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ATO Nº2470/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

BEATRIZ DA SILVA DE SOUZA CASARIN, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-14, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar
de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2473/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

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

N O M E A R

BRUNA ELOÁ VARGAS LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar
de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2472/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

CLARINDA MAXIMINO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de
02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2465/2021-SRH/SG/ALE

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

A lotação do Servidor DARCLES SOARES SANTOS, matricula
200168242, Assistente Técnico, para o Gabinete da Comissão
Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a
contar de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2457/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

DEBORA CARDOSO GONÇALVES FONTES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-14, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2468/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

FRANCIELE CRISTIANE DA CRUZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 02
de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2462/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

GENILTON FERREIRA DIAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-20, no Gabinete do Deputado Chiquinho da Emater, a
contar de 09 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2477/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

HELENA CASTRO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-26, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de
02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 11 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2460/2021-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da Servidora IRACEMA
MONTEIRO CHAVES INACIO, matricula 200169388, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-29 e relotar no Gabinete do
Deputado Jhony Paixão, a contar de 05 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2458/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

JAQUELINE LIMA GOMES GONÇALVES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
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AP-26, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 10 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2455/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

JOSE ANTONIO CISCONETTI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-23, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 02
de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2466/2021-SRH/SG/ALE

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

DE S I G N A R:

O servidor LEANDRO ANTONIO DE MELO, matricula nº
100021090, ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, como
Gestor do Contrato nº 004/2020, do Processo Eletrônico nº 3047/
2020-e, em substituição ao servidor ANDRE LUIZ CAETANO
MACHADO, a contar de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2478/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

LEIDE CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,

código ASP-14, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar
de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 11 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2467/2021-SRH/SG/ALE

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

DE S I G N A R:

A servidora LICIA LEA MENDES MACHADO, matricula nº
200167984, ocupante do Cargo de Assessor Especial, como
Gestor do Contrato nº 010/2019, do Processo Eletrônico nº
3896/2020-e, em substituição ao servidor ANDRE LUIZ
CAETANO MACHADO, a contar de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2463/2021-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

LUCIVAN FERREIRA LEITE, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-25, do Gabinete do
Deputado Alex Redano, a contar de 10 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2480/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

MARIA NILZA DE SOUZA WINCK, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
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20, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de
02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 11 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2459/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

MAURICIO MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-14, no Gabinete do Deputado Lebrão,
a contar de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2479/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

NICOLLI BOTELHO  ARANHA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
26, no Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar de 02 de
agosto de 2021.

Porto Velho, 11 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2464/2021-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do Servidor RICARDO
SOUZA DA SILVA, matricula 200166721, Assessor Parlamentar,

para o código AP-26 do Gabinete do Deputado Lazinho da
Fetagro, a contar de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2471/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

RILARI MENDONÇA SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Executivo, código DAG-
04, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 02 de
agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2474/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

SEBASTIANA GOMES BABILON, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar
de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2469/2021-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

SIRLENE MODENA DE ALMEIDA RODRIGUES, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
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código ASP-14, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar

de 02 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2456/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de

fevereiro, resolve:

N O M E A R

VALERIA DA SILVA REIS OLIVEIRA, para exercer o Cargo

de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-14, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 02

de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2461/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de

fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora ZENAIDE MARIA

BARBOZA DE SOUZA, matricula 200166689, para Assistente

Técnico, e relotar no Gabinete da Comissão Permanente de

Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização

Administrativa, a contar de 09 de agosto de 2021.

Porto Velho, 10 de agosto de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO P Nº 28/2021-LEG/ALE

Convoca reunião extraordinária da Mesa
Diretora para o dia 18 de agosto de 2021,
às 11 horas, para deliberar acerca da
perda do mandato do Deputado Edson
Martins de Paula.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
no uso de suas atribuições legais, regimentais e amparado
pela alínea a, inciso IV do artigo 13 do Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1º Convocar os membros da Mesa Diretora para uma
reunião extraordinária a realizar-se às 11 horas do dia 18 de
agosto de 2021, no Gabinete da Presidência, com a finalidade
de deliberar acerca da perda do mandato do Deputado Edson
Martins de Paula, face à decisão, em cumprimento de sentença,
do Juízo da Comarca de Alvorada do Oeste, nos autos nº
7001091.52.2021.8.22.0011, com determinação para
“imediatamente deixar de realizar atividades como parlamentar
estadual, em virtude da natureza declaratória automática do
efeito da sentença”.

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

Gabinete da Presidência, 11 de agosto de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 03.08.2021
INÍCIO: 15h29min

PRESIDENTE: SR. CIRONE DEIRÓ
  SR. ALEX REDANO
  SR. ADELINO FOLLADOR
  SR. JAIR MONTES
  SR. ANDERSON PEREIRA

SECRETÁRIO: SR. JAIR MONTES
  SR. CIRONE DEIRÓ

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Sob a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 19ª Sessão

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

TAQUIGRAFIA
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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. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência) – Presidente,
Deputado Luizinho Goebel, só para confirmar se foi registrada
a minha presença.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Está registrada.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência) – Obrigado.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) - Procede à leitura da ata
da Sessão Ordinária anterior.
Lida a ata, Senhor Presidente.

(Às 15 horas e 47 minutos, o Senhor Cirone Deiró passa
a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Boa tarde a todos.
Agradecer a presença de todos os deputados. Quero aqui, de
maneira especial, agradecer ao público presente nas nossas
galerias. De forma excepcional, permitimos a entrada dos
nossos amigos, nossas amigas, dos “Pais Pela Educação”,
movimento muito bonito. Quero parabenizar, em nome da Dra.
Joice, todos os presentes.
E, senhores deputados, acabamos de ler a ata. Eu gostaria de,
neste momento, colocar em discussão a ata que acaba de ser
lida. Algum deputado gostaria de discutir? Não havendo
observações, dou-a por aprovada.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Expediente
recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO
1 - Mensagem nº 181/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Reconhece os
condutores de ambulâncias público-privadas e de veículos de
transporte de pacientes como Profissionais de Saúde na esfera
do Estado de Rondônia”.
2 - Mensagem nº 182/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial o Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a contratação de jovens em eventos, projetos esportivos e
culturais que contêm com benefício fiscal concedido pelo
Governo do Estado”.
3 - Mensagem nº 183/2021 – Poder Executivo, solicitando
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1207/2021 que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Suplementar por Anulação, até o valor de R$ 5.796.950,00”.
4 - Mensagem nº 184/2021 – Poder Executivo, solicitando
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 117/2019 que
“Institui o Programa de Integridade da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta - PROIN, em todos os Órgãos e
Entidades no âmbito do Estado de Rondônia, excetuadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e dá
outras providências.”.
5 - Mensagem nº 185/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Estabelece

que as atividades educacionais com aulas presenciais são
atividades essenciais no Estado de Rondônia”.
6 - Mensagem nº 186/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a equiparação das consultas e exames ambulatoriais, consultas
de especialidades e as cirurgias eletivas aos serviços essenciais
da saúde durante o período da pandemia ocasionada pela Covid-
19”.
7 - Mensagem nº 187/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a esterilização de cães e gatos em Unidades Móveis
(castramóvel) no âmbito do Estado de Rondônia e dá outras
providências”.
8 - Mensagem nº 188/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei “Institui o Estatuto
da Pessoa com Câncer no Estado de Rondônia”.
9 - Mensagem nº 189/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a adoção das cores oficiais na pintura de prédios públicos e dá
outras providências”.
10 - Mensagem nº 190/2021 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Transforma em Estância
Turística o Município de Cacoal, no âmbito do Estado de
Rondônia”.
11 - Mensagem nº 191/2021 – Poder Executivo, informando e
retificando erro material constatado na numeração da
Mensagem n° 186, de 29 de julho de 2021, publicada no Diário
Oficial n° 152, de 29 de julho de 2021.
12 - Ofícios nºs 5409, 5410, 5412, 5176, 5124, 5125, 5126,
5127, 5131, 5160, 5122, 4945, 4871, 4935, 4873, 4874, 4876,
4930, 4808, 4809 4811, 4729/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1841, 1839, 1776, 1841, 1842,
1840, 1835, 1844, 1837, 1838, 1843, 1814, 1822, 1772, 1813,
1825, 1819, 1824, 1821, 1823, 1826, 1778/2021 de autoria do
Senhor Deputado Anderson Pereira.
13 - Ofícios nºs 4944, 4946, 4878, 4929, 5137/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta aos Requerimentos nºs 1818, 1817,
1807, 1812, 1818/2021 de autoria do Senhor Deputado Alex
Silva.
14 - Ofício nº 4870/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
ao Requerimento nº 1816/2021 de autoria do Senhor Deputado
Jean Oliveira.
15 - Ofícios nºs 4927, 4928/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1849, 1850/2021 de autoria
do Senhor Deputado Marcelo Cruz.
16 - Ofícios nºs 4839, 5128, 5129/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta aos Requerimentos nºs 1784, 1834,
1833/2021 de autoria do Senhor Deputado Jair Montes.
17 - Ofícios nºs 5138, 4732/2021 – DITELIR, encaminhando
resposta aos Requerimentos nºs 1511, 1615/2021 de autoria
do Senhor Deputado Eyder Brasil.
18 - Ofícios nºs 5156, 4872, 5139/2021 – DITELIR,
encaminhando resposta aos Requerimentos nºs 1832, 1831,
1829/2021 de autoria do Senhor Deputado Dr. Neidson.
19 - Ofício nº 2174/2021 – DITELIR, encaminhando resposta
ao Requerimento Parlamentar nº 1479/2021 de autoria da
Comissão Temporária de Fiscalização das Medidas Imposta
dos Decretos.
20 - Ofício nº 1138/2021 – Tribunal de Contas do Estado,
comunicando que foi proferida a Decisão Monocrática nº 082/
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21/GCBAA, no processo-e nº 00839/2019/TCE-RO que trata de
acompanhamento da gestão fiscal do Poder Executivo do Estado
de Rondônia, exercício de 2019.
21 - Ofício nº 248/2021/GABPRES – Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando Relatório de Atividades, referente ao 2º
Trimestre do exercício de 2021.
22 - Ofício nº 202/2021 – Tribunal Regional Eleitoral,
comunicando a retotalização de votos para o cargo de deputado
estadual nas eleições de 2018.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Lido o Expediente, Senhor
Presidente.

(Às 15 horas e 54 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência ao Senhor Adelino Follador)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Quero cumprimentar
todas as pessoas aqui presentes, os pais, alunos. Estou vendo
aqui “Criança fora da sala é violência contra criança”, “Educação
é serviço essencial”, “Reabertura: segurança das aulas deve
ser prioridade”. Com certeza. Então, em nome da Dra. Joice,
cumprimentar todos os presentes aqui.
Agora, passaremos às Breves Comunicações. Com a palavra o
Deputado Ismael Crispin, cinco minutos sem aparte. Deputado
Ismael, cinco minutos sem aparte.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Senhor Presidente, senhores
deputados que estão presentes, aqueles que nos acompanham
de forma remota, nosso público que nos acompanha através
da rede social, a página do Facebook da Assembleia Legislativa.
Aproveitar e mandar uma saudação lá para o município de
Guajará-Mirim, ao Vereador Agostinho, que está nos
acompanhando. Cumprimentar as pessoas que estão presentes
no auditório da Casa. Dizer da nossa alegria de estarmos
voltando à rotina, Deputado Lazinho, das nossas discussões.
E, nesses dias que estivemos ausentes da Casa, dado o recesso
parlamentar, eu aproveitei para caminhar o Estado de Rondônia,
visitar os nossos municípios. E volto para esta Casa, e a
finalidade de estar fazendo o uso da tribuna aqui hoje é
justamente para isso: para chamar a atenção dos senhores.
Nós temos um Estado progressista, um Estado que aumenta a
sua receita a cada dia. No entanto, nós precisamos estar
acordados para algumas situações que o Estado precisa
trabalhar muito para dar condição ao povo rondoniense. E aí,
inicio, nós temos aqui um tema pela essencialidade da educação
e que me preocupa muito, não só a questão essencial, mas a
falta, inclusive, de grandes municípios como o nosso, como a
capital do Estado, como Porto Velho, da falta, inclusive, de
escola, da falta de estrada para que os nossos alunos, amanhã,
quando as aulas estiverem de fato retornadas e de forma
presencial, possam ter acesso à educação de verdade. Esse é
um dos temas que nos preocupa.
Nos preocupa também o aumento da violência no Estado de
Rondônia. E aqui faço ênfase à violência doméstica que tem
aumentado de maneira assustadora no Estado. São temas que
nós, enquanto parlamentares, enquanto representantes do povo
rondoniense, precisamos discutir, precisamos chamar as
Secretarias responsáveis para essa discussão e apontar que
um Estado tão progressista, um Estado que tem evoluído, e

muito, como eu disse, crescido a sua receita, aumentado o
seu orçamento, mas dar ao povo rondoniense o tratamento
que a ele é devido. E aí nós incluímos, eu disse aqui, de
educação, eu falei da segurança pública, mas é importante
olhar também para a nossa agricultura. Nós temos discutido
muito o agronegócio, que é quem mantém o PIB nacional em
alta. E as pessoas costumam discutir muito o agro, a empresa
do agronegócio, e estão se esquecendo de dar suporte à
agricultura familiar, que é quem, de fato, dá sustentação a
este Estado. O maior empregador do Estado de Rondônia está
na agricultura familiar. Nós precisamos olhar para isso. O
Governo do Estado de Rondônia - de quem eu tenho alegria
de ser vice-líder e ajudar aqui, neste parlamento - precisa
voltar os seus olhos e ações diretas e concretas para estes
segmentos: educação, segurança pública e agricultura familiar.
Senhores, nós temos, neste momento, a oportunidade e a
responsabilidade de trazer essa discussão para esta Casa e
apontar caminhos para Rondônia. Nós estamos prontos,
Deputado Cirone, para juntos com o governo, para junto com
os senhores, prefeitos, vereadores, secretários municipais,
fazer essa discussão, mas com resolutividade. Nós precisamos
apontar, de fato, caminho e não só passar por aqui, por um
estado de momento. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Parabenizar o
Deputado Crispin pelo seu pronunciamento. Com certeza, a
preocupação desse governo deveria ser mais pela agricultura,
pela agricultura familiar, que tanto hoje emprega e também,
com certeza, gira a economia do Estado de Rondônia.
Com a palavra, cinco minutos sem aparte, Deputado Cirone
Deiró.

