado,
não paga. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. O empresário
não é inimigo da gestão. O empresário faz parte da gestão. O
mau empresário tem que ser penalizado e denunciado no
Ministério Público. Agora, o empresariado, no geral, Deputado
Alan Queiroz, não pode ser responsabilizado por uma equipe
ruim.

Hoje a Secretaria de Saúde tem uma equipe ruim na
parte de auditoria e na parte de pagamento dentro da sua
Secretaria. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas, e o
Tribunal de Contas fala, Deputado Laerte, que há um
entendimento errado da gestão da Saúde. Inventou agora uma
questão que também acho correto, que é questão do
pagamento cronológico, ordem cronológica. Só que na ordem
cronológica, Deputado Alan, o cidadão que tem uma UTI
alugada para o Estado, ele está também na mesma ordem
cronológica do cara que fornece água mineral, do cara que
fornece papel higiênico. É um absurdo! Daqui que o cara espere,
que está atendendo a Saúde, comprando medicamento caro,
recebendo uma UTI de R$ 2.500,00 uma diária, enquanto a
UTI particular é R$ 15 mil, isso que demora 3, 4 meses para
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receber, o cara da água mineral também está recebendo na
frente dele. Então, isso tem que ser corrigido, algo que até
agora não corrigiram. É um absurdo. Você vê Macros em
Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho, os hospitais não
estão recebendo. O Samar estava há três meses sem
pagamento, atendendo, aqui, a Covid. Então, assim, é bonito
bater palma para o governo e para a Saúde quando salva vidas,
mas não olha lá o desespero do empresário que não recebe a
fatura, e comprando medicamento caro, que tudo aumentou
em tempo de pandemia.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente.

O SR. LAERTE GOMES – Deputado Jair, quem faz isso
que Vossa Excelência falou, a auditoria? Botaram uma senhora
lá que não tem experiência nenhuma e que tinha um carguinho
lá embaixo, botaram ela. Ela já nomeou os dois filhos, os três
filhos no governo, o marido, uma festa de nepotismo. Essa
senhora que faz a auditoria não conhece nada. Por isso que
está tudo travado.

O SR. ISMAEL CRISPIN – O que o Secretário está fazendo
lá que não vê isso? Presidente, só para complementar, quando
a gente fala da questão de gestão, veja só: a BR 429 tem um
hospital regional que é lá no município de São Francisco do
Guaporé. Com o advento da pandemia, da Covid-19, nós temos
um aparelho que foi muito acionado, que é o aparelho de Raio-
X, para verificar as condições do pulmão do paciente.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Tomografia.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Tomografia também, mas lá
como não tem tomografia, é pobre demais, tem só o Raio-X
mesmo, quebrou o aparelho de Raio-X. E nós, em 2020, coloquei
o recurso na Sesau, eu coloquei, fiz Indicação de Emenda
Impositiva na Sesau para poder adquirir o aparelho. O que
aconteceu? Não deram conta de comprar. Presta atenção nisso.
Entramos 2021, o governo apanhando, porque “ah, quebrou,
não tem, não tem, não tem...”. Na agenda do Governador, lá
no Município de São Francisco, estão aqui os áudios para quem
quiser ouvir, a comunidade dizendo o seguinte: nós vamos
receber ele aqui é na vaia, porque não tem nem um aparelho
de Raio-X. Eu peguei e fiz o seguinte, “Fernando Máximo, meu
Secretário de Saúde, olha a situação do hospital de São
Francisco do Guaporé por conta de um aparelho de Raio-X.”.
Falei: “e eu vou estar na agenda, vou estar junto com ele, do
lado dele. Se o Governador for recebido da forma como o povo
está prometendo aqui, vomito tudo isso aí, porque isso é falta
de gestão. Não é outra coisa.”.  Sabe o que aconteceu? Dois
dias depois estava lá o aparelho de Raio-X. Precisa esperar
apanhar 6 meses para poder resolver? Não precisa. Essa é
questão.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Para discutir, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Para discutir,
Deputado Cirone Deiró.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Eu quero, aqui, acompanhar os
meus colegas na fala em relação à Saúde. O Deputado Crispin

