
ANO XI - Nº 037 DO-e-ALE/RO 04/03/2022

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

 367
Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

DO-e-ALE/RO

ANO XI PORTO  VELHO-RO,  SEXTA-FEIRA, 04 DE MARÇO DE 2022 Nº 037

MESA DIRETORA

Presidente: ALEX REDANO

1º Vice-Presidente: JEAN OLIVEIRA

2º Vice-Presidente: MARCELO CRUZ

1º Secretário: JAIR MONTES

2º Secretário: CIRONE DEIRÓ

3° Secretário: ALEX SILVA

4º Secretário: JHONY PAIXÃO

SECRETARIA LEGISLATIVA

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

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

OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

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

SUP. DE RECURSOS HUMANOS ...................Capa

TAQUIGRAFIA ................................................... 0372

ADVOCACIA-GERAL ........................................ 0410

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES .............. 0411

SUMÁRIO

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 101/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Resolução
nº 461, de 13 de novembro de 2019 e, o que disciplina a
Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias, no período de 03 a 05/03/
2022, as servidoras relacionadas, que irão via transporte
terrestre de Porto Velho/RO ao município de Costa
Marques/RO, prestar serviços na área de cerimonial na
realização de Audiência Pública, conforme processo nº
6217/2022-e

Matricula 200165647
Nome Josjane Michela Araujo Barbosa
Cargo Diretor de Dep.
Lotação Dep. Cerimonial

Matricula 200168008
Nome Naiara Maia da Silva Prata
Cargo Assessor
Lotação Dep. Cerimonial

Matricula 200166827
Nome Joelma da Silva Teles
Cargo Assessor
Lotação Div. de Eventos e Agendas

Matricula  200168009
Nome Ana Rafaela Sousa dos Santos
Cargo Assessor
Lotação Div. de Sessoes Sol. e Esp.

 Porto Velho - RO, 04 de Março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 102/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Resolução
nº 461, de 13 de novembro de 2019 e, o que disciplina a
Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias, no período de 03 a 04/03/
2022, a servidora relacionada que irá via transporte
terrestre de Porto Velho/RO aos municípios de: Ji-Paraná/
RO e Alta Floresta do Oeste/RO, assessorar o Deputado
Estadual Jhony Paixão, e realizar registros fotográficos,
nas entregas de mudas de café Clonal, conforme processo
nº 6276/2022-e.
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Matricula 200170775
Nome Elessandra Oliveira da Silva
Cargo Assistente Parlamentar
Lotação Dep. Jhony Paixão

Porto Velho - RO, 04 de Março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 103/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições legais e, nos termos da Resolução
nº 461, de 13 de novembro de 2019 e, o que disciplina a
Resolução n° 486, de 18 de agosto de 2021.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias, no período de 03 a 04/03/
2022, ao servidor relacionado que irá via transporte
terrestre de Porto Velho/RO aos municípios de: Ji-Paraná/
RO e Alta Floresta do Oeste/RO, conduzir o veículo, bem
como assessorar o Deputado Estadual Jhony Paixão, nas
entregas de mudas de café Clonal, conforme processo
nº 6276/2022-e.

Matricula 200170566
Nome Marco Andre de S. Cavalcanti
Cargo Assistente Parlamentar
Lotação Dep. Jhony Paixão

Porto Velho - RO, 04 de Março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0693/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

ALEXANDRE MARCELO DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-14, do Gabinete do Deputado Geraldo da
Rondônia, a contar de 01 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0689/2022-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA FILHO, matricula
200169297, Assessor Técnico, para o código AT-25, do
Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 03 de
março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0694/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

ALEXSANDRO ROCHA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do
Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 01 de
março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0687/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

ANA PAULA CUELHAR HIGINO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-14, do Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a
contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº0702/2022-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor CHARLES PEREIRA
DA SILVA, matricula 200168381, para Secretário
Executivo, código DAG-04, do Gabinete do Deputado
Cirone Deiró, a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0696/2022-SRH/SG/ALE

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

TORNAR SEM EFEITO

O ATO Nº0676/2022/SRH/SG/ALE de 03/03/2022,
publicado no Diario Oficial da ALE/RO, nº 036, de 03 de
março de 2022, que exonerou a  servidora CLEFY
FERNANDA PAES VIANA.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0704/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