O SR. ALAN QUEIROZ (Por videoconferência) – Presidente,
queria só registrar minha presença, por gentileza. Deputado
Alan Queiroz, estou de forma virtual.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Tranquilo, Deputado
Alan. Registra a presença do Deputado Alan, por favor. Já está
registrada. Cinco minutos sem aparte para o Deputado Cirone.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ – Boa tarde, Deputado Adelino Follador,
Presidente desta Sessão. Quero aqui cumprimentar os demais
colegas que estão aqui presencialmente, em nome do
Deputado Lazinho. Cumprimentar os nossos colegas que estão
de forma remota. Está aqui conosco também o ex-Deputado
Jesuíno, seja bem-vindo a esta Casa. Cumprimentar aqui toda
a imprensa, que tem um papel importante, nesta pandemia,
de levar a toda a sociedade rondoniense aquilo que acontece
aqui na Casa de Leis.
Eu quero, nesta tarde, Presidente, no retorno, no segundo
semestre dos nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa,
falar da importância das obras estruturantes no Estado de
Rondônia. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar o
Governador, Coronel Marcos Rocha, o nosso Diretor do DER,
Elias Rezende, pelas obras que estão sendo feitas lá na ponte
do rio Ararinha, no município de Parecis, a qual nós fizemos
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uma Indicação. É uma ponte que trazia vários problemas ali
para dentro da cidade de Parecis, e agora está sendo executada
lá uma obra em concreto e aço. Então, é de necessidade. O
município estava dividido ao meio. E, com a sensibilidade do
governo, remanejou dentro do seu próprio orçamento e está
sendo feita essa ponte lá em Parecis.
A manutenção também é em madeira mesmo da ponte lá no
rio Araras, em Querência, no município de Primavera. Queremos
ressaltar o governo que, neste momento, está fazendo uma
manutenção, mas que precisamos rapidamente licitar essa
ponte e fazer uma ponte em concreto, cimento, concreto e
aço, devido à necessidade do setor produtivo ali, que está
expandindo muito naquela região, e vão passar ali cargas muito
pesadas. E a gente precisa ter atenção naquela ponte, porque
essa manutenção durará por pouco tempo. Então, quero
chamar atenção aí ao governo em relação a isso.
Quero aqui também ressaltar que estivemos lá no município
de Espigão D’Oeste, juntamente com o Secretário Diretor do
DER, Elias Rezende, onde fizemos um compromisso com o setor
produtivo de construir a ponte sobre o rio Ribeirão. É uma
ponte que, ao longo dos anos – desde o tempo da ex-deputada
Lúcia Tereza - o Deputado Anderson Pereira, o Deputado Cirone
Deiró, nós temos cobrado do governo para que faça a ponte ali
sobre o rio Ribeirão. É um rio grande naquele setor da RO
Lúcia Tereza, que traz todo o setor produtivo ali do Pacarana,
no norte do Mato Grosso aqui para o Estado de Rondônia. Então,
o Elias Rezende remanejou recursos dentro do próprio DER e
vai se construir ali uma ponte de quase R$ 6 milhões, uma
ponte ali de 60 metros, para dar viabilidade de aquelas pessoas
do setor produtivo poderem ir e vi ali no município de Espigão
D’Oeste, na estrada RO Lúcia Tereza, entre o Distrito de
Pacarana e o município de Espigão.
Eu quero aqui fazer uma Indicação ao Governo do Estado, que
nós precisamos dar celeridade e efetuar algumas obras aqui
no Estado de Rondônia. Eu vou citar aqui o asfalto da RO-486,
entre a RO Figueira e o município de Espigão D’Oeste. São 23
quilômetros de um setor altamente produtivo que, há muitos
anos, a população espera por esse asfalto.
Quero aqui também falar sobre a Linha 14, entre a Rodovia do
Café e o Distrito de Divinópolis. Já foi feita a galeria, já foram
feitas as pontes. São 7 quilômetros. E quero aqui ressaltar ao
Governo do Estado a necessidade de fazer aquele asfalto.
A RO-471, entre o município de Ministro Andreazza e o município
de Rondolândia, no Mato Grosso. Nós vamos ter ali, Deputado
Lazinho, um grande benefício, que nós vamos trazer todo o
norte do Mato Grosso, a produção do norte do Mato Grosso,
para aqui dentro do Estado de Rondônia.
Então, o governo tem que ter essa sensibilidade que, somente
com a arrecadação de ICMS e a movimentação que nós vamos
ter do norte do Mato Grosso para Cacoal, Ministro Andreazza e
Ji-Paraná, em pouco tempo a gente recupera esse investimento
que será feito desse asfalto.
E nós queremos aqui também ressaltar a necessidade do asfalto
da Rodovia do Porto, entre a BR-364 - ali do lado do Hospital
do Amor - ao porto, aqui no rio Madeira. São 18 quilômetros.
A poeira ali dá mais ou menos uns 10 centímetros de talco. E
nós estamos fazendo com que as carretas que passam por ali
– mais de 500 mil carretas por dia – venham aqui no centro da
cidade, dando aqui congestionamento no trânsito, trazendo

perigo às pessoas que moram aqui dentro da cidade, porque
não tem condições de trafegar naquela rodovia.
Então, queremos chamar atenção aqui para o Governo do
Estado de Rondônia para que possamos de alguma maneira
especial, pelo tráfego que temos ali, pela quantidade de
carretas que passam dia a dia na estrada do Porto, que seja
uma obra prioritária para o Estado de Rondônia. Só assim nós,
realmente, vamos estar valorizando o agronegócio do Estado,
o que tem segurado esse Estado aqui no azul e a gente possa
dar condição de exportar a produção nossa, aqui, no Estado
de Rondônia.
Deputado Adelino, eu peço mais dois minutos, só para concluir,
que eu quero aqui falar também em relação à Rodovia do Boi,
entre Corumbiara e aqui o município de Parecis. É uma rodovia
que os caminhões têm que rodar 190 quilômetros a mais, ir
pela cidade de Vilhena, porque não conseguem tracionar numa
serra chamada “Serra do Bosco”. O DER já foi lá, fez um trabalho
de rebaixamento daquele morro, fez um trabalho de
manutenção dessa estrada, mas, devido ao peso das carretas,
eles não conseguem tracionar nesse morro. E conversei hoje
com o Secretário do DER, o Diretor Elias Rezende, solicitando
que seja feito ali o asfalto de três a quatro quilômetros na
serra, que aí os caminhões vão evitar de andar 100, 150
quilômetros a mais, e vir aqui por dentro, dando condições de
sair a produção daquela região.
Então, que o governo tenha sensibilidade de ver esses pontos
críticos do nosso Estado que estão atrapalhando o setor
produtivo, e possa fazer esses investimentos de imediato.
Assim, nós vamos dar uma celeridade na nossa produção,
vamos dar celeridade no transporte e nós vamos ter condições
de produzir mais e com menos custos para o produtor, menos
custos para o transporte, e assim, ter condições de o Estado
de Rondônia ter uma melhor arrecadação.
Para concluir, Presidente. Eu estive hoje na Seosp (Secretaria
de Estado de Obras e Serviços Públicos), e cobrei da Seosp –
então, uma Indicação aqui do colega nosso, o ex-Deputado
Adailton Fúria - da iluminação da ponte sobre o rio Machado,
ali na cidade de Cacoal. É uma via que interliga o aeroporto de
Cacoal, a via que precisa ter essa iluminação feita. E quero
aqui cobrar o Seosp, que dê a Ordem de Serviço para que
possamos fazer a iluminação da ponte sobre o rio Machado,
ali na cidade de Cacoal.
Então, essa é a nossa solicitação. Esse é o nosso pedido para
que possamos ser atendidos no Estado de Rondônia, dando
celeridade ao nosso setor produtivo.
Obrigado, Presidente.

(Às 16 horas e 08 minutos, o Senhor Adelino Follador
passa a presidência ao Senhor Jair Montes)

O SR. JAIR MONTES (Presidente) – Nas Breves Comunicações,
com cinco minutos, sem aparte, o Deputado Adelino Follador.

 O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente Deputado Jair,
todos os visitantes, todas as pessoas que estão hoje aqui nos
visitando, para nós é um prazer muito grande, os pais, os
alunos, em nome da Dra. Joice, cumprimentar todos os
presentes aqui. Para nós é um prazer, e com certeza a educação
tem que voltar, as aulas têm que voltar o mais rápido possível.
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E eu tenho certeza que esta Casa, a maioria dos companheiros,
vai estar apoiando para que volte a educação, que é muito
importante neste momento.
Cumprimentar o deputado Jesuíno, nosso colega, junto com a
sua esposa, ex-vereadora também. Para nós é um prazer tê-lo
aqui conosco. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes,
a população de Rondônia, e dizer que nós estamos hoje voltando
aos trabalhos. E essa semana eu consegui visitar muitos
municípios, onde ouvimos muito as reivindicações da sociedade,
da comunidade, dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores,
das lideranças, e também vimos que há necessidade urgente
de várias situações que se encontram no Estado.
Mas, eu gostaria, primeiro, de parabenizar o Governador do
Estado pela inauguração do aterro da 421. Parabenizar também
o ex-governador Confúcio, o Deputado Ezequiel também, que
estava no DER na época, quando foi feita aquela ponte.
Infelizmente, não foi feito o aterro naquele tempo, e agora
então o Governador fez e foi inaugurado essa semana. Então,
aquele acesso à 421, que era precário com a ponte, onde o
Governador Jorge Teixeira e eu participamos da inauguração.
Em 1984 que foi inaugurada, era uma balsa. E com o apoio da
mineração, com o apoio, na época, do Governo do Estado foi
inaugurada aquela ponte de uma pista. Mas, aquela região
desenvolveu muito, seja em Montenegro, Campo Novo,
Jacinópolis, todos aqueles distritos, Três Coqueiros, Vila União,
Rio Branco, e até o pessoal ali da região de Ariquemes, para o
lado de lá, Alto Paraíso, que depende daquela ponte. O pessoal
daquela ponte - estava superada - não tinha mais jeito de passar,
e até a ponte já estava bastante danificada.
Então, com certeza agora com duas pistas, uma ponte de
concreto... Então, queria também agradecer ao Governador,
que atendeu uma Indicação nossa lá em 2016, quando foi feito
o Projeto, de 2015 para 2016, uma Indicação nossa, e depois
foi feito o Projeto, 2017-2018, e foi construída a ponte, e agora
foi feito o aterro.
Também, daqui a uns dias vai ser inaugurada a ponte lá de
Jacinópolis, no rio Jaci. Também uma Indicação nossa, na época
do ex-deputado Cleiton Roque, nós fomos fazer uma visita juntos
naquela região. E conversando com o Governador na época, fiz
uma Indicação, e também acabou de construir agora, acabou
de fazer o aterro, que vai ajudar muito aquela região.
Então, quero dizer que para nós é uma alegria saber que coisas
que, lá atrás, a gente trabalhou, agora está concluindo esse
trabalho.
Nós temos ali em Ariquemes, daqui uns dias vai inaugurar, o
Tudo Aqui, que é o antigo Shopping Cidadão, que na época o
ex-presidente do Tribunal de Justiça, que hoje até faleceu, ele,
na época, atendeu uma reivindicação nossa e nós pegamos,
na época, todos os órgãos do Estado daquela região de
Ariquemes e nós pedimos que fosse cedido aquele prédio para
montar o Tudo Aqui. E agora está quase concluído, daqui a uns
dias vai ser inaugurado, também vai ajudar muito não só o
pessoal de Ariquemes, mas a toda a região de Ariquemes, ali
naquele prédio do antigo Fórum de Ariquemes. Então, nós
tivemos várias conquistas.
Eu quero dizer também que ontem começou a recuperação da
estrada da 421, tapa-buraco da 421. Já estava licitado. Nós
cobramos do DER aquele trajeto - 60 quilômetros depois de
Campo Novo - e o DER assumiu oficialmente. Até viemos com
os vereadores de Campo Novo, outros vereadores de Monte

Negro, vários que solicitaram na época, e nós... então, ficou
oficializado definitivamente: aqueles 60 quilômetros ficaram
para o DER. E os 115 quilômetros de Ariquemes até depois de
Campo Novo, nós ficamos. Então, fomos lá com o Dr. André,
cobramos para que fosse feito o tapa-buracos o mais urgente
possível. E lá descobrimos que tinha uma decisão do Ministro
da Infraestrutura, na qual precisava fazer o inventário para
devolver a 421 do Estado para o Governo Federal. E nós
imediatamente cobramos do Diretor-Geral do DER, o Adjunto,
o Governador, e, demorou um pouco, mas conseguimos, então,
que o Governador assinasse o termo para mandar para o
Ministro da Infraestrutura. E lá, tramitou o processo e foi feito
oficialmente, então. Foi assinada a Ordem de Serviço, na
segunda-feira retrasada. E, como a empresa tinha 15 dias,
ela adiantou. Entrou ontem, começou a fazer a recuperação
da 421. Então, nós nos sentimos muito satisfeitos. Pedi também
para o Senador Marcos Rogério para ajudar a agilizar, lá no
Ministério, quando, depois que o Governador assinou também
ajudou. Então, para nós é um prazer e hoje tomara que essa
empresa faça o serviço o mais rápido possível para atender
aquela população, que dá raiva, dá até desgosto passar ali na
421 com aqueles buracos, e esperamos que seja feito um
trabalho bom e rápido para atender aquela população.
Então, queremos deixar esses pedidos aqui. Eu já fiz um pedido
também ao DER para sinalizar da BR-364 até na Triunfo.
Aconteceu um acidente esses dias, porque não tem sinalização.
Foi feito tapa-buraco e não tem mais sinalização, não foi feita
aquela sinalização naquela BR, e o pessoal à noite se perde e
acontecem vários acidentes. Já aconteceram de moto, outros
carros, porque, à noite, a visibilidade é muito ruim. Então,
esperamos que o DER atenda o mais rápido possível.
Também fizemos um pedido ao DER, ao Diretor-Geral, ao
Adjunto, que está começando, e isso é muito bom, o
revestimento da 257, ali em Ariquemes, mas precisamos que
seja feita a drenagem daquela água que sai ali no começo da
257, indo para Machadinho, porque nós achamos que não dá
para fazer a ciclovia até no frigorífico, que estava planejado,
recapear aquele asfalto e deixar aquele buraco – onde já deu
até morte ali naquele buraco do lado direito – e onde também
está destruindo praticamente o asfalto já, porque está chegando
no... Então, são 300 metros, 250 metros de drenagem que
tem que ser feita para poder fazer um trabalho decente ali.
Então, deixar essa nossa posição, essas nossas cobranças e
também nossos elogios às pessoas, aos órgãos que estão
atendendo os pedidos e, graças a Deus, estão sendo atendidos.
Então, deixar este momento aqui na tribuna, registrar esses
fatos importantes aqui para o Estado de Rondônia. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) – Presidente, me
inscreve, por favor, Dr. Neidson.