esteve lá em Cacoal. Deputado Laerte Gomes vive diariamente
essa situação, que está muito próximo da Macro 2, então muitas
pessoas ligam para ele de Alvorada, de Urupá. O hospital Heuro,
lá de Cacoal, o que acontece? Às vezes tem vaga zero, as UTIs
lotadas, a sala vermelha lotada, e os outros municípios
simplesmente mandam o paciente lá. Chega lá, a direção do
hospital tem que receber, Deputado Neidson. Tem que receber
e tem se virar com o paciente, ou monta uma cama, ou coloca
um colchão no chão, tem que receber esse paciente e, às vezes,
um paciente em um estado grave. Então, por isso que tem
essa convocação para o próximo dia 24, nosso Secretário de
Saúde, juntamente com a equipe da Sesau, estarem em Cacoal
para discutir, para a gente achar uma solução para que a gente
possa atender com dignidade o povo de Rondônia.

E para complementar a fala do meu querido amigo
Deputado Crispin, em março de 2019, o Governador Coronel
Marcos Rocha, juntamente com o Secretário de Saúde foram
recebidos em Cacoal. Foi trazida uma demanda para fazer a
parte cardiológica que uma clínica fazia lá em Cacoal, e tinha
vencido o convênio. Faz dois anos, não conseguiram fazer. E
um paciente para fazer um cateterismo em Cacoal tem que
pegar um avião de R$ 20 mil, colocá-lo no avião, trazer aqui.
Às vezes o pacienteprecisa de uma angioplastia, tem que voltar
aqui novamente, porque não conseguiram renovar um convênio
em dois anos de gestão. Então, infelizmente, Deputado Jair,
está acontecendo em todos os lugares onde a Secretaria de
Saúde. Tem que trabalhar essa falta de gestão. Fica aí a nossa
indignação com o que está acontecendo dentro da Macro 2, na
região de Cacoal.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado. Vamos
prosseguir. Eu gostaria rapidamente...

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, só uma
Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida.

O SR. JAIR MONTES – Deixa eu ver aqui... eu estou
achando aqui, que chegou para mim. O nome da mulher que
chegou aqui, é o nome de Adriana. Ela tem afiliação de Adriana
Larissa da Silva e Francisco Teixeira, chegou aqui, diz que o
marido dela está também está nomeado no Governo do Estado.
Então, nós temos que ver essa questão. Ainda tem a nora, tem
outro filho, tem mais não sei quem, mais não sei quem... Nós
vamos ver isso aí. Eu vou fazer esse pedido.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Perfeito. Eu gostaria
de comentar sobre esse Projeto da Saúde que vamos colocar
em votação agora. Eu tenho que terá apoio de todos os
deputados. Quero aqui parabenizar a sensibilidade dos
deputados. Um Projeto acima de R$ 200 milhões, que chegou
hoje na Casa, e foi aqui aprovado os pareceres com rapidez e
nós temos vários gargalos na Saúde. Uma delas é a questão
das UTIs de Ariquemes. Hospital Monte Sinai e Hospital São
Francisco, mais de sete meses em atraso. Então, é um absurdo
isso. Uma situação a ponto de, praticamente, eles quase
precisarem fechar as UTIs. Então, eu quero agradecer e
parabenizar os deputados.
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O SR. JAIR MONTES – Esses empresários são guerreiros,
Presidente, porque estão mantendo do bolso, segurando a
estrutura do Estado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Coloco em votação
agora o Projeto de Lei 1164/2021. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
940/2021 DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Reconhece os
Condutores de Ambulâncias Público-Privadas e de veículos de
transporte de pacientes como profissionais de saúde na esfera
do Estado de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Projeto de Lei do
nobre Deputado Adelino Follador, Projeto de Lei 940/2021,
“Reconhece os Condutores de Ambulâncias Público-Privadas e
de veículos de transporte de pacientes como profissionais de
saúde na esfera do Estado de Rondônia.”.

Em primeira discussão. Algum deputado para discutir?
Não havendo, coloco em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e o contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
907/2020 DO DEPUTADO ALEX SILVA. Dispõe sobre a
contratação de jovens em eventos, projetos esportivos e
culturais que contem com benefício fiscal concedido pelo Governo
do Estado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Projeto de Lei 907/
2020 do nobre Deputado Alex Silva. Projeto que “Dispõe sobre
a contratação de jovens em eventos, projetos esportivos e
culturais que contem como benefício fiscal concedido pelo
Governo do Estado.”.