EDIVANIA GONÇALVES DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-26, no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz,
a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0691/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

EDUARDO DA COSTA LIMA DE SOUZA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão
de Arte e Criação, código DAS-06, do Departamento de
Infraestrutura e Suporte Operacional – Superintendência
de Tecnologia da Informação, a contar de 03 de março
de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0699/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

ELIAS VIEIRA AMORIM, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-09, do Gabinete
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 04 de março de
2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0697/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

EVANIO CARLOS NUNES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, do
Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 04 de
março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº0705/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

FELIPE NUNES VINHORTE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-20, no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar
de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0688/2022-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor GUSTAVO VILAS
BOAS DA SILVA, matricula 200168141, para Secretário
Executivo, código DAG-04, do Gabinete do Deputado
Luizinho Goebel, a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0685/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

JASMIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-25, do Gabinete do Deputado Anderson
Pereira, a contar de 31 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0703/2022-SRH/SG/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora
JESSICA DE JESUS CORREIA, matricula 200170210,
Assistente Parlamentar, para o código ASP-26, do
Gabinete do Deputado Dr. Neidson, a contar de 03 de
março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0698/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

JOANA AGUIDA DE JESUS DE SOUSA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Executivo, código
DAG-04, do Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar
de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0695/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

JOSE REGINALDO DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico,
código AT-24, no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel,
a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº0707/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico,
código AT-20, no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a
contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0700/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-14, no Gabinete do Deputado
Alan Queiroz, a contar de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0706/2022-SRH/SG/ALE

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

SAMIR DAMIAO ALMEIDA ALBUQUERQUE, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Técnico, código AT-27, no Gabinete do Deputado Marcelo
Cruz, a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0692/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

SERGIO ARRUDA LEMOS, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, código
DAG-04, do Gabinete do Deputado Geraldo da Rondônia,
a contar de 01 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0684/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

SIMONE SARMENTO NINA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Anderson Pereira, código DAG-02, a contar de 31 de
março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0690/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

THAILANA GONÇALVES BEZERRA DE SOUZA, do
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-14, do Gabinete do Deputado
Dr. Neidson, a contar de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº0701/2022-SRH/SG/ALE

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

N O M E A R

VIVIAN ARAUJO RIBEIRO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-14, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar
de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº0686/2022-SRH/SG/ALE

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

E X O N E R A R

VIVIANA DE CASTRO GUIMARAES FABRIS, do
Cargo de Provimento em Comissão de Secretária
Executiva, código DAG-04, do Gabinete do Deputado
Luizinho Goebel, a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

TTTTTAAAAAQQQQQUIGRAFIAUIGRAFIAUIGRAFIAUIGRAFIAUIGRAFIA

2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA

EM: 22.02.2022
INÍCIO: 15h27min

PRESIDENTE: SR. EZEQUIEL NEIVA
  SR. CIRONE DEIRÓ
  SR. ROSÂNGELA DONADON
  SR. ALAN QUEIROZ

SECRETÁRIO: SR. JEAN MENDONÇA
  SR. EZEQUIEL NEIVA

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Sob a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 2ª Sessão Ordinária da 4ª 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. JEAN MENDONÇA (Secretário ad hoc) -
Procede à leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

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

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

O SR. ISMAEL CRISPIN (Por videoconferência) –
Presidente, Deputado Ismael Crispin pedindo para
registrar a presença.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Registra a
presença do Deputado Ismael Crispin e também do
Deputado Lebrão.

O SR. MARCELO CRUZ (Por videoconferência) -
Presidente Ezequiel Neiva, é o Deputado Marcelo Cruz.
Registra a minha presença.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência)
– Deputado Luizinho Goebel solicitando o registro de
presença. Luizinho Goebel. Registra a minha presença,
por favor.

(Às 15 horas e 40 minutos, o Senhor Ezequiel
Neiva passa a presidência ao Senhor Cirone Deiró)

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Favor,
registrar a presença do Deputado Luizinho Goebel e
registrar a presença do Deputado Marcelo Cruz.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência)
– Luizinho Goebel. Confirma a minha presença.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Está registrada
a presença, Deputado Luizinho Goebel.