(Às 16 horas e 16 minutos, o Senhor Jair Montes passa
a presidência ao Senhor Alex Redano)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Deputado Neidson inscrito.
Convido, neste momento, para as Breves Comunicações, o
nobre Deputado, 1º Secretário desta Casa de Leis, Deputado
Jair Montes. Antes, porém, eu gostaria de fazer um registro.
Queria registrar a presença aqui da ex-vereadora, advogada
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Ada Dantas, e o nosso amigo, ex-deputado estadual Jesuíno
Boabaid, sempre muito bem-vindos a esta Casa de Leis.
Com a palavra, o nobre Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Deputado Presidente desta Casa,
Deputado Alex Redano, em seu nome cumprimento a Mesa,
em nome da minha ex-companheira de parlamento mirim,
Deputada... “Deputada”, ó, já estou profetizando - viu, Jesuíno?
-, em teu lugar... É ex-vereadora Ada Dantas. Seja bem-vinda
a esta Casa, Dra. Ada. Jesuíno, seja bem-vindo também,
deputado. A todas as mães e pais de alunos que estão que
estão reivindicando, aqui, a quebra do Veto. E já tem meu voto
da quebra desse Veto, que chegou mais do que a hora de as
nossas crianças e professores, profissionais da Educação,
retornarem à sala de aula. Já chegou a hora. A vacina veio
para isso. E está, a cada momento, diminuindo os casos de
covid. E chegou a hora de nós retornarmos a nossa vida normal.
Senhor Presidente, eu vou pedir licença. Eu não sei se já está
no ponto o vídeo que vou colocar. Eu estou aqui grato ao
Governador Marcos Rocha, que completa hoje mais um ano de
vida, que Deus abençoe o Governador Marcos Rocha, que dê a
ele muitos e muitos anos de vida, e o mais importante, que dê
a ele sabedoria, Deputado Ezequiel Neiva, para poder continuar
governando o Estado de Rondônia. Mas, eu quero aqui já
parabenizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Politec e, também,
os Bombeiros Militares, viu, Dra. Ada. Em seu nome e em nome
do Jesuíno, que foram todos vocês que lutaram, e essa Casa
aqui aprovou, a partir do início do ano terá o realinhamento –
que não é aquilo que esperavam ainda, mas já é um avanço,
então, já estão contemplados. Mas, tem uma classe aqui que
não está contemplada ainda. Então, eu quero trazer esse vídeo,
que é um documentário que está sendo lançado no Brasil. Então,
eu peguei ali do g1.com, trago aqui para uma reflexão,
Deputado Anderson Pereira.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Entendi.

O SR. JAIR MONTES – Vamos lá, meus... Ele é muito rápido.
Pode aumentar o som. Está sem som?

(Apresentação de vídeo)
Obrigado. Essa classe, na qual o Deputado Anderson Pereira
começou sua carreira, praticamente, e é policial penal, é uma
classe que, toda Sessão, tanto o Deputado Anderson Pereira
quanto eu estamos batendo aqui e cobrando do Governo do
Estado de Rondônia, cobrando do Secretário de Justiça. Cadê
a lei que regulamenta o policial penal? Cadê a lei que ia ser
encaminhada para esta Casa, o PCCR, o PCCS dos policiais
penais? Todos os agentes da segurança pública receberam
seu realinhamento, mas o policial penal parece que não é visto
como também membro do corpo da polícia, Dra. Ada. E é um
absurdo. E às vezes nós só estamos acostumados a saber,
estão presos, estão cuidando de presos, mas não sabe que
aquele cidadão, aquela cidadã que trabalha no presídio, o
transtorno psicológico que ela tem depois que chega em casa,
ou depois que se aposenta ganhando um mísero salário.
Então, Deputado Anderson Pereira, esse semestre aqui é o
semestre que nós vamos cobrar, eu ajudando o senhor, o senhor
me ajudando, para que nós possamos trazer a dignidade para
a sua classe, para as pessoas que precisam, para as pessoas

que estão sofrendo. Toda a classe da segurança pública foi
olhada, mas o policial penal, o socioeducador parece que não
existem. E aqui saiu um documentário muito novo para o Brasil,
para mostrar o trabalho que esses homens fazem, que é um
trabalho muito importante para a sociedade.
Então, fica aqui, Presidente, o nosso apelo, Presidente Alex
Redano. E nós queremos contar com o senhor para que nós
possamos cobrar o Secretário de Segurança, que ele já esteve
aqui nesta Casa, e falava que em 30 dias – já está dando mais
de 90 2002– e não chegou a lei do policial penal, não chegou
lei de reajuste coisa nenhuma da Polícia Penal. Então, aqui eu
cobro do senhor, como Presidente desta Casa, juntos, para
que nós possamos fazer essa cobrança direto ao Governador
Marcos Rocha. No mais, muito obrigado. Que Deus nos abençoe.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado Jair
Montes, pelas suas palavras. E eu concordo totalmente com
Vossa Excelência. Inclusive, Deputado Jair Montes, não tenho
nada contra esse atual Secretário, mas se eu estivesse no
lugar do Governador Marcos Rocha, já teria trocado de
Secretário. Ele é, disparado, o Secretário que é destaque
negativo desse governo. Ariquemes, não é Deputado Adelino,
nós sofremos com fugas constantes. Então, estou apoiando o
Deputado Jair. Deputado Anderson, nós temos um compromisso,
Deputado Anderson, enquanto não resolver a questão da
segurança pública no Estado de Rondônia, a questão, perdão,
dos policiais penais, nós não iremos pautar nem um projeto da
Secretaria de Justiça. Compromisso feito e o compromisso será
mantido. Realmente, uma vergonha o que vem acontecendo e
eu não entendo, já conversei pessoalmente com o Governador,
respeito que é uma decisão do Governador Marcos Rocha, na
minha opinião, está fazendo um bom mandato. Ontem tivemos
a inauguração da ponte em Ariquemes, mas nessa questão
dessa Secretaria de Justiça, é um ponto negativo no Governo
Marcos Rocha. E no meu entendimento, esse Secretário deve
deixar o governo para que o governo possa evoluir.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Só uma Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Com a palavra o Deputado
Anderson, com um aparte, uma Questão de Ordem.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Presidente, mais uma vez
agradecer a Vossa Excelência por esse apoio à categoria,
Deputado Jair que trouxe essa reportagem e que saiu no
Fantástico, retratando. Isso não retrata 1% do que o policial
penal passa ali dentro. Isso mostra um pouco da realidade de
São Paulo que não tem a ver com a nossa realidade. Lá tem
situações piores e tem situações melhores. Aqui, tem situações
piores e também tem situações melhores. Mas, na questão
salarial nós estamos nas piores e nas condições de trabalho
também. Esse Secretário veio do DEPEN, veio de Brasília, fica
mais em Brasília do que aqui. A Secretaria não teve o choque
de gestão que ele se propôs vir fazer. A missão que ele se
propôs em fazer, que o Governador determinou para ele, que
ele falou, aqui, na Comissão de Segurança Pública, até agora
ninguém viu o que é. E acho que o Governador tem que abrir
os olhos dele, porque a gente não está vendo as coisas
acontecerem. A Secretaria está parada, as coisas estão
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acontecendo, o presídio de Ariquemes é o pior exemplo, hoje,
do Estado e ninguém faz nada. E nós vamos continuar,
incisivamente, cobrando. Como eu disse, as questões da Sejus
estão travadas. Me parece que o Governo não está ligando
muito para a Secretaria de Justiça, porque até agora uma
regulamentação em uma polícia que foi criada no Congresso
Nacional, que já está no texto constitucional não chegou nessa
Casa, algo que já foi bem discutido com a categoria. Então,
assim, fica difícil tratar com um Secretário que vem aqui, se
compromete, não cumpre, e até agora algo que foi bem
elaborado pelos colegas, também não está aqui, não é
Presidente. Então, a gente só tem a agradecer à categoria,
que está acompanhando todo esse trabalho e o nosso trabalho
vai continuar. Se o governo quer deixar a Sejus parada, então,
a Sejus vai continuar parada, do jeito que ela já está parada.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Questão de Ordem
concedida ao Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero parabenizar o Deputado
Alex que trouxe esse assunto, também o Deputado Anderson,
o Deputado Jair. De fato, a Sejus, hoje, deixa a desejar e aquele
presídio de Ariquemes, Deputado Anderson, não é um mal
exemplo do Estado, não; é nacional. Porque não existe acho
que nenhum outro presídio com 25 fugas dentro de pouco tempo
que foi inaugurado, mais de 25 fugas. Aquilo ali é um
desrespeito, é uma coisa que não tem explicação. Então, eu
queria dizer que o Secretário veio na Comissão, nós já
discutimos isso nas Comissões. Já fomos lá no local, lá no
presídio, discutimos com o Promotor lá em Ariquemes duas
vezes, junto com o Secretário e nada sai do papel, nada
acontece. Isso quero deixar também registrado, aqui, que
quando se fala do aumento dos policiais penais, que é muito
importante, a regulamentação, mas também do pessoal do
Detran. O pessoal esteve comigo que já estão três anos, já
está lá na MEMP, aprovado, já foi, já voltou e foi, já foi feito
acordo e não vem para essa Casa, não vem para a gente poder
aprovar. Também a questão da Sedam, é uma vergonha, aquela
Sedam; fazer o Plano de Cargos e Salários deles, fazer o
aumento, Deputado Chiquinho que sempre questiona também.
É uma vergonha. Então, nós precisamos rever isso, rápido,
urgente que essa situação é dramática. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino. Eu gostaria nesse momento de interromper as nossas
Breves Comunicações para dar posse ao nobre Deputado
Ribamar Araújo.
Eu convido, neste momento, para a Solenidade de Posse, o
Deputado Jhony Paixão e o Deputado Cirone Deiró. Mas, antes,
porém, peço perdão, eu pulei aqui, eu solicito nesse momento
— antes de convidar o nosso Deputado Ribamar Araújo para a
posse —, eu solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura
da Decisão do Tribunal Superior Eleitoral, comunicando a essa
Casa pelo Ofício TRE nº 202/2021. Senhor Secretário.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Decisão do Tribunal
Superior Eleitoral - TSE

Em decisão liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin nos
autos do processo 0600316-23.2021.6.00.0000, que culminou
com a cerimônia pública de retotalização dos votos referentes
ao 1º turno das Eleições de 2018. Concluída a retotalização
dos votos pelo sistema de totalização do TSE, José Ribamar
de Araújo foi considerado eleito ao cargo de deputado estadual,
em substituição ao Deputado Aélcio da TV, que teve os votos
considerados nulos por força dos artigos 222 e 237 do Código
Eleitoral. Diante disso, o Tribunal Regional Eleitoral - TRE,
comunicou a Assembleia Legislativa, via oficio nº 202/2021-
PRES/GABPRES, recomendando que a Mesa Diretora prolatasse
a decisão no sentido de reconhecer de empossar o Senhor
José Ribamar De Araújo, eleito pela Coligação Frente em
Defesa de Rondônia - PSDC/PHS/PSC, no cargo de Deputado
Estadual, o que está sendo feito em obediência a decisão
judicial.
Lido a decisão judicial, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Muito obrigado, Senhor
Secretário, Deputado Jair Montes, 1º Secretário. E neste
momento, sim, convido o nobre Deputado Cirone Deiró, nobre
Deputado Jhony Paixão para acompanhar o Deputado Ribamar
para o seu juramento.
Bem-vindo, nobre Deputado Ribamar Araújo. Convido o
empossando a posicionar-se para prestar o seu juramento
constitucional. Com a palavra, Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Prometo guardar as Constituições
Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Declaro neste momento
empossado no cargo de Deputado Estadual o senhor José
Ribamar Araújo. Parabéns, Deputado. Solicito ao Senhor
Secretário que proceda à leitura do Termo de Posse.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – “Estado de Rondônia.
Assembleia Legislativa. Termo de Posse Nº 34/2021.
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor José Ribamar de
Araújo, no cargo de Deputado Estadual na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.
Aos três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um,
às quinze horas e quarenta e cinco minutos, na cidade de
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, no Plenário da
Assembleia Legislativa, em Sessão Ordinária, presidida pelo
Deputado Alex Redano - Presidente, e secretariada pelo
Deputado Jair Montes - 1º Secretário, e, em conformidade a
decisão Liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos
do processo 0600316-23.2021.6.00.0000, que culminou com
a cerimônia pública de retotalização dos votos referente ao 1º
turno das Eleições de 2018. Concluída a retotalização dos votos
pelo sistema de totalização do TSE, José Ribamar de Araújo
foi considerado eleito ao cargo de deputado estadual, em
substituição ao Deputado Aélcio da TV, que teve os votos
considerados nulos por força dos artigos 222 e 237 do Código
Eleitoral. Diante disso, o Tribunal Regional Eleitoral-TRE,
comunicou a Assembleia Legislativa, via ofício nº 202/2021-
PRES/GABPRES, recomendando que a Mesa Diretora prolatasse
a decisão no sentido de empossar o Senhor José Ribamar de
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Araújo. Em obediência a decisão judicial e nos termos do §6º,
art. 3º do Regimento Interno, compareceu o Senhor José
Ribamar De Araújo, eleito pela Coligação Frente em Defesa de
Rondônia - PSDC/PHS/PSC, para ser empossado no cargo de
Deputado Estadual. O empossando apresentou o respectivo
Diploma, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE, a
sua Declaração de Bens, o seu Nome Parlamentar e prestou o
seguinte compromisso: “Prometo guardar as Constituições
Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”.
Após prestado o compromisso, o Excelentíssimo Senhor
Presidente declarou empossado no cargo de Deputado Estadual,
o Excelentíssimo Senhor José Ribamar de Araújo, com o Nome
Parlamentar de Ribamar Araújo. Em firmeza, lavrou-se o
presente Termo que, lido e achado conforme, segue assinado
pelo Senhor Presidente e pelo Deputado empossado.
Plenário da Assembleia Legislativa, 03 de agosto de 2021.
Deputado Alex Redano - Presidente ALE/RO
José Ribamar - Deputado Estadual”

Lido, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento, eu convido
o senhor deputado empossado para assinar o Termo de Posse.