Algum deputado para discutir? Não havendo, coloco em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e o contrários se manifestem. Aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.

Parabéns, Deputado Alex Silva, Republicanos.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
876/2020 DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Inclui, no calendário
oficial do Estado de Rondônia, o dia 20 de agosto como o dia
de inauguração do Forte Príncipe da Beira.

Parabéns ao Deputado Marcelo Cruz, está trabalhando
muito. Anda o Estado todo. É um guerreiro.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Quero parabenizar
aqui, aproveitar o momento, uma Questão de Ordem,
parabenizar o Deputado Marcelo que providenciou uma grande
reunião com os empresários do setor de eventos, bares. E
tivemos uma boa notícia da casa Civil, que amanhã sai um
Decreto liberando os eventos, para voltarem, para as pessoas
poderem trabalhar. Então, tem muitas pessoas que dependem

desse serviço, pessoal que trabalha em bares, músicos,
garçons. Então, é geração de emprego e renda. Trabalhar
com todas as precauções.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Só uma Questão de Ordem,
Presidente Alex Redano.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ – O senhor falou do Decreto, eu
gostaria de aproveitar a oportunidade, eu estou pedindo à
Casa Civil, há algumas semanas, que inclua nesse decreto, no
artigo 12, onde se permite que médicos, no último ano da
faculdade possa fazer o internato dentro dos hospitais
particulares e públicos. Eu queria que incluísse todos os
profissionais de saúde, porque tem muitos lá que se formaram
e não estão conseguindo receber o diploma, porque não tem
esse internato, não tem esse estágio. Então, no artigo 12 que
incluísse todos os profissionais da saúde, fisioterapeutas,
enfermeiros, farmacêuticos, etc. Fica aí a nossa solicitação
também.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu gostaria também,
rapidamente, de cobrar mais uma vez, foi feito o compromisso
da Casa Civil, que seria feito um Decreto das cirurgias eletivas,
principalmente, no privado. Nós estamos com um déficit muito
grande de cirurgias represadas. Então, novamente à Casa Civil
que nesse Decreto de amanhã saia, realmente, a liberação
das cirurgias eletivas.

Com a palavra, o Deputado Dr. Neidson que é um grande
defensor dessa pauta.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, eu já ia falar dessa
situação, das cirurgias eletivas que ficaram de ser publicadas
nesse novo Decreto a liberação das cirurgias eletivas, mas
principalmente no Sistema Único de Saúde, no serviço público,
porque as pessoas que realmente precisam estão sem recurso
para pagar uma cirurgia eletiva, hoje, que custa, vamos supor
uma vesícula, o barato é R$ 5 mil, R$ 6 mil. E as pessoas não
têm nem condições de colocar o pão de cada dia dentro de
casa e estão precisando de cirurgias eletivas, que temos quase
2 anos aí que o Governo do Estado não está realizando e as
pessoas sofrendo, passando de uma cirurgia eletiva para uma
cirurgia de emergência. E às vezes até tendo complicações
piores ainda na saúde da população.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Questão de Ordem, Presidente

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado
Dr. Neidson. As cirurgias no SUS também tem muitas cirurgias
represadas.

Com a palavra, Deputado Crispin.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Presidente, desde o início da
pandemia a gente vem discutindo isso com a Secretaria de
Estado de Saúde. Primeiro que na iniciativa privada não parou,
não. Pelo contrário, ficou foi mais caro, porque aumentou a
demanda, de R$ 5 mil passou a ser R$ 10 mil. Pobre, nesse
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período de pandemia, em Rondônia, a tendência era morrer
mesmo. Por isso que esse monte de gente morreu aí nesse
período.