O SR. JEAN MENDONÇA (Secretário ad hoc) -
Procede à leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01- Mensagem 375/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1064/
2021 que “Garante aluguel social à mulher vítima de
violência doméstica e dá outras providências”.

02- Mensagem 376/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 198/2019
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que “Amplia os benefícios legais do doador de sangue,
de medula óssea e órgãos em âmbito estadual, sem
prejuízo de outros já existentes, na forma em que
especifica”.

03- Mensagem 377/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 923/2020
que “Dispõe sobre a proibição de entrada de crianças
menores de 12 (doze) anos desacompanhadas de pessoa
maior de 18 (dezoito) anos em elevadores de prédios
privados e residenciais no âmbito do Estado de Rondônia,
e dá outras providências.

04- Mensagem 378/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 924/
2020 que “Cria o Programa Empresa Amiga da Segurança
Pública, no âmbito do Estado de Rondônia”.

05- Mensagem 379/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1055/
2021 que “Estabelece como prioridade para a vacinação
contra a Covid-19 a seguinte categoria e pacientes no
estado de Rondônia”.

06- Mensagem 380/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1131/
2021 que “Dispõe sobre o exercício da atividade de
condutor de ambulância no estado de Rondônia”.

07- Mensagem 381/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1249/
2021 que “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”.

08- Mensagem 382/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1360/
2021 que “Dispõe sobre a comprovação de deficiências
através de laudos de profissionais liberais registrados
nos seus respectivos conselhos de classe, no âmbito do
estado de Rondônia, e dá outras providências”.

09- Mensagem 383/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1397/
2021 que “Dispõe sobre o período total do trânsito dentro
do período de validade dos exames de Equinos e Mormo
e dá outras providências”.

10- Mensagem 384/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1398/
2021 que “Dispõe sobre a doação de bicicletas
apreendidas por ato administrativo ou de polícia, para
instituições beneficentes que a transformem em cadeiras
de rodas e outros objetos”.

11- Mensagem 385/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1456/
2021 que “Dispõe sobre a criação e cultivo da espécie
exótica Oreochromis Nitoticus, conhecida como Peixe
Tilápia do Nilo, no âmbito do estado de Rondônia, e dá
outras providências”.

12- Mensagem 386/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1450/
2021 que “Dispõe sobre os critérios a serem aplicados
no manejo de passeriformes da fauna silvestre como

animais de estimação, para todas as etapas de criação,
manutenção, treinamento, transporte, transferência,
exposição, aquisição, guarda, depósito, utilização e
realização de torneios no estado de Rondônia,
vislumbrando a cultura manejo e criação e características
peculiares da região norte”.

13- Mensagem 387/2021 - Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1333/
2021 que “Dispõe sobre remuneração dos integrantes
da carreira de Militares do Estado, e dá outras
providências”.

14- Mensagem nº 387-A/2021 (:– Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei Complementar
nº 111/2021 que “Altera a redação dos artigos 1º, 4º e
do inciso I do artigo 5º da Lei Complementar nº 283, de
14 de agosto de 2003, que ‘Cria o Fundo de Investimento
e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia
- FIDER, sucessor do Fundo de Planejamento e de
Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia -
FIDER, e dá outras providências’”.

15- Mensagem nº 388/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1455/
2021 que “Dispõe sobre a implantação de medidas de
proteção e inclusão da pessoa gorda ou obesa nos
espaços públicos e privados do estado de Rondônia e
institui o Dia Estadual do Combate à Gordofobia”.

16- Mensagem nº 389/2021 – Poder Executivo,
comunicando abertura de Crédito Adicional Extraordinário
por Excesso de Arrecadação, por meio do Decreto nº
26.738 de 28 de dezembro de 2021.

17- Mensagem nº 390/2021 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1519/
2021 que trata sobre o “Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde, diretamente
ligado à Secretaria de Estado da Saúde – SESAU”.

18- Mensagem nº 01/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1504/
2021 que “Proíbe reajuste da tabela de referência dos
valores de veículos, para fins de cálculo do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, e dos
valores constantes na Tabela dos Serviços do
Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, relativo
ao ano de 2022”.