(Procede-se à assinatura do Termo de Posse)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento, concedo
a palavra, se algum Deputado gostaria de usar a palavra.
Eu gostaria de falar aqui algumas palavras. Eu quero aqui falar
do Deputado Ribamar. Tive a honra de ser deputado junto com
o Deputado Ribamar. É uma pessoa que tem as características
de ser um homem probo, uma pessoa reta, um deputado muito
transparente. E tem uma frase, deputado, que o senhor me
falou uma vez, que isso marcou. Eu acho que Vossa Excelência
não vai se lembrar. A gente estava falando de ética na política.
E você falou: “olha, deputados da minha natureza, pessoas do
meu jeito de ser não têm vida longa na política. Eu não sei se
consigo reeleger, mas eu jamais irei contra os meus princípios”.
E isso sempre martelou na minha cabeça. E realmente você é
uma pessoa reta, é uma pessoa de caráter. Sinta-se abraçado
aqui por todos os deputados.
E eu queria também fazer uma fala que eu tenho no meu
coração. E se eu não falar, eu nã—o vou ficar em paz. Eu
queria falar do Deputado Aélcio da TV. O Deputado Aélcio da
TV é uma pessoa que, também, eu olho para ele e eu vejo as
mesmas características do Deputado Ribamar. É uma pessoa
altamente ética, uma pessoa honesta, uma pessoa de valores,
e deixa uma história, deixa um legado aqui no Parlamento. Eu,
às vezes, fico com o coração apertado por estarmos aí perdendo
um grande colega que eu sei que contribuiu muito para o nosso
Estado e poderia contribuir muito mais. Por outro lado, fico
feliz também pela entrada de um colega que é uma pessoa
proativa, uma pessoa de caráter, e que vai fazer um grande
trabalho.
No mais, gente, Ribamar, bem-vindo. Aqui é a sua casa. Todos
os companheiros aqui te esperam, te recebem de braços
abertos.
Eu convido agora — concedo — para o nosso Deputado se
dirigir até a tribuna para fazer o seu discurso de posse. Então,
mais uma vez, parabéns, Deputado Ribamar.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Excelentíssimo Senhor Presidente
Alex Redano, demais membros da Mesa Diretora, Deputado
Adelino, Deputada Rosângela, Deputado Jair Montes, Deputado
Cirone Deiró, os colegas – posso chamar assim, a partir de
agora -, Deputado Lebrão, Deputado Ezequiel Neiva, Deputado
Chiquinho, meu ex-companheiro de partido Lazinho da Fetagro,
Deputado Eyder Brasil, Deputado Jhony Paixão, Deputado
Crispin, Deputado Anderson Pereira, Deputada Cassia Muleta,
e os demais Deputados que não estão aqui presentes, não sei
se estão remotamente.
Vim disposto hoje a tomar posse numa cerimônia muito
simples, e estava disposto a não fazer nenhum discurso, até
porque o povo já vive tão agastado, com tantos discursos e
poucas ações dos políticos, que, às vezes, eu me recuso a
estar falando ao público. Mas eu não poderia, de maneira
nenhuma, deixar de agradecer a todos que foram muito
importantes e têm sido nessa caminhada difícil nossa até aqui.
Queria agradecer a todos os deputados, mais uma vez. Queria
agradecer aos meus familiares, que, diga-se de passagem,
não está nenhum aqui, devido a essa pandemia, para não haver
aglomeração, e para ninguém - outra pessoa – ficar sentido
de que convidei minha família e não convidei meus amigos,
não convidei meus eleitores, não convidei as outras pessoas
como eu gostaria, eu preferi que não viesse ninguém da minha
família, respeitando essa questão sanitária dessa pandemia,
desse vírus terrível que tem levado a vida de muitos dos nossos
amigos, de muita gente, de muitos brasileiros.
Queria agradecer imensamente ao ex-deputado, meu
companheiro, meu amigo Jesuíno Boabaid e a Dra. Ada
Boabaid, que tiveram um desempenho marcante nesse nosso
processo. Mesmo, Senhor Presidente, eu, que gostaria de
chegar a esta Casa em outras circunstâncias que não fosse
pela cassação de um deputado, mas mesmo assim eu não
posso deixar de agradecer o empenho que vocês tiveram nesse
processo. Agradecer a todos que estão aqui na galeria, os que
vieram para me prestigiar e aqueles que vieram que eu nem
conheço, que vieram aqui somente para assistir à Sessão. Mas
quero agradecer imensamente à Imprensa, a todas as pessoas
que ao longo do tempo, quando existia a expectativa de a gente
voltar a esta Casa eles demonstravam a felicidade muito grande
com nosso retorno, a todas as pessoas, meus eleitores, meus
amigos, os anônimos, pessoas que eu nunca tinha visto, se
manifestando com muita felicidade pelo nosso retorno.
Todos sabem aqui a amizade que eu deixei. E aqui queria fazer
um parêntese muito especial, saudar e agradecer a todos os
funcionários desta Casa, seja do quadro efetivo ou seja dos
cargos comissionados com quem eu convivi aqui por 12 anos
nas legislaturas passadas, esse pessoal ficou marcado no meu
coração. Não tem um só funcionário desta Casa que eu não
tenha tido deles o respeito e não tenha dado a eles esse mesmo
respeito. São tantos, que eu tenho certeza que todos ou quase
todos, se sentiram muito felizes quando souberam da nossa
volta a esta Casa. E isso, meus amigos, não tem dinheiro que
pague. Eu que fui um deputado, posso dizer assim, não dou
um sorriso falso para ninguém, eu não dou um sorriso para
ninguém que não seja verdadeiro, mas eu procuro tratar as
pessoas sempre com muita cordialidade como todas elas
merecem, independentemente do seu grau na escala social.
E aqui eu quero, retornando a esta Casa, dizer para a população
de um modo geral que eu correrei contra o tempo, por um
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pequeno mandato de um ano e meio, mas eu quero, através
de muito trabalho, poder recuperar um pouco do que nós
perdemos com a minha ausência desta Casa quando não logrei
êxito na eleição de 2018. E prometo, a única promessa que eu
faço ao povo, aos meus eleitores, aos meus amigos, ao povo
de um modo geral é que tudo farei na minha vida e continuarei
fazendo para nunca cair na tentação do erro, para nunca
decepcionar aqueles que em mim acreditam. E já repeti isso
muitas vezes e digo isso de coração: se um dia for para
decepcionar aqueles que depositam em mim tanta confiança,
tanta esperança, que Deus me mate antes de eu decepcionar.
Essas minhas palavras têm me acompanhado ao longo de todos
os meus mandatos. Desde que entrei na política que eu sempre
procurei ter essa retidão e falar isso para a população.
Aqui eu vou encerrando minhas palavras, agradecendo mais
uma vez a todos que estão aqui presentes, a todos que, de
uma maneira ou de outra, ficaram felizes com o nosso retorno.
E agradecer mais uma vez, não posso de maneira nenhuma
deixar de agradecer, a todos os funcionários desta Casa que
me tratam tão bem, que me tratam com tanta cordialidade,
com tanto respeito. A todos vocês, meus amigos, muito
obrigado. Um abraço. Felicidade a todos. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, mais uma vez,
nobre Deputado Ribamar Araújo. Continuamos neste momento
a nossa Sessão em Breves Comunicações. Com a palavra, o
nobre Deputado Ezequiel Neiva. Os demais deputados que
queiram se inscrever, Deputado Lazinho? Lazinho, quem mais?
Eyder, você é o próximo. Pastor Alex Silva, Lebrão. Neidson
está inscrito também. Chiquinho da Emater está inscrito também.
Com a palavra, o nobre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, senhores
deputados, eu quero, com muita alegria estar dando também
as boas-vindas ao nosso amigo Deputado Ribamar, a quem eu
tive a honra de ser deputado junto com ele no período de 2007
a 2011. Não poderia deixar aqui também de deixar um abraço
também ao nosso colega que até semana passada estava com
a gente, Deputado Aélcio da TV, que também prestou aqui um
brilhante trabalho a esta Casa, ao povo de Rondônia, sobretudo
à nossa capital. Sorte de Porto Velho que o Ribamar também é
de Porto Velho, e Porto Velho acabou por não perder nenhum
deputado. Saiu o Aélcio da TV e entra o Deputado Ribamar,
que também é da capital e por Candeias, e muito trabalhou por
esses dois municípios. E com certeza chega aí com toda força
para apresentar aquilo que ele sabe de melhor, que é realmente
trabalhar em prol da nossa capital.
Quero saudar o ex-deputado Jesuíno também, que estava aqui
até agora, a Ada, ex-vereadora, também aqui da nossa capital.
Mas, Senhor Presidente, eu, ontem, eu fiquei sabendo pelos
meios de comunicação, e até um colega meu me ligou, lá de
Ariquemes, que trabalha no DER, falando da inauguração da
ponte, a quem até falei com o Deputado Adelino Follador hoje,
porque eu me lembro muito bem, Deputado Adelino, que no
dia, exatamente, 1º de dezembro de 2015, quando o ex-
governador, então Governador Confúcio Moura, me chamou
para assumir o DER, a primeira missão que ele me deu foi
justamente me levar lá naquela ponte e dizer: “Olha, aqui
precisamos construir uma ponte de concreto, que o Deputado

Adelino vive me pedindo e solicitando essa ponte aqui para o
município de Ariquemes, e você tem a missão de entregar
essa ponte pronta”. Eu falei “beleza”. E aí voltamos para Porto
Velho, Deputado Chiquinho, chamamos a equipe; preparamos
o Termo de Referência; contratamos a empresa; fez o projeto;
em seguida licitamos a obra, que começou no mês de abril já
de 2017 (demorou um ano para que a empresa fosse
contratada e desenvolvesse o projeto). E, em 2018, a empresa
entregou a ponte prontinha. Prontinha. E, infelizmente,
demorou-se dois anos para fazer o aterro, dois anos e meio,
mas graças a Deus - aqui eu quero parabenizar o Diretor-
Geral do DER hoje, o Elias, que montou uma equipe este ano
e conseguiu fazer o aterro, tanto lá de Ji-Paraná, que foi no
ano passado, e neste ano fez o aterro da ponte do rio Jamari,
do Município de Ariquemes.
Eu só fiquei triste, Deputado Adelino, porque eu, que construí
a ponte, não fui convidado para fazer parte lá da inauguração
da ponte. Fiquei triste, chateado. Vou aqui expressar a minha
indignação - viu, Deputado Chiquinho da Emater? - por não ter
sido convidado para inaugurar uma obra tão belíssima, que
foi a ponte lá do rio Jamari, que eu me esforcei a pedido,
determinação, do então Governador Confúcio Moura e do
Deputado Adelino Follador, para construir aquela ponte. Mas
tudo bem. Parabenizo o Governador, que trabalhou e fez ali o
aterro, ainda que um pouco atrasado, mas fez. Está
inaugurada. Ariquemes ganhou muito. Toda aquela região ali
da 421, Buritis, Monte Negro, enfim, os distritos...

O SR. ADELINO FOLLADOR – A ponte de Jaci também, que
está terminando, também foi.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – A ponte do rio Jaci-Paraná também
foi uma obra que nós licitamos quando eu ainda estava no
DER, o projeto, já deixamos encaminhado para a contratação
também. E, enfim, a população deve estar muito contente,
muito feliz mesmo.
E ouvi o Deputado Jair Montes falar que hoje é aniversário do
Governador. É isso, Deputado Jair? Você deu aqui os parabéns
para ele. Nós também queremos externar aqui e parabenizar
o nosso Governador do Estado pelo seu aniversário nesta data
de hoje. E parabenizar o Diretor-Geral do DER, que vem,
realmente, trabalhando e fazendo a diferença, o nosso Elias
Rezende, está muito determinado, não apenas envolvido, mas
comprometido com as causas do DER, trabalhando muito firme,
muito forte nas rodovias ao longo do Estado de Rondônia.
Nós não poderíamos deixar de fazer aqui um agradecimento
ao nosso Governador também, que, na semana passada, ele
sancionou o Projeto de Lei que tratava aqui da remuneração
dos policiais militares. E também uma outra emenda que
colocamos aqui na relatoria do Deputado Jhony Paixão para
que os policiais militares, quando houvesse, então, vagas
pudessem ter os seus interstícios diminuídos para que
pudessem, então, ser promovidos. Acredito que já para os
próximos dias o Governador terá para o próximo mês agora, o
mês de agosto, que é o mês, 25, uma data de promoção dos
policiais militares, possa estar, então, assim fazendo,
diminuindo alguns interstícios, já que existem as vagas para
promoção de alguns valorosos e aguerridos policiais militares,
que tanto sofrem e dedicam as suas vidas aí na rua defendendo
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a nossa sociedade, defendendo o bem maior, que é a vida.
Então, parabéns, Governador. Muito obrigado por sancionar as
duas emendas que nós aqui apresentamos, juntamente com o
Deputado Jhony Paixão, aprovado por unanimidade desta Casa
de Leis, nesta oportunidade.
Presidente, era isso. Obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
Deputado Ezequiel Neiva.
Gostaria de convidar, neste momento, para uso da tribuna em
Breves Comunicações, cinco minutos sem aparte, o nobre
Deputado Eyder Brasil.
Só um minutinho. Eu gostaria, eu só gostaria de pedir a todo
público presente nas galerias que não se manifestasse nem a
favor, nem contra, tá? Só pedir, fazer esse pedido, tá? Muito
obrigado.

O SR. EYDER BRASIL – Obrigado, Presidente Deputado Alex
Redano, na pessoa de quem cumprimento todos os demais
pares presentes aqui de forma remota. Queria cumprimentar,
em especial, o Deputado Ribamar Araújo. Mais uma vez dizer:
seja bem-vindo de volta a esta Casa, este Parlamento. Espero
que o senhor retorne a construir aquilo que o senhor já vinha
construindo como deputado estadual. E eu também quero
mandar, externar, manifestar meu abraço ao Deputado Aélcio
da TV, e dizer o quão grato eu sou por ter ombreado com ele
nesses dois anos e seis meses, momento em que eu estive
aqui na presença do Deputado Aélcio da TV. Cumprimentar
todos da galeria que vieram participar dessa Sessão. Fico muito
feliz em retornar nesse semestre, nessa Sessão Legislativa, e
o Presidente já abrir as portas da nossa Casa, que é a Casa do
povo, para que o povo participe das votações e se manifeste
de acordo com aquilo que acredita. Quero cumprimentar a
imprensa que está aqui acompanhando essa Sessão; aos
nossos seguidores, aos nossos telenautas também.
Presidente, eu tinha aqui cinco pontos para falar em cinco
minutos, mas eu quero me ater à derrubada do Veto Total do
PL 1170/2021. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui
representando...

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Só um minutinho, só um
minutinho, gente. Eu gostaria de novamente alertar: o
Regimento Interno, o Regimento da Assembleia Legislativa não
permite as manifestações. Nós, a pedido dos deputados,
fizemos a abertura para poder participar, mas eu gostaria que
fizessem as manifestações de forma silenciosa. Mais uma vez,
é uma questão que está no Regimento Interno da Assembleia
Legislativa. Então, pedimos a compreensão de todos vocês.
Mais uma vez, peço desculpas, mas é o Regimento Interno
que prega isso. Está bom? E podem se manifestar de maneira
silenciosa. Nós ouviremos vários discursos aqui contra e a favor.
Se nós formos nos manifestar de forma a interromper a Sessão,
fica ruim, porque nós temos aqui deputados que pensam de
uma maneira, deputados que pensam de outra maneira. E eu
não acho justo e também não é educado interromper o discurso
dos deputados. Muito obrigado pela compreensão de todos.
Pode prosseguir, deputado.