E aí, o que a gente propôs? A gente propôs que não
precisava o Estado fazer na mesma velocidade que já vinha
fazendo, apesar de ser vagaroso. Mas que ele fizesse. Fazia
100 cirurgias na semana, diminuísse para 50. Fosse fazendo.
O Estado foi e represou tudo, 100%. Outros Estados não fizeram
isso, Deputado Dr. Neidson. Os estudos comprovam que outros
Estados não fizeram isso. Então, assim, Rondônia é um estado
totalmente diferente dos outros Estados do Brasil. A gente
continuou cobrando, cobrando. Tomara que façam esse Decreto
mesmo, mude essa realidade. E, agora, de novo eu falo aqui:
gestão na Secretaria de Saúde. Que eu quero saber como que
vão fazer para resolver essa questão dessas mais de 7 mil
cirurgias represadas. A informação foi... Falei com o Secretário,
ele falou: “não, eu vou tentar Emenda”. Eu quero saber onde
que vai arrumar Emenda para pagar tanta cirurgia que tem
para fazer?

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedida Questão
de Ordem. Eu pediria depois celeridade para os pares. Temos
muitos Projetos hoje ainda para serem apreciados.

Com a palavra, Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Quando parar de falar de Saúde
a coisa anda. Presidente, eu já operei da vesícula e também já
tirei pedra dos rins. Eu sei que tem dores piores do que essa,
mas as dores que mais eu senti, as piores foram dor de pedras
nos rins e dor de vesícula quando vinha aquela crise. Agora
imagina o cidadão que está aí não sei a quanto tempo
esperando a cirurgia ou para tirar pedra dos rins ou para tirar
vesícula, que é das cirurgias mais simples que tem, e está
sofrendo esse tempo todo. Então, assim, é um pouco desumano.

Está na hora de a Secretaria de Saúde começar a
repensar, porque depois desta pandemia nós teremos outra
pandemia, que são das cirurgias eletivas do Estado de Rondônia.
Então, a coisa não está fácil, não. Está na hora de começarmos
a aprender a viver com o vírus, porque ele não vai tão cedo
embora, não. Quando ele for embora, vai o coronavírus, vai
chegar aí o “chicavírus”.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Questão de Ordem,
Presidente. Para dizer também que tem que voltar urgente e
tem muita gente conseguindo judicialmente e está ficando muito
mais caro. Então, tem que ter essas cirurgias eletivas no
público. Não é só no privado, não. No público, porque as pessoas
não estão aguentando pagar. Toda hora fazendo vaquinha na
internet para pagar hospital de pessoas desesperadas, que
acabam indo no particular, porque o público não funciona. Então,
tem que ser urgente. E esses 24 deputados estão batendo
nisso. É impossível que o governo não... Já foi falado com a
Casa Civil agora a pouco. Espero que o governo baixe esse
Decreto de imediato essa semana para poder fazer essas
cirurgias eletivas.

(Às 19 horas e 32 minutos, o Senhor Alex Redano
passa a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – REQUERIMENTO
COLETIVO. Requer à Mesa Diretora convocação do Diretor-
Geral de Estradas e Rodagem do Estado de Rondônia, o Sr.
Elias Rezende de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre
assuntos relacionados à pasta no Plenário desta Casa de Leis
no dia 29 de junho de 2021, às 15h30.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Requerimento de
autoria coletiva. Conforme lido pelo Secretário, requer a
convocação do Diretor-Geral para o dia 29 de junho de
2021.Colocamos em votação. Os deputados que concordam
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
876/2020 DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Inclui, no calendário
oficial do Estado de Rondônia, o dia 20 de agosto como o dia
de inauguração do Forte Príncipe da Beira.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Projeto de Lei
Ordinária 876/2020 do Deputado Marcelo Cruz. Votação da
Redação Final.

Convido o Deputado Anderson Pereira para dar o parecer.

O SR. ANDERSON PEREIRA - Projeto de Lei 876/2020 do
Deputado Marcelo Cruz, que “Inclui, no calendário oficial do
Estado de Rondônia, o dia 20 de agosto como o dia de
inauguração do Forte Príncipe da Beira.”.

O Projeto é só a Redação Final que também criava a
medalha. Como tornaria o Projeto um vício, então aqui eu só
vou ler a Redação Final.

“Art. 19 Fica incluído no Calendário Oficial do Estado de
Rondônia o dia 20 de junho como o dia de inauguração do
Forte Príncipe da Beira.