19- Mensagem nº 02/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1490/
2021 que “Dispõe sobre o Sistema de Proteção Social
dos Militares do Estado de Rondônia - SPSM/RO, e revoga
dispositivos do Decreto-Lei nº 9-A, de 9 de março de
1982, da Lei nº 1.063, de 10 de abril de 2002, de 3 de
janeiro de 1983”.

20- Mensagem nº 03/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1387/
2021 que “Estima a receita e fixa a despesa do Estado
de Rondônia para o exercício financeiro de 2022”.

21- Mensagem nº 04/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1401/
2021 que “Define parâmetros para recuperação de APP
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e Reserva Legal, em propriedades rurais, alteradas por
invasores”.

22- Mensagem nº 05/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 317/2019
que “Aumenta de 2 (dois) para 6 (seis) meses o prazo
de vigência do exame de anemia infecciosa em equinos,
no âmbito do estado de Rondônia”.

23- Mensagem nº 06/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 763/2020
que “Institui o programa Novo Ciclo, no âmbito do estado
de Rondônia”.

24- Mensagem nº 07/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1248/
2021 que “Dispõe sobre a Regulamentação do Uso de
Veículos de Apoio a Ciclistas no âmbito das rodovias do
estado de Rondônia”.

25- Mensagem nº 08/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1327/
2021 que “Dispõe sobre a criação de Programa de
Assistência Psicológica para vítimas de violência sexual
no âmbito do estado de Rondônia”.

26- Mensagem nº 09/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1300/
2021 que “Institui a Campanha de Conscientização contra
a Automedicação Animal no âmbito do estado de
Rondônia, e dá outras providências”.

27- Mensagem nº 10/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 342/2019
que “Proíbe a inserção de cláusula que limita no tempo
a internação hospitalar do segurado, nos contratos de
plano e seguro privado de assistência à saúde
disciplinados pela Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de
1998, firmados no estado de Rondônia”.

28- Mensagem nº 11/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 778/2020
que “Dispõe sobre a morte ou redução da capacidade
laboral, decorrente do contágio da doença Covid-19
causada pelo Novo Coronavírus, aos agentes de
segurança pública do estado de Rondônia e profissionais
de saúde, social e do serviço funerário, sendo considerado
acidente em serviço ou ato de serviço para fins de reflexos
previdenciários, financeiros e trabalhistas”.

29- Mensagem nº 12/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 752/2020
que “Institui a Política Estadual de Incentivo ao
Voluntariado para a realização de trabalhos com a
população em situação de rua, no âmbito do estado de
Rondônia”.

30- Mensagem nº 13/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 414/2020
que “Dispõe sobre a inadimplência do Imposto Sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA”.

31- Mensagem nº 14/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 627/2020
que “Dispõe sobre a criação do Diploma de
Reconhecimento ao Mérito Desportivo no âmbito do
estado de Rondônia e dá outras providências”.

32- Mensagem nº 15/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1497/
2021 que “Dispõe sobre a inclusão do tema Educação
em Direito Animal nos componentes curriculares das
escolas da Rede Estadual de Ensino de Rondônia”.

33- Mensagem nº 16/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 552/2020
que “Estabelece a obrigatoriedade de divulgação de
políticas e ações que visem a prevenção do sexo precoce
e da gravidez na adolescência direcionadas a
adolescentes e jovens das escolas públicas do estado de
Rondônia”.

34- Mensagem nº 17/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1049/
2021 que “Dispõe sobre a criação do cadastro estadual
de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças,
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência”.

35- Mensagem nº 18/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1039/
2021 que “Dispõe sobre a internação de pacientes
infectados pela Covid-19 na rede privada de hospitais,
quando requerida por médico credenciado ao Sistema
Único de Saúde, em caso de inexistência de vaga na
rede pública”.

36- Mensagem nº 19/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1528/
2021 que “Prorroga o prazo de vencimento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,
excepcionalmente, nos casos que especifica, em razão
da pandemia relacionada ao coronavírus”.

37- Mensagem nº 20/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 949/
2021 que “Dispõe sobre a destinação de carteiras em
locais determinados aos estudantes com Transtorno do
Espectro do Autismo - TEA nas escolas do estado de
Rondônia”.