O SR. EYDER BRASIL – Eu só queria fazer uma observação,
Presidente, a questão do tempo que está sendo parado por

conta das manifestações. E aqui quero fazer a fala do senhor,
que é uma falta de educação, mas - sobretudo - por quem
representa os profissionais de Educação. Então, infelizmente,
é a realidade, é uma tristeza a gente constatar esse fato.
Como o senhor falou, Presidente, no início do ano, nós
apresentamos um Projeto de Lei sobre a essencialidade das
aulas presenciais, que foi arquivado de forma legítima pela
Comissão de Educação. Fizemos uma propositura para a
reabertura desse processo, onde houve as assinaturas
necessárias, só que não teve quórum para nós votarmos.
Amparados pelo Regimento Interno e pela Constituição
Estadual, nós reapresentamos o Projeto de Lei de uma forma
lícita, democrática, pegando todas as assinaturas, e
acreditamos que hoje é o momento exato para tornarmos lei -
e é uma coisa que o próprio sindicato já fala, está na
Constituição Federal: a essencialidade da Educação ao povo
brasileiro.
O que nós queremos - e aqui eu quero só fazer uma lembrança
– que, em 2018, quando eu fui eleito deputado estadual, eu
não fui eleito por sindicato, eu não fui eleito por quartel, eu
não fui eleito pela Saúde, pela Educação, pela Segurança. 9075
pessoas me confiaram o cargo de deputado estadual. Então,
eu tenho a liberdade total de defender aquilo que o Eyder Brasil,
do CPF 620.935.762-87, acredita. O que eu não posso permitir
– jamais - é quem quer que seja tente cercear o meu direito
de legislar, de parlar, de apresentar proposituras que defendam
o povo rondoniense.
Quando nós apresentamos o Projeto de Lei 1170, em que ele
estabelece que as aulas presenciais sejam essenciais, a gente
estava atendendo dois públicos. Aquele público, Deputado
Lazinho, que pode manter o seu filho estudando de forma
remota, que tem condições de ter um notebook, um
smartphone, um tablet; aquele pai, aquela mãe que tem
condições de pagar um plano de internet para o seu filho ter
aula; que tem condições de pagar uma babá, uma secretária
para acompanhar a sua criança no período de aula remota.
Mas, também, o Projeto estabelece que o Estado de Rondônia,
através da Seduc, tenha que dar condições de acesso àquela
criança, ao filho do pobre, que não tem condições de ter um
celular para cada filho, que a cada dia tem que escolher qual
filho que vai ter aula; aquele pai e aquela mãe que não têm
condições de todos os dias colocar crédito, recarga de celular
nos seus telefones; aqueles pais e aquelas mães que não têm
condições psicopedagógicas de acompanhar os seus filhos;
aqueles pais e aquelas mães que não têm tempo, porque têm
que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, de acompanhar
os seus filhos na aula remota, de acompanhar os seus filhos
em uma tarefa. Então, o nosso Projeto, ele estabelece, atende
a esses dois mundos, Deputada Rosângela. Aquela pessoa que
tem condições e diz “eu não vou mandar o meu filho para a
escola”, ok, o Projeto de Lei 1170, ele diz que se você não
quiser mandar o seu filho para a escola, o Estado tem que
continuar de forma remota. Mas, ele diz também que aquele
pai, aquela mãe que não têm condições financeiras,
psicopedagógicas de colocar seu filho na aula remota, o Estado
tem que dar condições de ele ir para a aula. É por isso que no
PL 1170 — para quem não leu e é apenas uma grande massa
de manobra —, ele estabelece que é por porcentagens de
acordo com cada fase que estivermos na pandemia. O que nós
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não podemos, Deputado Jhony Paixão, é fugir desse debate. É
fugir desse momento aqui de dialogar, de conversar.
São lícitas as manifestações a favor ou contra, mas nós temos
que ter a educação de pelo menos ouvir. Não existe essa questão
como alguns vêm disseminando “eu só volto para a escola depois
que meus filhos forem vacinados”. A Agevisa já falou, o Ministério
da Saúde falou, os órgãos internacionais, as vacinas que estão
no mundo, elas não foram desenvolvidas para adultos. O público
vacinável é a partir de 18 anos. A grande massa que precisa
ser imunizada é a partir dos 18 anos. Então, quando a gente
escuta, quando a gente recebe o argumento de que “só volto
para a escola depois que as crianças estiverem vacinadas”, a
gente vê que é uma grande militância ideológica. É a grande
construção do caos.
Eu não vejo, Deputado Chiquinho da Emater, manifestações
contrárias aos bares e lanchonetes que estão abertos. Eu não
vejo manifestações contrárias aos balneários que estão abertos.
Eu não vejo manifestações contrárias ao shopping que está
aberto. Será que são só nas escolas, Deputado Adelino Follador,
que há a possibilidade de ser contraído o coronavírus? Então o
que falar desses outros locais, desses outros estabelecimentos?
Nós votamos aqui, Deputado Alex Silva — e eu votei com o
senhor —, pela essencialidade das academias. Será que as
academias são mais importantes que as escolas? E hoje elas
são essenciais. Eu votei aqui, Deputado Jhony Paixão, com o
senhor, pela essencialidade das feiras livres. Será que as feiras
livres têm mais controle sanitário que as nossas escolas? Eu
acredito que não. Eu acredito que em muitos municípios, como
é o caso de Porto Velho, que antes da pandemia já estava há 3
anos em muitas escolas — eu não quero generalizar —, muitas
escolas e, principalmente, naquelas onde há concentração maior
de população em vulnerabilidade social, que já não tinha aula.
2020/2021 também não tem aula. Já são 5 anos em muitos
locais de Rondônia que nós não temos aulas. Então, é fato. Nós
não podemos mais manter as nossas escolas fechadas pelo
argumento de que não tem vacina para os alunos. E não vai
ter. Quem tem que ser vacinado são os profissionais de
educação. Quem tem que ser vacinado são os pais, são as
mães, são os familiares acima de 18 anos, e assim nós iremos
manter as nossas crianças protegidas.
É muito fácil, é muito fácil dizer que não vai trabalhar, que não
vai voltar para a sala de aula, mas no final de semana está nas
festas, está nos balneários, está viajando, está passeando por
aí.
O Projeto de Lei 1170, nobres deputados, ele não atenta contra
os profissionais de educação. Ele busca proteger as crianças,
ele busca proteger os nossos alunos. Então, com grande
humildade, eu continuo agradecendo a todos vocês que já
votaram pela reabertura, pela reapresentação do PL 1170, e
convido a manifestarmos o nosso voto pela derrubada do Veto
do Poder Executivo. Poder Executivo esse que aqui nesta Casa
mesmo, Presidente Alex Redano, já convidamos o Secretário
de Educação e argumentamos, perguntamos o que foi feito
durante a pandemia. As aulas estão previstas para começarem
dia 09 de agosto, Deputado Jhony Paixão. Só que muitas escolas
estaduais não vão começar, porque não têm condições de
receber os alunos. E o que foi feito durante a pandemia? E o
que foi feito durante a pandemia? Por que não foram construídas
as pias que deveriam ser construídas? Por que não foram

comprados kits de higiene? EPIs para os nossos profissionais
de Educação? Então, infelizmente, infelizmente, a gente vê aí
um silêncio do próprio Secretário de Educação nesse sentido
de dar as respostas para a nossa sociedade, para os pais e
alunos dessas escolas, que – infelizmente – não serão
contemplados agora a partir do dia 09 de agosto. Muito
obrigado, Presidente. Agradeço a todos os pais, a todas as
mães que participaram desde o início dessa luta conosco. Muito
obrigado. Que Deus abençoe Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado Eyder
Brasil. Eu gostaria da compreensão – tem o Deputado
Chiquinho inscrito também, Deputado Chiquinho. Eu gostaria,
para contrapor, também, e dar oportunidade do Deputado
Lazinho — ele estava inscrito aqui antes. Então convido o nobre
Deputado Lazinho.
Eu gostaria, mais uma vez, de pedir educadamente a todos os
presentes na galeria para nós ouvirmos a fala do Deputado
Lazinho. O Regimento Interno não permite a manifestação das
galerias. Então, eu peço a compreensão. Nós não queremos
retirar ninguém da galeria. Então eu gostaria de pedir a
compreensão. Senão o Deputado Lazinho... Deputado Lazinho,
eu vou esperar, aguardar, para poder você ser compreendido,
porque eu acho muita falta de educação o Deputado falar e...
Muito obrigado.
Meu nobre amigo, Deputado Lazinho da Fetagro, com a palavra.
Como o Deputado Eyder extrapolou um pouquinho o prazo, eu
gostaria de deixar a Vossa Excelência um tempo a mais também.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Senhor Presidente.
Eu tenho alguns problemas antes ainda para tratar desse tema
com relação, por exemplo, à região de Jaru, onde 14
municípios, aproximadamente 200 mil pessoas passam por
uma dificuldade muito grande quando perdem um ente querido,
quando morre alguém que precisa de um legista. Deputado
Adelino, se morrer uma pessoa lá no final de Machadinho, a
cem quilômetros para frente de Machadinho, Deputado Ezequiel
Neiva, ele vai precisar esperar a equipe de Ariquemes ir lá
buscar, vir a Ariquemes, para depois voltar para fazer o enterro.
Às vezes 24 horas, às vezes 18 horas, às vezes até mais, uma
família aguardando um corpo chegar. Então, isso é muito sério.
Em nome da Deputada Cássia, que também já fez esse pedido,
nós estamos fazendo, reiterando, e pedindo urgência, porque
é impossível 200 mil habitantes aproximadamente, que são
esses 14 municípios, ficarem dependendo disso.
A outra é registrar que nos dias 24 e 25 foram os Dias
Internacional e Nacional da Agricultura Familiar, Deputado
Chiquinho. A agricultura familiar que representa 70% do
emprego no campo, que representa 77% do alimento que vai
na mesa do povo brasileiro e que mais de 70% das
propriedades no Brasil são da agricultura familiar. E Rondônia,
89% aproximadamente — o Deputado Chiquinho tem esse
conhecimento — são da agricultura familiar. Precisa que a
gente, nesta Casa e neste Governo e no Governo do Estado,
trate esse público com uma diferença muito grande e com
uma responsabilidade muito maior. O nosso orçamento do ano
passado, se tivesse a Feira Rondônia Rural Show, dos 4 milhões
que foram indicados, 3 seriam para o Rondônia Rural Show,
Deputado Chiquinho. Deputado Chiquinho, isso é impossível.
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Então, a gente precisa ter isso. Eu quero aqui me congratular
com esse setor que... (falha no microfone)
Alô, alô, alô. Obrigado. Público que precisa ser olhado com
muito carinho e com muita responsabilidade, o qual eu tenho a
honra de dizer que é o principal alvo do nosso mandato e da
nossa bandeira.
Com relação à questão da educação. Eu fui Presidente da
Comissão de Educação quando nós arquivamos o Projeto a
primeira vez. E aqui é com muito respeito e muita
responsabilidade que a gente toca a pauta que, na minha visão,
todos nós temos as suas razões. E aí eu quero fazer alguns
questionamentos para essas aulas começarem na semana que
vem, no dia 9. E esses questionamentos são: por exemplo, me
foi informado que o público rural, Deputado Ribamar Araújo,
não vai ter aula no começo das aulas, porque não tem
transporte. Ponto. Como é que nós vamos resolver isso?
Outra coisa: os professores vão dar aula presencial, vão dar
aula remota e vão dar aula impressa. Quem é que vai dar
conta dessa nova dinâmica de dar aula? Nós precisamos discutir
isso, nós precisamos apresentar a proposta com relação a isso.
Não basta a gente dizer que tem que voltar. Eu acho que tem
que voltar dentro das condições necessárias e de sanidade
para todos. Não é só para o professor ou a professora ou os
profissionais da área. É para todos. Nós somos somente,
Deputado Eyder Brasil — e aí eu tenho um respeito muito grande
por Vossa Excelência, você sabe disso —, nós não temos ainda
40% da nossa população vacinada. É muito sério isso. Pode
ser que a gente consiga, colocando 20% ou 25% como me foi
dito pela Seduc, que o retorno será com esse público, em torno
de 20 a 25%, sem contar o público rural, porque não tem
transporte neste primeiro momento. Foi isso que me disseram.
Então, nós precisamos resolver isso.
A outra coisa é: o Estado não pode mandar os pais — ou
encaminhar aos pais — um documento se eximindo da
responsabilidade da volta às aulas ou da infecção numa sala
de aula por essa doença. Nós estamos com mais de meio milhão
de pessoas que morreram já. Então, a gente precisa, o Estado
precisa assumir isso. Não adianta eu mandar documento para
o pai assinar, para a mãe assinar, dizendo da responsabilidade
— eu mando ou eu não mando? O Estado é responsável. E eu
disse isso para o Secretário. E a gente precisa ouvir também.
E aí eu quero agradecer a Vossa Excelência, que hoje cedo
Vossa Excelência votou a favor do Requerimento para chamar
o representante da categoria para nos ajudar em proposituras
para ver o que pode ser feito para amenizar e para tentar
solucionar o problema. Então, não é começar, porque está dito
que é dia 9, de qualquer forma. Eu acho que a gente tem que
começar, tem, mas com responsabilidade e com os problemas
solucionados e resolvidos. Então, esse é o meu pensamento.
Eu acho que o Governo fez certo em vetar o Projeto neste
momento. Essa é a minha visão, não é? E tenho a
responsabilidade de dizer que respeito a responsabilidade de
quem acha que deve começar na próxima semana. Sem
problema nenhum. Acho que é por isso que a gente vive num
país democrático. E também aqueles que acham que não devem
voltar também têm os seus direitos, não é? Eu acho que o
Governo precisa resolver esses problemas que eu citei aqui.
Tem que resolver para poder começar, e começar com
responsabilidade.