Art. 2° O Poder Legislativo poderá realizar Sessão
Solene, preferencialmente no dia ou eventualmente na semana
da data estabelecida nesta Lei, podendo ser celebradas
parcerias ou convênios com outras instituições públicas ou
privadas e organização sem fins lucrativos para a efetiva
comemoração deste dia.

Art. 3º Na Sessão Solene poderão ser homenageados
os pioneiros, pessoas e instituições públicas e privadas que
tenham contribuído de alguma forma para a construção e
manutenção do Forte Príncipe da Beira em todas as suas formas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário das deliberações, 15 de junho de 2021.”.

Nosso parecer é pela legalidade e constitucionalidade
dessa matéria, Senhor Presidente, com a Redação Final.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Em discussão o
parecer. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
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favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado o parecer.

Votação da Redação Final do Projeto de Lei 876/2020,
de autoria do Senhor Deputado Marcelo Cruz. Ementa: Inclui,
no calendário oficial do Estado de Rondônia, o dia 20 de agosto
como o dia de inauguração do Forte Príncipe da Beira.

Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Deputado.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
622/2020 DO DEPUTADO ALEX SILVA. Dispõe sobre a prestação
do serviço de entrega em domicílio durante o período de
calamidade pública no Estado de Rondônia em decorrência do
novo Coronavírus (Covid-19).

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Projeto de Lei 622/
2020, autor Deputado Alex Silva, “Dispõe sobre a prestação do
serviço de entrega em domicílio durante o período de
calamidade pública no Estado de Rondônia em decorrência do
novo Coronavírus (Covid-19).”. Já tem parecer.

Em discussão o Projeto de Lei 622/2020. Não havendo
ninguém para discutir, em votação o parecer. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Aprovado o parecer.

Em votação o Projeto. Os deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE LEI
1169/2021 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 139. Altera
dispositivos da Lei nº 4.979, de 15 de abril de 2021.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Projeto de Lei 1169/
2021 está sem parecer. Convido aqui o Deputado Laerte Gomes
para dar o parecer.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se de
uma matéria de autoria do Poder Executivo, Mensagem 139.
Projeto de Lei 1169/2021, que “Altera os dispositivos da Lei nº
4.979, de 15 de abril de 2021.”.

Presidente, essa matéria trata do assunto das EFAs, das
escolas agrícolas, de uma lei que encaminhada a esta Casa em
abril, e foi aprovada e publicada e sancionada, mas continha
erros e esse Projeto vem corrigi-los. Um trabalho que nós
fizemos juntamente com a nossa equipe, com as escolas
agrícolas, juntamente com o Deputado Lazinho da Fetagro —
que tem um grande trabalho prestado às escolas agrícolas —,
e nós queremos, vamos solicitar aqui aos nobres deputados,
depois do parecer, pedir aprovação e solicitar urgência, que o
Presidente da Casa encaminhe ou hoje ou amanhã cedo para o
Governo do Estado, para sanção e publicação, porque essas
escolas agrícolas estão há 6 meses sem receber os repasses
que são para pagar os servidores, mas também, Deputado
Chiquinho, para a manutenção, que está tudo parado.

O nosso parecer é pela constitucionalidade e legalidade
da matéria, Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado.
Em discussão o parecer. Não havendo ninguém para discutir,
encerrada a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis
ao parecer permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto 1169/2021
de autoria do Poder Executivo. Ementa: Altera dispositivos da
Lei 4.979 de 15 de abril de 2021.

Em discussão. Não havendo discussão, em primeira
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à segunda
discussão e votação.

Secretário, próxima matéria.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 80/2021 DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Altera
dispositivos da Resolução n. 291, de 25 de março de 2015 -
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Projeto de
Resolução...

O SR. LAERTE GOMES – Tira de pauta. (fora do
microfone).

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Vamos tirar de
pauta, para discussão.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. MARCELO CRUZ – Espera aí, Presidente.
Presidente, tirar de pauta qual Projeto?

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – O de decoro.

O SR. MARCELO CRUZ –De qual? De qual Projeto?

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Me dá o Projeto
aqui, por favor.