38- Mensagem nº 21/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 717/2020
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do suporte em
acrílico para mesas e balcões em todos os setores de
atividades e serviços essenciais e não essenciais, como
medida de enfrentamento à disseminação do Novo
Coronavírus, causador da Covid-19, na forma que indica,
e dá outras providências”.

39- Mensagem nº 22/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 837/2020
que “Estabelece a isenção do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS, no consumo de energia
elétrica nas unidades consumidoras destinadas à
exploração da avicultura no estado de Rondônia”.

40- Mensagem nº 23/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 977/
2021 que “Reconhece o risco da atividade e a efetiva
necessidade do porte de armas de fogo ao atirador
desportivo integrante de entidades de desporto
legalmente constituídas nos termos do inciso IX do artigo
6º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”.
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41- Mensagem nº 24/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 779/2020
que “Dispõe sobre o dever dos Cartórios do estado de
Rondônia de disponibilizarem como meio de pagamento
o cartão de débito”.

42- Mensagem nº 25/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 754/
2020 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos clubes,
parques aquáticos e afins determinarem medidas para
assegurar o acesso às pessoas portadoras de
necessidades especiais e usuárias de cadeiras de rodas
nas piscinas e dependências e dá outras providências”.

43- Mensagem nº 26/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1511/
2021 que “Fica proibido aos órgãos ambientais do Estado
de Rondônia, a destruição e inutilização de bens
particulares apreendidos nas operações/fiscalizações
ambientais, e dá outras providências”.

44- Mensagem nº 27/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 810/2020
que “Dispõe sobre indução e incentivos ao
desenvolvimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e
Inovação, por meio de instrumentos que concedem
suporte ao desenvolvimento do ambiente produtivo no
estado de Rondônia e dá outras providências”.

45- Mensagem nº 28/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 378/2019
que “Dispõe sobre a Política Estadual de Agricultura
Irrigada no estado de Rondônia e dá outras providências”.

46- Mensagem nº 29/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 970/
2021 que “Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas
pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos
prioritários, de acordo com a fase cronológica definida
no plano nacional e/ou estadual de imunização contra a
Covid-19 no estado de Rondônia”.

47- Mensagem nº 30/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei Complementar
nº 134/2021 que “Altera e acrescenta o art. 53 da Lei
Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992 que
‘Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civil do Estado de Rondônia, das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais e dá outras providências’”.

48- Mensagem nº 31/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1451/
2021 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de água e de energia elétrica,
estabelecidas no estado de Rondônia, a disponibilizarem
local coberto, climatizado e com assentos suficientes aos
usuários que aguardam pelo atendimento em suas
agências e postos, inclusive no intervalo intrajornada de
seus colaboradores”.

49- Mensagem nº 32/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1063/
2021 que “Dispõe sobre a campanha estadual de
prevenção e combate ao câncer de ovário e dá outras
providências”.

50- Mensagem nº 33/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 402/
2020 que “Suplementa a Lei Federal nº 13.819, de 26 de
abril de 2019, estabelecendo medidas sobre a Notificação
Compulsória dos casos de tentativa de suicídio e/ou
automutilação, atendidos nos estabelecimentos públicos
privados da rede de saúde do estado de Rondônia, e dá
outras providências”.

51- Mensagem nº 34/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 1183/
2021 que “Dispõe sobre Permissão, Residência, Estudo
e Trabalho dos Médicos de Fronteira, que atuem no Brasil
e Bolívia - Considerando os Decretos Bilaterais entre
ambos; nº 6.737, de 12 de janeiro de 2009 e 6.975, de 7
de outubro de 2009; combinado com o Decreto Bilateral
Brasil/Uruguai nº 7.239, de 26 de julho de 2010”.

52- Mensagem nº 35/2022 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei
Complementar nº 146/2021 que “Institui o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo de
Rondônia - FEASE e dá outras providências”.

Lido o Expediente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado,
Secretário Jean Mendonça. Agora nós vamos passar aqui
às Breves Comunicações.