Por último, eu quero agradecer a Deus e aos nobres pares que
entenderam o meu afastamento, o meu isolamento nesse
período de pandemia. Por recomendação médica, Deputado
Ribamar Araújo, eu fiquei praticamente um ano sem estar aqui
presencialmente. E aí, a Comissão de Educação, a Comissão
de Agricultura, da qual nós fazemos parte, o Deputado Adelino
tem nos ajudado a tocar. Agradeço a todos os funcionários
desta Casa que entenderam tudo isso que nós passamos e
estamos passando. E agora estamos de volta, já com a segunda
dose tomada. Eu acho que eu fiquei até mais bonito com a
segunda dose, viu, Deputado Adelino? Eu acho que eu fiquei. E
espero em Deus que a gente consiga que todo mundo vacine e
possa voltar à vida normal no nosso país. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Lazinho
da Fetagro. Convido, neste momento, o Deputado Chiquinho
da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Senhor Presidente Alex
Redano, senhores deputados, quero aqui desejar as boas-
vindas ao nosso amigo, o Deputado Ribamar Araújo, um grande
deputado, um grande defensor da agricultura familiar também.
Conheço de muitos anos e sei do seu trabalho, do amor que
você tem por Rondônia. Seja bem-vindo. Quero também deixar
um abraço ao nosso amigo Aélcio da TV. Foi uma pessoa que
eu convivi esse período aqui. É uma pessoa também honesta,
uma pessoa que fez bem para Rondônia, que defendeu o Estado
e defendeu muito bem. Então, que Deus proteja o nosso amigo
Aélcio da TV.
Senhores Deputados, o que me traz aqui nesta tarde, Deputado
Presidente Alex Redano, é voltar à questão do zoneamento.
Nós precisamos votar, Deputado Lazinho, o nosso zoneamento,
Deputado Ribamar Araújo, que é um projeto bem antigo que
outros governos não encaminharam. E aproveitar e parabenizar
o Governador Marcos Rocha por ter encaminhado a esta Casa
o projeto do zoneamento, que é muito importante para o
desenvolvimento do Estado. Temos muitas áreas que quando
foi feito o Planafloro (Plano Agropecuário e Florestal de
Rondônia) eram tidas como não produtivas, Deputado Alex Silva,
e hoje é uma área produtiva. E precisamos regularizar, trazer
ela de uma zona 2.1 ou 2.2, para uma zona produtiva, a zona
1. Então, é fundamental, Deputado Alex Redano, que, como foi
compromisso, para neste mês de agosto a gente votar o
zoneamento. Então a gente precisa tratar isso com a Sedam,
tratar dessas questões divergentes, e trazer aqui - Deputado
Cirone, que você também cobrou várias vezes, Deputado
Luizinho, e tantos outros Deputados, Deputado Ezequiel -, a
gente precisa trabalhar urgentemente, Deputado Follador, que
o zoneamento seja votado.
A outra situação que me traz aqui: domingo à tarde eu fui para
uma reunião aqui na linha C10. C10, C1, C2, C3, ali, senhores
deputados, moram diversos produtores rurais. É aqui do outro
lado da ponte, indo no sentido Humaitá, na Linha 17 para cá,
onde tem uma reserva chamada Cuniã, de 52 mil hectares.
Mas, quando foi dada aquela área em reserva, já tinham
famílias ali, Deputado Lazinho, assentadas pelo Incra. E as
famílias foram retiradas sem serem indenizadas. E nós
precisamos regularizar aquela situação. Precisava que o
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Governo encaminhasse a esta Casa de Leis um projeto para a
gente resolver a situação. Lá são 52 mil hectares. A gente
apenas, os produtores rurais, a agricultura familiar que está
ali, precisa apenas de 9 mil hectares, que era a área que o
Incra tinha assentado essas pessoas, e foram retiradas pelo
Governo do Estado e dadas como reserva para o Banco Mundial,
naquela época o Planafloro, e, com isso, prejudicando milhares
de famílias da agricultura familiar. Então, a gente precisa resolver
isso o mais rápido possível. Pediria à Sedam para fazer um
estudo desta área, e o Governo encaminhar um Projeto de Lei,
como assim o fez aqui no Projeto do PL 80.
A outra situação, senhores deputados, é que ali na gleba do rio
Preto — o Deputado Lebrão conhece muito bem, o Deputado
Jhony Paixão também conhece —, ali, Deputado Lazinho da
Fetagro, foram assentadas, lá na época de 1980, milhares de
famílias. Um assentamento. Que as famílias, por não terem
condições, e muita malária naquela época, foram embora, boa
parte, e outras estão lá. Recentemente, há três anos, o Incra
assentou, trouxe ali para aquela área cento e tantas famílias,
que hoje já deve ter quase quatrocentas, naquele assentamento
entre o rio Preto e o ç:rio Machado, de pessoas da agricultura
familiar, de pessoas pobres que precisam da terra. E nós
precisamos, ali, dar uma garantia para eles.
E eu queria aqui alertar o Governo do Estado, que ali, Deputado
Lazinho da Fetagro, está vindo gente querendo tomar as terras
do agricultor, daquelas pessoas que o Incra assentou, e nós
não podemos admitir isso. Quero que o Governo do Estado dê
segurança às famílias rurais, que vá lá, que garanta a terra
deles. E nós precisamos, também, que o Incra vá lá e faça uma
revisão, lote por lote, e verifique a situação daquelas famílias.
Se for o caso, leve lá a Polícia Federal, mas que proteja o
produtor rural, aquelas famílias que foram assentadas pelo Incra.
Nós não podemos admitir que cheguem pessoas lá agora e
retirem aquelas pessoas à força. Não podemos admitir isso.
Então, quero aqui alertar o Governo do Estado, alertar o Incra,
que tomem todas as providências ali na gleba rio Preto, para
proteger aqueles produtores rurais que estão ali.
Só um minuto, Senhor Presidente, mais um minuto, por favor,
que é um assunto tão importante para o nosso Estado.
Então eu queria, nesta tarde, deixar aqui registrado, Deputado
Ribamar, este apoio para as famílias rurais. Aqueles que foram
assentados sejam protegidos, que não deixem as pessoas agora
chegarem lá sem documento e dizerem que são donos da terra
sem ser. Então, nós precisamos que o Governo do Estado, o
Secretário de Segurança Pública vá naquela área e resolva
essa situação para evitar que ali haja violência contra a
agricultura familiar, contra os produtores rurais daquela região.
Então, Senhor Presidente, são três grandes projetos que eu
entendo, nesta tarde, que aqui falei: o zoneamento temos que
votar urgentemente; o PL para resolver a situação ali dessa
gleba Cuniã, das famílias que ali foram assentadas e foram
tiradas injustamente, sem indenização; e o outro é a proteção
das famílias do rio Preto, que precisam muito ser protegidas
pelo Estado e pela União. Então, meus amigos, era isso que eu
trazia nesta tarde.
Parabenizar, novamente, o Deputado Ribamar Araújo, seja bem-
vindo, vamos juntos trabalhar cada vez mais pelo nosso Estado,
que é nossa obrigação e nosso dever. E dizer a todos que a
gente está aqui para votar os grandes projetos, votar para o

desenvolvimento de Rondônia. Nós precisamos – estou aqui
vendo o plenário cheio de professores, de pessoas, de pais de
família que querem a volta às aulas. Eu acho importante que
as aulas voltem de acordo com a garantia de segurança.
Precisamos, já estamos há bastante tempo parados, e
precisamos voltar às aulas. De acordo, dia 9 devem voltar as
aulas, então a gente precisa voltar à vida normal. E os nossos
alunos precisam de uma sala de aula, porque o professor faz
bem ao aluno. O professor é o segundo pai. E nós precisamos
proteger a educação do nosso Estado. Que Deus abençoe todos.
Uma tarde abençoada. E que Deus proteja o nosso reinício
depois desse recesso. Meu muito obrigado, Presidente.

(Às 17 horas e 22 minutos, o Senhor Alex Redano passa
a presidência ao Senhor Anderson Pereira)

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho da Emater. Ainda nas Breves Comunicações, por
cinco minutos, sem aparte, o Deputado Dr. Neidson, que se
encontra de forma remota. Deputado Dr. Neidson não? Caiu a
conexão?
Encerradas as Breves Comunicações.

O SR. JHONY PAIXÃO - Presidente, eu estou inscrito também.
Desculpa. Deputado Jhony Paixão.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Deputado Jhony
Paixão? Ah, está ali. Porque riscaram em cima aqui.
Então, com a palavra, por cinco minutos, sem aparte, o
Deputado Cb Jhony Paixão.

O SR. JHONY PAIXÃO – Boa tarde, Presidente. Até por conta
do distanciamento que nos encontramos, eu faço a retirada
da minha máscara.
Gostaria, aqui, inicialmente, de agradecer a presença de todos,
temos a plateia; aqueles que nos ouvem de forma remota
pelo Facebook, pelas páginas. A Casa hoje está lotada, muitas
pessoas aqui querendo que a educação e as aulas retomem
as suas atividades normais - só para as pessoas que estão
nos vendo entendam como está o cenário, hoje, aqui.
Gostaria de, primeiramente, agradecer e parabenizar o
Governador do Estado de Rondônia, que hoje faz aniversário.
Olhei a página dele, não consegui descobrir quantos anos ele
faz hoje, Deputado Ezequiel. Mas eu vi até um bolinho lá com
um ponto de interrogação. Percebam que até as pessoas que
estão mais ligadas a ele não sabem. Então, que Deus o abençoe
grandemente. Que, onde ele colocar as plantas dos seus pés,
todos os seus projetos se realizem. Que o nosso Deus Todo-
Poderoso possa estar lhe concedendo muita sabedoria para
que nós possamos derramar bênçãos sem medidas sobre o
povo de Rondônia.
Parabenizar o Deputado Ribamar Araújo, do qual eu já ouvi
falar muito bem de Vossa Excelência. Que Deus o abençoe
grandemente, meu amigo. Vai ser um prazer e uma honra
ombrear lado a lado aqui contigo matérias muito importantes
que vão atender o anseio da população.
E deixo aí também os meus abraços ao ex-Deputado Aélcio da
TV, o qual, quando eu era ainda vereador naquele momento,
estava como vereador, através de algumas publicações dele,
da transparência, da forma de ele trabalhar, posso dizer, sim,
que foi uma das motivações que me colocou na política para
estar, aqui, lutando em favor da comunidade. Aélcio da TV,
onde quer que você esteja, meu amigo, você lutou um bom
combate e guardou a coroa da vitória. És uma pessoa do bem.
Um forte abraço para você.
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Presidente, três minutos somente, só fazer a explanação
sobre... Eu fui interpelado, ali no elevador, com relação ao PL
1170. Eu havia até falado com o nobre colega parlamentar
também desta Casa, pelo qual eu tenho um grande apreço e
respeito, o admiro muito bem, muito grande o trabalho que
ele desempenha dentro da sociedade, que é o Deputado Eyder
Brasil. Senhores, Deputado Ezequiel, realmente a população
quer que comecem as aulas. Alunos estão ansiosos querendo
estudar, estão querendo ir para a sala de aula. Mas, por que
não houve um planejamento para que nós pudéssemos ter
dado a Janssen para todos eles? Poderíamos ter aplicado a
Janssen, todos eles tomariam a dose única e hoje estariam
todos imunizados.
A outra consideração que faço é com relação ao Projeto de Lei
que coloca como “essencial”. Quem nos garante que posterior
a isso não vem alguém querendo derrubar o direito
constitucional que é o direito à greve? Porque, se é essencial,
ela não pode parar de forma alguma. E nós sabemos que esses
profissionais de saúde, os profissionais de educação, eles só
detêm, muitas vezes, da greve para realmente ter o
reconhecimento salarial e profissional lá na folha de pagamento.
Outra observação que fiz com relação — eu até entendo — às
feiras livres. Foram “essenciais”? Sim. Aqueles profissionais
que, ali, hoje estão trabalhando dependem daquilo. Se não lá
estivessem trabalhando, estariam morrendo de fome. Diferente
do supermercado, que é uma grande empresa. Diferente
também do cenário que nós temos hoje, Deputado Ezequiel,
40, 45 dias a mais, eu acredito que não vai matar ninguém.
Mas, as aulas sendo retomadas antes que eles tomem a
segunda dose e dando o descanso de 15 dias, pode ser que
isso aconteça. E se vier a morrer um professor, um profissional
de educação, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os
senhores que me veem neste momento: sobre quem vai cair?
Qual o CPF que vai responder sobre qualquer morte que possa
acontecer com um profissional de educação? O meu não será.
E eu quero ter a consciência limpa disso. Acredito que devemos,
sim, ter a educação como um pilar principal, mas, infelizmente,
essa programação, esse planejamento não houve no passado.
Terminando, Presidente. Concordo também, alguns municípios,
Deputado, meu Presidente em exercício, bares, narguilés, festas
em todo lugar. Mas, errado? Errado. A prefeitura teria que
corrigir? Sim. Chama, faz um ofício, notifica. Eu tenho certeza
que a Polícia Militar vai ter o maior prazer em auxiliar a
prefeitura nisso. Mas, nós não podemos, Deputado Ezequiel,
em nome desse erro, cometer outro erro, que é a retomada
das aulas sem essas devidas situações realmente pautadas e
notificadas.
Quanto à adaptação nas escolas, senhores, as adaptações nas
escolas, infelizmente, muitas delas não aconteceram. E eu digo
para os senhores que não há culpado. Não foi o Secretário
Suamy. Realmente eu coloquei boa parte das minhas emendas
para a educação. E, infelizmente, devido à pandemia, Deputado
Anderson, o preço do ferro, o preço do cimento hoje é um, e
amanhã é outro. Então, não consegue suprir a ata de registro
de preço. Então, infelizmente, muitas escolas gostariam de ter
feito a sua reforma, mas, infelizmente, não conseguiram fazer
a reforma, porque o preço do material para construção sobe
todos os dias. Então, quem é o culpado? Não é o Secretário.
Eu tenho plena convicção, estou ali com ele direto, o Secretário
tem se esforçado, tem cobrado. Mas, infelizmente, o preço do
ferro – para os senhores terem uma noção — aumentou 4
vezes mais do que o preço original. E aí? A culpa é de quem? É
do Secretário? Não. A culpa é da pandemia. É um cenário
mundial.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Para encerrar, nobre
Deputado.

O SR. JHONY PAIXÃO – Sim, Presidente. Só peço um pouco
mais de compreensão, porque é um tema muito importante e
temos pares aqui que usaram o dobro do tempo que estou
utilizando. Me dê mais 1 minuto e 30, por favor.
Com relação aos EPIs, deputados. O Governador, o Governo
do Estado vai fornecer EPIs para todos os profissionais que ali
estão, para todos os alunos que vão frequentar essas aulas?
Eu digo para os senhores: eu visitei umas cinco escolas. E aí
eu não digo que é culpa do Secretário e também não digo que
é culpa do Diretor. Está faltando água encanada nas escolas.
Tem muito tempo que não tem aula. Está faltando água
encanada. Se está faltando água encanada, como é que eu
vou ter uma sanitização eficiente para que esse vírus não venha
a contaminar aqueles profissionais e também os alunos, que
podem levar esses vírus para as suas casas?
Finalizando, Presidente, quarenta segundos.
Eu faço a seguinte indagação... E, assim, o Brasil é um país
livre. Aqueles que querem que retome, eu respeito; aqueles
que querem que não retome, eu também respeito.
Hilário. Hilário. É uma cena que eu vi aqui, senhores. Eu vi
uma cena aqui, senhores, depois eu remeto.
Nós, adultos, não conseguimos permanecer com o uso da
máscara durante muito tempo. Quando as aulas forem
retomadas, eu quero que os senhores me digam qual é a receita
que os senhores vão aplicar em uma sala de aula para um
aluno especial permanecer com a máscara 24 horas. Essa é
uma das indagações. Eu trabalhei com o Proerd, senhores,
trabalhei com o Proerd, Deputado Anderson. Um professor, de
60 horas, trabalha 4 turmas de manhã, 4 turmas com 40
alunos. São 160 alunos. 4 turmas à tarde. Muitas vezes 4
turmas à noite. São 500 alunos diários. 500 alunos por dia.
Então, senhores, eu respeito todas as opiniões, e neste
momento eu acredito que devemos discutir sobre esse fato
para que nós possamos retomar as aulas com segurança, para
que os professores não venham a ser contaminados, os alunos
não possam levar contaminação para os seus pais, porque
uma fatalidade dessa – se vier a falecer um professor – eu
quero saber qual será o CPF que vai ser responsabilizado. E
eu tenho plena convicção que o meu, assim, não será.
Eu vi ali na plenária — desculpa, Presidente, 10 segundos —,
eu vi na plenária uma pessoa fazendo um gesto, assim, um
pouco estranho. Eu não sei onde essa pessoa trabalha, mas
fica muito fácil querer legislar na casa dos professores estando
24 horas dentro da sala com ar-condicionado, onde a pessoa
fica com ar-condicionado, muitas vezes mantém contato com
1 ou 2 pessoas, e o professor mantém contato com 40 alunos
por hora.
Então, senhores, essa é a minha colocação. É um tema que
tem que ser discutido. Aula, ela é essencial, mas eu acredito
que o Estado não está preparado para dar segurança aos
profissionais de educação. Meu muito obrigado, Presidente.