O SR. MARCELO CRUZ – Calma aí meu líder, só para eu
entender.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Altera os dispositivos
da Resolução 291, de 25 de março de 2015.

O SR. MARCELO CRUZ – Ah, tá.

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

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE
RESOLUÇÃO 87/2021 DA MESA DIRETORA. Dispõe sobre
alteração e acréscimo no dispositivo da Resolução nº 318 de
22 de outubro de 2015, estabelecendo o acréscimo de 5%
(cinco por cento) na margem consignável de desconto em folha
de pagamento emergencialmente durante a COVID-19, até a
data de 31/12/2021.
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O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Projeto de Resolução
87/2021 está sem parecer. Eu convido aqui o Deputado
Anderson Pereira para fazer o parecer.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Projeto de Resolução 87/
2021 da Mesa Diretora, “Dispõe sobre alteração e acréscimo
no dispositivo da Resolução nº 318 de 22 de outubro de 2015,
estabelecendo o acréscimo de 5% (cinco por cento) na margem
consignável de desconto em folha de pagamento
emergencialmente durante a COVID-19, até a data de 31/12/
2021.”.

Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade, boa
técnica legislativa da matéria, Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Em discussão o
parecer dado pelo Deputado Anderson Pereira. Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado
o parecer.

Em discussão única e votação, o Projeto de Resolução
87/2021 da Mesa Diretora. Não havendo discussão, em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 310/2021 DO DEPUTADO LUIZINHO
GOEBEL.Concede Medalha de Mérito Legislativoao 1° Sargento
da Polícia Militar SenhorJair de Souza.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Projeto de Decreto
Legislativo 310/2021 do Deputado Luizinho Goebel, que
“Concede Medalha de Mérito Legislativoao 1° Sargento da Polícia
Militar SenhorJair de Souza.”.

Eu convido aqui o Deputado Anderson Pereira para dar
o parecer.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Deputado Anderson Pereira,
nosso relator, esse policial, Jair, é um policial exemplar. Nos
últimos dias ele tem sido Comandante do Quartel da Polícia
Militar do Município do Cabixi e na sexta-feira próxima ele estará
indo para a Reserva e entregando o comando do Quartel no
Município do Cabixi. Portanto, a importância da votação, hoje,
que na sexta-feira, na sua despedida de sua carreira militar,
pelos bons trabalhos prestados à sociedade rondoniense, então
eu quero estar fazendo essa entrega dessa homenagem
pessoalmente, lá. Então, eu agradeço ao nosso Presidente e
também ao nosso relator. Obrigado.

O SR. JAIR MONTES – Todo Jair é gente boa, Deputado
Luizinho.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Parabéns, Deputado
Luizinho Goebel. Com certeza, justa e merecida homenagem
ao nosso companheiro aqui, o 1º Sargento da Polícia Militar
Jair de Souza, que cumpriu sua missão na segurança pública,
servindo nossa população rondoniense.

Projeto de Decreto Legislativo 310/2021 do Deputado
Luizinho Goebel, que “Concede Medalha de Mérito Legislativoao
1° Sargento da Polícia Militar Senhor Jair de Souza.”.

Nosso parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça
e demais Comissões pertinentes, é pela legalidade e
constitucionalidade da matéria, Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Anderson Pereira. Em discussão, o parecer do Deputado
Anderson Pereira. Encerrada a discussão, em votação. Os
deputados favoráveis ao parecer permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer.

Em discussão única e votação, o Projeto de Decreto
Legislativo 310/2021, autor Deputado Luizinho Goebel. Em
discussão. Não havendo discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - REQUERIMENTO
DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO DO DEPUTADO JAIR MONTES.
Requer à Mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 199
do Regimento Interno, seja dispensado o interstício regimental,
para apreciar em segunda discussão e votação, os Projetos de
Lei nºs.: 622/2020, 876/2020, 907/2020, 933/2021, 940/2021,
1102/2021, 1115/2021, 1164/2021, 1165/2021 e 1169/2021.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Deliberação dos
Requerimentos. Senhoras e senhores deputados, em discussão
única e votação o Requerimento de autoria do Senhor Deputado
Jair Montes. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

 Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Não há mais
matérias.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Não há mais
matérias. Passemos às Comunicações de Lideranças. Não há
oradores. Passemos à Comunicações Parlamentares.