Eu quero primeiramente cumprimentar os meus
pares que estão aqui presentes: Deputado Lazinho da
Fetagro, Deputado Ribamar Araújo, Deputada Rosângela
Donadon, Deputado Jean Mendonça, Deputado Adelino
Follador, Deputado Alex Silva, Deputado Ezequiel Neiva
e Deputado Anderson Pereira. Cumprimentar a toda
imprensa que está aqui presente, levando ao
conhecimento do povo rondoniense as ações feitas por
esta Casa. Agradecer aqui aos nossos servidores no
retorno aos trabalhos, pela efetividade que os nossos
servidores têm aqui nesta Casa, pelo comprometimento
de estar aqui fazendo o trabalho de vocês.

Nós passaremos aqui às Breves Comunicações. Eu
quero convidar o Excelentíssimo Senhor Deputado Jean
Mendonça, da cidade de Pimenta Bueno, para fazer uso
da palavra por cinco minutos sem direito a aparte.

O SR. JEAN MENDONÇA – Primeiramente quero
agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de
estar aqui nesta tarde de terça-feira. Cumprimentar, em
nome do Presidente, cumprimentar a todos os nobres
deputados estaduais aqui, público aqui presente.

E hoje, Senhor Presidente, na verdade eu quero
chamar atenção, porque eu vi uma matéria importante
com relação aos servidores do DER. E eu vi na matéria
que eles estavam se organizando para fazer uma
paralisação no mês de março e a matéria dizia que era
com relação ao Plano de Carreiras, de Cargos e Salários
deles, que ficou de ser enviado para esta Casa, e creio
que até o presente momento não foi enviado. E nós temos
que nos organizar.
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Eu sei que foi votado, foi muito bom o final de
ano, votamos inúmeros projetos, coisa que tinha escutado
que esta Assembleia jamais tinha votado tantos projetos
em um único dia de Sessão. Votamos vários Planos de
Carreira dos nossos servidores. E ficaram alguns Planos
de Carreira para poder trazer aqui. Se não me engano
até o da Idaron (Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia) ainda também
não veio. E muito me chamou a atenção, se os servidores
realmente firmarem esse passo, Deputado Lazinho da
Fetagro, e fizerem essa devida paralisação, já estamos
num período delicado. O Estado passa por um período
delicado, um período de chuva. Nós sabemos, não é
novidade para nenhum deputado aqui, todo ano as
nossas estradas vicinais requerem muita atenção do
diretor e dos funcionários do DER (Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes) para
poder dar essa manutenção nessas estradas. E se parar
vai ficar muito pior. Então, eu creio, não quero acreditar
que aquilo que foi falado ao final do ano, que estava na
iminência de chegar a esta Casa de Leis, que era o Plano
de Carreira e Remuneração dos servidores do DER, não
venha. Porque seria, de certa forma, até injusto com a
categoria não ter um Plano de Carreira de muitos anos,
de muitos anos, sem ter uma valorização salarial,
Deputada Rosângela Donadon. Então me preocupa muito
essa situação com os nobres funcionários do DER, que
muitas vezes dão sangue, que muitas vezes dormem em
locais desconfortáveis para poderem dar o mínimo de
dignidade as nossas estradas e, consequentemente, ao
povo do Estado de Rondônia.

E eu não sei também se com vocês é diferente,
mas comigo eu recebo inúmeras reclamações com relação
— embora o Tudo Aqui esteja auxiliando —, mas eu vejo
inúmeras reclamações na morosidade do RG. São mais
de 3 a 6 meses, deputados, que a morosidade do Instituto
de Identificação que faz esse trabalho. Eu não sei o que
acontece. Ainda vou marcar uma visita, porque isso
também me chamou a atenção. Eu acho que é necessário.
Eu acho que nós vivemos num mundo informatizado hoje.
O título sai na hora, a habilitação sai na hora, tudo
acontece na hora, até o voto eletrônico é feita na hora a
questão da apuração. E eu não sei o que acontece com
o sistema do Instituto. Pelo que escutei, eu não posso
afirmar, porque ainda vou lá para poder certificar e ver
de que forma a gente pode contribuir para poder acelerar,
porque tem pessoas que necessitam de um RG ou para
poder ser empregado, ou para ter um concurso público,
ou para poder fazer uma inscrição em qualquer situação
nesse sentido, leva de 3 a 6 meses para poder esse RG
chegar no seu município. E muito embora muitas vezes
a gente coloque alguns assessores para poderem verificar
o que está acontecendo para poder dar andamento ou
uma celeridade melhor nesse sentido. Eu creio, eu creio
que o Instituto ainda seja manual, uma questão manual,
até mesmo na forma de produzir todo sistema do RG. E
hoje tudo é informatizado. Existe até CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) que pode ser consultada por

meio de aplicativo. Então eu acredito que a gente precisa
dar uma atenção especial nesse sentido.