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

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Ainda com a palavra
por...

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

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Vamos... Deputado
Eyder, Vossa Excelência falou por um bom tempo. Vamos deixar
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o debate para o Projeto, porque tem dois deputados para falar
ainda.

O SR. EYDER BRASIL – Positivo. É porque eu acreditava que o
Deputado Jhony Paixão seria o último.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Não. Ainda tem a
Deputada Cassia Muleta e o Deputado Geraldo da Rondônia.
Então, com a palavra, por cinco minutos, sem aparte, o
Deputado Geraldo da Rondônia. E a próxima é a Deputada Cassia
Muleta.

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Boa tarde a todos. Em nome
do Presidente desta Casa, Deputado Anderson Pereira, eu
cumprimento os demais pares. Quero cumprimentar todos que
estão aí no hall, na manifestação. Desde já eu quero dar os
parabéns, seja a luta pelo sim, seja a luta pelo não. Tenho
observado várias mulheres lutando. Enquanto vocês estão
lutando aí, mulheres, muitos marmanjos em casa dormindo
essa hora. E que vocês estão de parabéns, estão lutando por
ideais, pelo que vocês querem. E que seja decidido o que a
maioria quer.
Mas, o que me traz mais nesta tribuna nesta tarde, dar boas-
vindas ao meu colega parlamentar, que eu tive a honra e o
prazer em trabalhar na gestão passada. Ribamar Araújo, seja
bem-vindo, meu irmão, meu amigo, homem humilde, íntegro.
Infelizmente, Deus não permitiu que Vossa Excelência viesse
desde o primeiro ano. Como eu disse ali para a minha colega
Cassia, infelizmente aconteceu da forma como aconteceu, mas,
por outro lado, fiquei muito feliz quando eu vi Vossa Excelência
sentado nesta cadeira me cumprimentando. Vossa Excelência
tem o dom do carinho, do carisma, da simpatia, da lealdade.
Seja bem-vindo, meu irmão.
Ontem, dia 2, estivemos recebendo na nossa cidade o
Governador Coronel Marcos Rocha, com toda a sua comitiva.
Para nós foi um prazer, Marcos Rocha, ter recebido Vossa
Excelência, um Governador de excelência, um Governador
íntegro, humilde, de fácil acesso, um homem que nasceu para
brilhar. E ali eu vi no olhar, um olhar do Coronel, como ele pôde
manifestar também a felicidade de poder estar entregando,
inaugurando uma ponte, com P maiúsculo: a ponte do rio
Jamari. Humildemente, ele mergulhou naquela ponte. E já ao
mesmo tempo na tua fala, já falando da ponte do rio Jaci-
Paraná também, que são vinte metros a menos. Cem metros,
já está entregando também. Coronel Marcos Rocha terminou
também de entregar. Eu sei que o nosso Governador não foi
nem uma, nem duas vezes a Brasília conversar com o seu amigo,
com o seu companheiro, seu colega ali de escola na época e
no Rio de Janeiro, então hoje é o nosso Presidente da República
Jair Messias Bolsonaro. Através dessa luta, pôde concluir
também a ponte do Abunã, que atravessa o rio Madeira. E na
minha oportunidade, eu pude concluir a minha fala ali do Coronel
Marcos Rocha. Falei: “Coronel, o senhor não está simplesmente
inaugurando uma ponte. O senhor está entregando três pontes
para o Estado de Rondônia. O senhor está ligando o Brasil ao
resto do mundo através dessas pontes. Sem dúvida, será um
dos caminhos principais que liga o Acre, Peru e o Oceano
Atlântico”. Parabéns, Marcos Rocha. Parabéns à sua equipe.
Parabéns à Casa Civil, à Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia. Rondônia hoje está em festa.

Estivemos também — não é, Deputada Cassia, Excelentíssima
Deputada? — em Theobroma, onde ali pudemos contemplar
entregando, ou seja, assinando a ordem de serviço de dez
quilômetros de pavimentação com mil de revestimento. A
Excelentíssima Deputada Cassia também pôde, e eu observei
mais de dois milhões e quinhentos para a cidade de
Theobroma. Fiquei muito feliz, Deputada, de poder participar
com Vossa Excelência ali. Já fiz o compromisso também com
a cidade de estar destinando R$ 500 mil, através do Detran,
para estar sinalizando toda a cidade, com semáforos, com
placas de sinalização e mais dez quilômetros também de
pavimentação com mil de revestimento. R$ 50 mil para
medicamentos e uma ambulância tipo B. Tipo B, porque lá
não comporta uma UTI.
Por todos os municípios de Rondônia nós temos andado —
não é, Cassia? — e virou um celeiro de serviço. Hoje, Rondônia
é um campo, virou um setor, um Estado, que, por onde nós
andamos, nós vemos obras do Governo do Estado. Isso nos
orgulha muito, porque esta Casa votou unânime, quase R$ 1
bilhão, destinamos para o Governo, liberamos para o Governo
Marcos Rocha.
Através do nosso Presidente, também, quero parabenizar. Não
posso ser injusto e deixar de falar também do nosso Presidente
Alex Redano. Tem conduzido com harmonia, tem conversado,
tem dialogado, e nos convencido que nós podemos confiar no
Governo do Estado. E, se Deus quiser, se o Governo precisar
de mais R$ 1 bilhão, mais R$ 2 bilhões, do que depender do
meu voto, pode contar, Marcos Rocha, porque eu sei que estará
em boas mãos, eu sei que o senhor é um governo de ética, de
moral, é um governo de trabalho e seriedade.
Meu abraço a todos, fiquem com Deus.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Obrigado, Deputado
Geraldo. Ainda com a palavra, por cinco minutos, sem aparte,
Deputada Cassia Muleta.

A SRA. CASSIA MULETA – Boa tarde a todos. Quero aqui
cumprimentar o Presidente, nosso Presidente Anderson,
presidindo a Sessão de hoje. E em nome do Presidente
Anderson eu quero cumprimentar todos os profissionais de
saúde que aqui se encontram. Quero cumprimentar todos os
deputados, quero cumprimentar todos os pais, filhos e mães
presentes aqui na galeria.
Hoje é um dia muito importante para a gente, voltando do
nosso recesso, recesso de vinte dias, não é isso Deputado
Adelino? Pegamos vinte dias, porque já saímos bem depois da
data prevista, e nós estamos aqui de volta aos trabalhos.
Eu aqui, como deputada, também ontem, estava em Ariquemes
com o Deputado Adelino Follador, com o Deputado Geraldo,
com o Deputado Alex Redano, com a Carla Redano,
inaugurando aquela ponte. Um fruto e um trabalho do nosso
Governador do Estado Marcos Rocha, que fez a finalização
daquela ponte, que estava há muitos anos parada. O Deputado
Adelino Follador sempre aqui cobrando, e ontem foi uma
realidade.
Em nome do Elias Rezende, eu quero cumprimentar todos os
cidadãos do Estado de Rondônia. Está fazendo um belo trabalho
o nosso Diretor-Geral do DER, que, de norte a sul do Estado,
ele está trabalhando, Deputado Adelino Follador. Ele está
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fazendo a diferença, o Elias Rezende, nessa pasta a qual o
Governador Marcos Rocha lhe confiou. Então, Elias Rezende,
eu quero parabenizar aqui você hoje pelas ações que estão
acontecendo no nosso Estado. Eu sempre falo, Deputado
Anderson, que o Elias Rezende está fazendo a diferença no
DER. Se ele estivesse no DER desde o início do Governo Marcos
Rocha, com certeza o nosso Estado, hoje, estaria diferente —
as nossas estradas, as nossas pontes —, porque quando ele
assumiu o DER, infelizmente o DER estava acabado, sem nada
para trabalhar, e ele está aí fazendo a diferença. Quero
parabenizar aqui o nosso Diretor-Geral do DER, Elias Rezende,
que esteve presente ontem comigo e com o Deputado Geraldo
da Rondônia lá em Theobroma, onde nós entregamos mais de
1 milhão e meio em recursos pagos de Emenda pelo Governador
Marcos Rocha, onde também ele fez muitos compromissos de
pontes, de ciclovias, de recapeamento de ruas, que nós
conseguimos também, através do “Tchau Poeira”, 8 quilômetros
para o nosso Município de Theobroma. Então aqui, através
desta Casa, eu quero parabenizar o nosso Governador Marcos
Rocha e também o Elias Rezende, e desejar aqui a todos os
parlamentares, que voltaram dos seus recessos, que sejam
todos bem-vindos.
Quero parabenizar o nosso deputado, agora assumindo hoje,
o Ribamar Araújo, que seja muito bem-vindo a esta Casa.
Infelizmente, é com muita tristeza que a gente também anuncia
o afastamento do nosso deputado querido, amigo, grande
homem, grande parlamentar Aélcio da TV. Esse fez história no
nosso Estado de Rondônia e vai deixar saudades aqui nesta
Casa e para todos os nossos rondonienses, que ele foi um
excelente deputado. Tive o privilégio, Deputado Chiquinho, de
trabalhar com ele aqui nesta Casa por dois anos e meio, mas a
minha admiração por Aélcio da TV já vinha de longas datas.
Infelizmente é com muita tristeza - a gente recebe um deputado
muito trabalhador, muito querido -, mas é com muita tristeza
que a gente deixa essa saudade do nosso Deputado.
Um abraço a todos, que todos fiquem com Deus. E dizer para
todos os profissionais, pais e mães aqui, que nós não somos
contra a volta às aulas, nós não somos... (lê cartaz exposto
na galeria) “Educação presencial é essencial”. É verdade
mesmo, mas nós também queremos essa segurança para todos
os nossos professores e para todos os nossos estudantes. Aqui
nós vamos estar votando para as crianças estarem voltando
às aulas com segurança dentro da sala de aula.
Parabéns a todos e fiquem com Deus, que Ele é sempre a
melhor companhia.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Obrigado, Deputada
Cassia. Eu também quero parabenizar o nobre Deputado
Ribamar Araújo. Também fui deputado junto com ele na
legislatura passada, pude ficar dois anos trabalhando junto
com ele, inclusive na Comissão de Educação, que eu presidia
na época, e é um grande deputado. A Casa, com certeza,
ganhou muito, como também perdeu muito com a saída do
nosso nobre Deputado Aélcio da TV, um grande parlamentar,
uma grande pessoa, de grande caráter e de grande respeito,
que deixou aqui a sua história. Um grande abraço à sua família,
aos amigos, a todos os admiradores do nosso nobre amigo
Deputado Aélcio da TV. Também com aparte, o Deputado Eyder
Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Só questão de Ordem, Presidente.

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

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Questão de Ordem,
Deputado Eyder.