Com a palavra Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo
Cruz, por cinco minutos, sem aparte.

Podemos registrar para a segunda e ˜o senhor fala
logo no começo?

O SR. MARCELO CRUZ – Meu Presidente, eu gostaria de
aumentar o meu tempo de cinco minutos para dez pela liderança
do partido e Presidente do Partido Patriota Estadual. Adílson é
meu Presidente nacional. Graças a Deus, o nosso Senador Flávio
Bolsonaro e futuro presidente do Brasil, vai estar no Patriota
brevemente. Será uma notícia estrondosa.

Nobres amigos parlamentares, colegas, bem como, de
forma especial, cada um dos rondonienses que nos acompanha
no dia de hoje. Cumprimentar a todos que estão nos
acompanhando pelas redes socias, pela internet, pela TV
Assembleia. Mas eu venho aqui, nesta noite, está sendo histórica
da Sessão na Assembleia Legislativa, cada vez mais demorando
um pouco mais, mas eu quero parabenizar e agradecer o
trabalho do nosso Governador Marcos Rocha e toda equipe
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que tem feito na agricultura, tanto Padovani, que nos trouxe
uma resposta muito importante quanto ao sonho de todo porto-
velhense em torno da abertura do Ceasa. Somos um dos poucos
Estados que não tem Ceasa. E tive a confirmação de que em
outubro teremos o funcionamento ativo em Rondônia, o que é
digno do reconhecimento e agradecimento. A Central de
Abastecimento será o maior comprador e revendedor de fruta,
legumes e verduras do Estado de Rondônia, comercializando
para atacadista e varejistas de todo o Estado, eterno presidente
Deputado Laerte. Gerando maior rentabilidade, limitando a
atuação de atravessadores e permitindo maior valor agregado
aos nossos produtores.

Isso foi anunciado pelo nosso Secretário de Agricultura,
e eu fiquei muito feliz porque a gente já viu muitas promessas,
e se Deus quiser, Deputado Chiquinho, que isso é um sonho
nosso, daqui da região de Porto Velho, vai funcionar o nosso
Ceasa. Se Deus quiser.

E o nosso Presidente Deputado Redano, que falou agora
há pouco em relação a uma reunião que tivemos com a Casa
Civil, com Júnior Gonçalves, que é o nosso Secretário,
juntamente com os donos de casas de shows, de festas. A
gente sabe das dificuldades que eles estão tendo em relação a
sua abertura e funcionamento. Diferente de restaurantes,
lanchonetes e outros que estão funcionando, mesmo que parcial,
por entrega ou capacidade reduzida, o setor de shows e eventos
está completamente congelado e precisa ser assistido pelo poder
público. E hoje a gente teve uma notícia maravilhosa para esse
setor, em que o Secretário da Casa Civil informou que serão
retiradas as restrições. E a gente fica muito feliz, porque a
nossa preocupação maior, Deputado Dr. Neidson, é com o
emprego dessas pessoas. A gente sabe que 12% da
arrecadação do Estado de Rondônia é esse segmento que traz
para o Estado. Então, parabéns ao Governado Marcos Rocha.
Eu tenho certeza que ele está alinhado juntamente com o nosso
Presidente, que brevemente estará no Patriota.

E eu também quero parabenizar a mediação do Ministério
Público quanto à questão da Polícia Militar. Quero externar aqui
o nosso orgulho pela atuação do Ministério Público de Rondônia.
Sempre com altivez e prestando suas ações em prol da
mediação de conflitos, em especial, nessa situação tão
importante e preocupante que é a efetividade da nossa Polícia
Militar. A gente sabe da problemática que está acontecendo. O
MP prontamente se colocou à mesa de negociações, mediou
reunião com as esposas dos policiais, e isso tem resultado em
uma... A gente está evitando uma calamidade no nosso Estado
de Rondônia. Então, parabéns ao Ministério Público do Estado
de Rondônia.