O SR. EYDER BRASIL – Só para dirimir aqui algumas dúvidas
que acabaram surgindo em decorrência dos discursos dos
deputados.
Primeiro: que o PL 1170 não tira, de forma alguma, o direito
de greve. Como o próprio deputado citou na tribuna, é um
direito constitucional, que está expresso na Carta Magna. Então,
assim, narrativas falaciosas a gente não pode permitir,
Presidente.
Segundo: a volta às aulas, que está agendada para o dia 9 de
agosto, na próxima segunda-feira, não tem nada a ver com o
PL 1170. Então, a gente não pode, de forma alguma, ligar o PL
1170 à volta às aulas, que já foi decidido pelo Governo do
Estado. Então, assim, são duas coisas completamente
diferentes. Hoje, o PL 1170 veio para ser vetado nesta Casa, e
a volta às aulas está marcada para segunda-feira. Então, essa
narrativa mentirosa a gente não pode permitir. E falar que um
aluno vai usar máscara 24 horas por dia é brincadeira, não é?
É brincadeira um deputado, representante do povo, falar uma
coisa dessas aqui.
E por último, Presidente, eu quero parabenizar o Deputado
Alex Redano. Eu quero parabenizar o Deputado Alex Redano
por ter propiciado um ambiente nesta Casa que não tem covid,
que não tem risco de contaminação. Então, quem está brigando
para não voltar para a sala de aula está aglomerando aqui. A
nossa Casa, na sua gestão, Presidente Alex Redano, está segura
da covid. Então, aqui dentro pode aglomerar, pode badernar,
que não tem risco de pegar covid. Parabéns à sua gestão.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Também com aparte
o Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente Anderson Pereira,
eu quero aqui fazer a minha homenagem e os meus parabéns
ao ex-deputado, agora, Aélcio da TV. Aélcio da TV foi um
exemplo de deputado nesta Casa. Aélcio da TV foi um deputado
que suas Emendas parlamentares, praticamente 100%, foram
destinadas para a construção de salas de aula, reforma de
escolas, e, infelizmente, acabou sendo penalizado e perdendo
seu mandato. Foi um deputado da Educação. Então, aqui fica a
minha reverência. E aprendi muito com o Deputado Aélcio da
TV, tanto é que este ano as minhas Emendas eu destinei para
a educação, para a construção de salas de aula, para a
construção de muros - um exemplo que eu aprendi com o
deputado Aélcio da TV. Nós sabemos que este país só vai para
frente pela educação. Se nós não tivermos um país com
educação, o país cada vez vai de mal a pior. Então, fica aqui a
minha reverência ao ex-deputado e amigo, o Deputado Aélcio
da TV.
O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Encerradas as Breves
Comunicações, passamos ao Grande Expediente. Não há
oradores inscritos. Solicito ao Senhor Secretário que proceda
à leitura das proposições recebidas.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) - Procede à leitura das
proposições recebidas, a seguir:
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Diretor-Geral de Estradas
e Rodagens, informações e providências acerca da execução
dos serviços de manutenção e recuperação da RO-460, que
liga o município de Buritis à BR-421.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Dispõe
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do
ramo alimentício a informar a substituição de queijo e/ou outros
lácteos por produtos análogos, no âmbito do Estado de Rondônia
e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO. Dispõe
sobre a afixação de cartazes nos meios de transportes públicos
coletivos intermunicipais e nas unidades de saúde públicas e
privadas, informando os benefícios da vacinação contra o Covid-
19 e a necessidade da aplicação da dosagem completa.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Institui o
“Abril Laranja”, mês da conscientização contra os maus-tratos
aos animais.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EYDER
BRASIL. Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia ao Senhor Wanderley Januário Vieira.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Estabelece a
Política Estadual de estímulo ao empreendedorismo no âmbito
do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Dispõe sobre
o estímulo ao empreendedorismo feminino no âmbito do Estado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer ao
Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Educação
– SEDUC e ao Comando Geral da PMRO, a necessidade de
realizar a reforma da quadra poliesportiva do Colégio Tiradentes
da Polícia Militar XIII no município de Jaru – RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Chefe da Casa Civil e à
Secretaria de Estado da Saúde – (SESAU), informações e
providências quanto à contratação de empresa para conclusão
das obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim, localizado
no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Poder Executivo, extenso ao Chefe da Casa Civil e à
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC,
informações e providências quanto à realização de mutirão para
emissão de Carteiras de identidade (RG) e Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) no Município de Espigão do Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, informações e providências acerca do prazo
para contratação dos vigilantes, a fim de atender todas as
unidades escolares no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado de
Finanças – SEFIN, informações e providências acerca do
andamento do processo administrativo n° 0030.160833/2021-
12, referente à regulamentação dos valores a serem pagos
pelas empresas de laticínios na compra de leite por produtores,
no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Chefe da Casa Civil e ao
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-RO, informações
e providências quanto à tramitação do Processo Administrativo
acerca do cadastramento de despachantes, no âmbito do Estado
de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao 1° Tenente
da Polícia Militar Senhor Silvernane Neiva Gonçalves.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao 3° Sargento
da Polícia Militar Senhor Adriano de Alcântara Macedo.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede a Medalha de Mérito Legislativo à 3° Sargento
da Polícia Militar Senhora Claudiani dos Santos Mazzo.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao 1° Tenente
da Polícia Militar Senhor Edson Melo Rodrigues.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao 2° Sargento
da Polícia Militar Senhor Kingmans Luiz Morais de Azambuja.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao 1° Sargento
da Polícia Militar Senhor Jair Paganardi.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao 3° Sargento
da Polícia Militar Senhor Wanderley Januário Vieira.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Bombeiro Militar Ismael Miranda Feitoza, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados no Estado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer à
Mesa Diretora a aprovação de Voto de Louvor ao Sr. Diogo
Sabião, que representou o Estado de Rondônia no Programa
Mestres do Sabor.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer ao
Poder Executivo, extenso à Superintendência Estadual de
Licitações – SUPEL, informações a respeito da contratação de
vigilantes para o município de Guajará-Mirim.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer ao
Poder Executivo, extenso ao Chefe da Casa Civil e a Secretaria
de Estado da Justiça – SEJUS, solicitando informações quanto
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às localizações das cozinhas industriais, conforme consta em
contrato, das empresas que fornecem alimentação às Unidades
Prisionais e do Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia,
que tem gerência da referida Secretaria.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer ao
Governo do Estado de Rondônia, extenso à Secretaria de Estado
da Educação – SEDUC, informações quanto ao procedimento
de volta às aulas para que aconteça de forma híbrida (remota
e presencial).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora que seja solicitado junto ao Poder Executivo, com cópias
à Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, informações sobre
o aumento da quantidade de plantões dos enfermeiros e
técnicos de enfermagem, bem como dos diaristas que laboram
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no Município de Porto
Velho/RO.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe
sobre a criação da Semana Estadual de Prevenção da Gravidez
na Adolescência no âmbito do Estado de Rondônia e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe
sobre a criação da Semana Estadual educativa da Lei Maria da
Penha no âmbito do Estado de Rondônia e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dispõe
sobre a criação da Semana da Agricultura Familiar no âmbito
do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Revoga a
Lei nº 5.067, de 15 de julho de 2021, que “Dispõe sobre a
revogação da Lei nº 4.409, de 5 de novembro de 2018”, e
repristina a Lei nº 4.409, de 05 de novembro de 2018, que
“Dispõe sobre a regularização da atividade de Bombeiro Civil,
no âmbito do Estado de Rondônia.”.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. Institui a
semana estadual da saúde e higiene menstrual no estado de
Rondônia e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES. Institui e define
diretrizes para a política pública “Menstruação sem Tabu” de
conscientização sobre a menstruação e a universalização do
acesso a absorventes higiênicos no Estado de Rondônia e dá
outras providências.

- PROJETO DE LEI DOS DEPUTADOS LAERTE GOMES E JAIR
MONTES. Revoga a Lei nº 5.067, de 15 de julho de 2021.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Dispõe
sobre a revogação da Lei n° 5.067, de 15 de julho de 2021.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, informações e

providências quanto à conclusão das obras para abastecimento
de água tratada na Escola Estadual Hélio Neves Botelho, no
Município de Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
– DER, informações quanto à existência de termo de
cooperação, entre o DER/RO e a Prefeitura de Porto Velho,
com o objetivo de realizar a execução de pavimentação asfáltica
no bairro Nova Esperança.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, informações e providências quanto à
tramitação do processo licitatório SEI nº 0033.289070/2019-
38, acerca da contratação de empresa para a realização de
limpeza da fossa séptica na Penitenciária de Nova Mamoré.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, informações e providências quanto ao
andamento do processo licitatório para contratação de empresa
especializada em aquisição e instalação de Estações de
Tratamento de Esgoto – ETE compacta. Processo SEI nº
0033.167225/2019-86.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
– DER, informações e providências quanto à pavimentação
asfáltica nas ruas José Linhares e Maranhão, bairro Princesa
Isabel, no Município de Alta Floresta.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Altera o
artigo 1º da Lei nº 4.991 de 20 de maio de 2021, que “Dispõe
sobre o prazo de validade do Laudo Médico Pericial que atesta
o Transtorno do Espectro Autista – TEA.”.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Dispõe sobre
a obrigatoriedade de assinatura de termo de ciência e
responsabilidade, que coloca a pessoa no fim da fila de
vacinação contra a COVID-19, caso ela se recuse a vacina
disponível na unidade de saúde, onde possui cadastro no
momento adequado do chamamento.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Dispõe sobre
a inclusão da Política Educacional do Empreendedorismo e da
Inovação na grade curricular do ensino médio da Rede Pública
Estadual de Ensino.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC, informações e providências quanto ao
prazo para execução do serviço de iluminação na quadra
Poliesportiva da Escola Estadual Antônia Vieira Frota, localizada
no Distrito de Vista Alegre do Abunã, Município de Porto Velho.

- 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
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coordenador, Deputado Lúcio Mosquini, a necessidade de
deliberações junto à Secretaria Nacional de Políticas para
Mulheres – SNPM, do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos – MMFDF, com a finalidade de conceder apoio
à Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento
Social – SEAS/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Secretário-Chefe da Casa
Civil e ao Secretário de Estado de Saúde – SESAU, em caráter
de urgência, informações e providências quanto à aplicabilidade
e regulamentação da Lei n° 4.988, de 13 de maio de 2021,
visto que esta encontra-se plenamente em vigor sem a
proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso à Secretaria de Estado de
Saúde - SESAU, informações e providências acerca dos
pagamentos devidos às clínicas privadas conveniadas ao Serviço
Único de Saúde - SUS, que realizam exames de imagens, no
âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Governador do Estado, extenso ao Secretário-Chefe da Casa
Civil e ao Diretor-Geral de Estradas e Rodagens, informações
acerca da execução das obras referentes ao contrato n° 318/
PGE/2017, referente às obras do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC, em especial quanto à execução dos serviços
de manutenção na rede de abastecimento de água no bairro
Castanheira, localizado no município de Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Requer à
Mesa Diretora a retirada de tramitação do Projeto de Lei
Ordinária nº 1118/2021.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Mesa Diretora, deferimento à realização de Audiência Pública
Virtual no dia 16 de agosto de 2021, às 9 horas, para discutir a
PEC n° 32/2020, que trata sobre a Reforma Administrativa.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX SILVA. Requer à Mesa
Diretora que solicite ao Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem e Transporte - DER informações/esclarecimentos
sobre o desbarrancamento na Estrada do Belmont, em Porto
Velho - RO.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Dispõe sobre
a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - na
aquisição de armas de fogo, munições, fardamento, colete à
prova de balas, equipamentos e apetrechos, pelos servidores
públicos integrantes dos órgãos de segurança pública indicados
no artigo 143 da Constituição do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Concede ao
município de Cujubim o Título de Capital Estadual do Abacaxi.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor
Doutor Raimundo Oliveira Filho.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao Ilustríssimo
Senhor Paulo Ayres de Almeida, Servidor Público Estadual,
ocupante do cargo de Técnico Legislativo da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

Lidas as proposições do dia, Senhor Presidente. Senhor
Presidente, lidas as proposições.

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer à Mesa Diretora a aprovação
de Voto de Louvor ao Sr. Diogo Sabião, que representou o
Estado de Rondônia no Programa Mestres do Sabor.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do nobre Deputado Eyder Brasil. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer à Mesa Diretora,
deferimento à realização de Audiência Pública Virtual no dia
16 de agosto de 2021, às 9 horas, para discutir a PEC n° 32/
2020, que trata sobre a Reforma Administrativa.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Requerimento de
autoria do Deputado Anderson Pereira. Inclusive esse
Requerimento de minha autoria eu gostaria de incluir o
Deputado Lazinho da Fetagro, que também tem interesse nessa
pauta dessa audiência para que a gente possa discutir os prós,
os contras, o que a gente precisa levar para o Congresso
Nacional, porque assim como a Reforma da Previdência, depois
nós teremos que também discutir aqui - como estamos
discutindo agora a Reforma da Previdência, da qual sou relator,
que também haverá uma audiência a respeito. Então, eu
gostaria de incluir o Deputado Lazinho como autor também
desse Requerimento.
E os deputados que queiram discutir. Não havendo quem queira
discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Requer à Mesa Diretora a retirada
de tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 1118/2021.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Em votação o
Requerimento do nobre Deputado Marcelo Cruz. Os deputados
que queiram discutir. Não havendo, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – VETO TOTAL 116/2021
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 185. Veto Total ao Projeto
de Lei 1170/2021 de autoria do Deputado Eyder Brasil, que
“Estabelece que as atividades educacionais com aulas
presenciais são atividades essenciais no Estado de Rondônia”.
Deputado Anderson, que está presidindo esta Sessão, este
Projeto do Veto, como é voto nominal, eu gostaria que o senhor
fizesse, por gentileza, verificação de quórum para ver se tem
deputado suficiente para votar este Projeto.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – A gente precisa de
13 votos para manter ou derrubar o Veto.
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O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Pede verificação de
quórum, por favor.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Por Requerimento
do Deputado Cirone, determino a verificação de quórum. Os
deputados que estão nos gabinetes, deputados que estão de
forma remota, registrar as presenças para que a gente possa
votar essa importante matéria.

O SR. CIRONE DEIRÓ (2º Secretário) – Como é um Projeto de
Veto, ele precisa que o deputado esteja aqui no plenário.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Lembrando que a
votação é nominal, a gente precisa da presença dos deputados
no plenário.
Deputado Adelino registrou presença.
Deputado Alan Queiroz.

O SR. JAIR MONTES – Registra a minha presença, Senhor
Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA (Presidente) – Deputado Jair
Montes, presença registrada.
Deputado Alan Queiroz. Deputado Presidente Alex Redano.
Deputado Alex Silva. Deputada Cassia Muleta. Deputado
Chiquinho da Emater. Deputado Dr. Neidson. Deputado Edson
Martins. Deputado Ezequiel Neiva. Deputado Geraldo da
Rondônia. Deputado Ismael Crispin. Deputado Jean Oliveira.
Deputado Jhony Paixão. Deputado Laerte Gomes. Deputado
Lazinho da Fetagro. Deputado Lebrão. Deputado Luizinho
Goebel. Deputado Marcelo Cruz. Deputada Rosângela Donadon.
Por enquanto, a gente tem sete presenças de deputados. Nós
precisamos, no mínimo, de treze presenças para não prejudicar
a matéria. Sete presentes.

Registrar a presença da Deputada Rosângela Donadon.
Nova presenças. Deputado Eyder acho que está correndo atrás
aí para seguir...

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM
- Deputado Adelino Follador - presente
- Deputado Alex Silva - presente
- Deputado Anderson Pereira - presente
- Deputado Chiquinho da Emater - presente
- Deputado Cirone Deiró - presente
- Deputado Eyder Brasil - presente
- Deputado Jair Montes - presente
- Deputado Ribamar Araújo - presente
- Deputada Rosângela Donadon - presente

Nós vamos encerrar a Sessão, porque não tem como
votar esse Projeto, que a gente precisa de treze votos nessa
matéria, para não prejudicar a matéria, e o Veto não ser
mantido. Nós vamos...

Encerrada a Ordem do Dia. Passemos às
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos.
Passamos às Comunicações Parlamentares. Não há oradores
inscritos.
Não havendo mais nada a tratar, invocando a proteção de Deus,
e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Ordinária no dia 10 de agosto, no horário regimental.
Está encerrada a Sessão. Uma boa tarde a todos.

(Encerra-se esta Sessão Ordinária às 18 horas e 08
minutos)

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 021/2021/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo nº 22026/2021

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/
RO, por meio de seu Pregoeiro, designado através do ATO Nº
0283/2021-SRH/SG/ALE, torna público o presente edital
de licitação, que se realizará na modalidade pregão, na forma
eletrônica, observando-se as disposições da Lei nº 10.520/
02, do Decreto Estadual nº 12.205/2006, da Lei Complementar
nº 123/06, dos Decretos Federais nºs 8.538/2015 e 7.892/13,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, conforme as especificações
e condições a seguir:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
aquisição de LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE
2019 STANDARD E WINDOWS SERVER 2019
DATACENTER, pelo período de 12 (doze) meses, a pedido da
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI,
para atender as necessidades da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, conforme quantidades e
especificações estipuladas no Temo de Referencia – Anexo I
do Edital. Valor estimado: R$ 2.508.504,70 (Dois milhões,
quinhentos e oito mil, quinhentos e quatro reais e setenta
centavos).

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’s
E EPP’s, (X) NÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia: 31 de agosto de
2021, Hora: 09h00min.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia: 31 de agosto de
2021, Hora: 10h00min.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
ww.al.ro.leg.br -
(Licitações): www.licitacoes-e.com.br;
Esclarecimentos: cpl@ale.ro.gov.br;
Telefone (0xx) 69-3218-1496

Porto Velho/RO, 11 de agosto de 2021.

Everton José dos Santos Filho
Pregoeiro CPP/ALE/RO

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES E ANAIS

E R R A T A

No Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa de
Rondônia de nº 140, de 10 de agosto de 2021, cabeçalho da
capa,

Onde se lê:

PORTO VELHO-RO, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE
2021

Leia-se:

PORTO VELHO-RO, TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2021
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