Uma outra coisa que eu quero trazer em pauta, muito
polêmico aqui — muito rápido, meu tempo está acabando —, é
em relação ao retorno às aulas. A gente sabe da problemática.
Muitas pessoas querem que volte, Deputado Anderson Pereira,
e outras não querem que volte. Mas o mínimo que o Poder
Público deve entregar à sociedade, nobres deputados, é saúde,
segurança e educação. E será que estamos fazendo isso? O
Governo do Estado está fazendo? Estamos tampando o sol com
a peneira. Os nossos alunos não estão recebendo de fato a

educação necessária e adequada. Nesse sentido, precisamos
vacinar os nossos profissionais, os nossos professores. Vou
repetir novamente, nós precisamos vacinar os nossos
professores, profissionais da Educação e permitimos o retorno
das aulas presenciais. O prejuízo aos nossos alunos fora da
sala de aula não pode mais continuar. Estamos a mais de um
ano sem permitir que as nossas crianças, jovens e adolescentes
possam ter acesso ao seu futuro.

O retorno às aulas presenciais deve respeitar as normas
e as regulamentações, tomando todos os cuidados necessários,
mas o quanto antes necessitamos de ter essa ação, do retorno
às aulas. Muitos pais querem que seus filhos voltem à sala de
aula. Os meus filhos não estudam na escola pública, estudam
na iniciativa privada, na escola particular e eles voltaram às
aulas. E a gente pode ver a diferença, Deputado Cirone, do
aluno voltando à sala de aula, a alegria que ele tem. Mas eu
quero pedir, aqui, um reforço, um esforço ao Governo do Estado
de Rondônia para que nós possamos, mais uma vez eu estou
pedindo para vacinar e dar prioridade aos nossos profissionais
da Educação, os nossos professores. A gente precisa colocar
os nossos alunos, já, na sala de aula. Esse é o meu
posicionamento. Obrigado e boa noite a todos, os Patriotas do
Estado de Rondônia.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Marcelo Cruz. Trouxe temas relevantes no seu pronunciamento.
Parabéns.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Deputado Marcelo Cruz,
parabéns. Você fez um discurso bem, de muita coisa, mas
uma delas que eu peguei foi o senhor parabenizando o
Ministério Público pela atuação. Eu creio que a nova gestão do
Ministério Público na pessoa do Dr. Ivanildo (é isso, não é?),
que ele tenha sabedoria, que ele tenha, acima de tudo,
serenidade para a condução de uma das instituições mais
sérias do Estado de Rondônia e que trabalhe, em especial,
pelo povo do Estado de Rondônia no combate à criminalidade,
corrupção. Então, é o que desejamos, mas que trabalhe de
uma forma que não venha trabalhar perseguindo, mas que
persiga a criminalidade. Não persiga pessoas.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jair Montes.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária, para logo em seguida, a fim de apreciarmos
em segunda discussão essas matérias apreciadas nesta
Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 55 minutos)
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CONTRATO Nº 007/2021/ALE/RO
Processo Administrativo nº 10597/2020-e

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Contratada: EMPRESA MELO & QUEIROZ LTDA ME.

DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade a  alteração da representante  legal  da Contratada em razão do
falecimento da co-sócia Luciléa Melo da Silva  Maya, conforme e-DOC 27EFA166 –62, na forma abaixo:

Dados anteriores à alteração:
Representante Legal da Contratada:
LUCILÉA MELO DA SILVA MAYA

Dados a serem alterados:
Representante Legal da Contratada:
ARIADNE MELO DA SILVA MAIA BARBOSA

DA RATIFICAÇÃO: Ficam   ratificadas e   permanecem   inalteradas todas   as demais Cláusulas   do   Contrato 007/2021/ALE/
RO, lavrado no Processo Administrativo Eletrônico n. 10597/2020-e, e-DOC EF0E4489 –38.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente TERMO ADITIVO, o qual depois de
lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelas partes e registrado à fl. 07do Livro de Registro de Termo Aditivo do
ano de 2021 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 21de junho de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
    Secretário Geral – ALE/RO

MELO & QUEIROZ LTDA –ME
ARIADNE MELO DA SILVA MAIA BARBOSA

CPF n. 071.718.858-28

Visto:
Miqueias José Teles Figueiredo
Consultor Jurídico da Advocacia-Geral ALE/RO

ADVOCACIA GERAL
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