No mais, agradecer a cada um de vocês. O ano
legislativo na verdade se inicia. Eu acho que tem muito,
embora seja um ano de 12 meses, mas é um ano muito
curto, por se tratar de um processo eleitoral, mas também
a gente não pode deixar de contribuir com nossa parcela
de trabalho para o desenvolvimento e crescimento do
Estado de Rondônia. Obrigado. Fiquem com Deus.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Uma Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado,
Deputado Jean Mendonça. O senhor trouxe duas pautas
importantes aqui para esta Casa. A questão do PCCR
(Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) dos
servidores do DER. O DER que tem a responsabilidade
de cuidar da infraestrutura das estradas do Estado,
principalmente do ir e vir da produção, das pessoas que
precisam transitar nessas estradas, e nós temos que
valorizar esses servidores. Esse PCCR precisa ser trazido
a esta Casa. Foi feito o compromisso do PCCR estar nesta
Casa no dia 22 de dezembro para nós votarmos esse
PCCR, Deputado Lazinho da Fetagro, e dar aí uma
tranquilidade aos servidores do DER. Muitos servidores
do DER hoje recebem complementação do salário
mínimo. Então isso é um absurdo. Eu já conversei com o
Diretor Elias Rezende, esse projeto saiu do DER, está na
Sepog (Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão), já conversei com a Bia, se reuniu com o
governo para que possa vir essa Mensagem para esta
Casa. E nós precisamos que seja votado o mais urgente
possível aqui. Então, governo, mande essa mensagem
para cá para que possamos votar.

Quero aqui passar a Questão de Ordem ao
Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Muito obrigado,
Presidente. Parabenizar o Deputado Jean Mendonça com
relação às duas pautas trazidas. Uma delas, a questão
do DER. Deputado Jean Mendonça, Senhor Presidente,
Senhores Deputados, não existe outro órgão no Estado
que traz mais respaldo para o governo do que o DER.

Nós temos nomes citados hoje para serem
candidatos a governador do Estado, que se sair candidato,
ganha eleição por causa do DER. O Deputado Ezequiel
está aqui, eleito por causa do DER. Claro que a
competência é dele e tudo.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – O DER ajudou, mas eu
sempre tirei mais de 10 mil votos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Mas são os
funcionários do DER que tocam todo esse barco. Os
“cabras” ficam todos famosos junto com o DER. Mas
quem toca são os funcionários. Por que ainda não veio o
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Plano de Cargos, Carreira e Salário desses funcionários?
Então, reforço o pedido.

E com relação à Identidade, é vergonhoso.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – É um absurdo,
Deputado Lazinho. É um absurdo, seis meses para
entregar uma Identidade.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Ano passado eu
estive lá, Deputado Jean, é tudo feito na mão e nós não
podemos, de forma nenhuma, culpar os funcionários.
Faltam funcionários. Eu fiz um Requerimento no ano
passado, solicitando que a Casa Civil, que o governo
encaminhasse para lá dez funcionários. Porque é tudo
feito na mão. Não tem funcionário, o quadro é pequeno.
Está ficando cada vez pior para ter uma Identidade.

Então, reforço esse pedido para o governo.
Precisa... Ah, e me falaram: “é muito cara a tecnologia
para poder...” É caro, é caro para um morador de
Corumbiara sair de Corumbiara e vir buscar uma
Identidade aqui. Ou, então, esperar seis meses, sete
meses. Isso que é caro. Então, precisa investir, precisa
gastar, precisa dar condições de vida e condições dignas
para os nossos moradores, para a nossa população do
Estado. Obrigado.

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

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

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Parabéns,
Deputado Lazinho. Questão de Ordem ao Deputado
Adelino Follador e logo após à Deputada Rosângela
Donadon.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu quero parabenizar
o Deputado Jean por trazer essa pauta muito importante,
a questão do DER. O DER precisa, Deputado Lazinho
também falou, a importância, o Deputado Ezequiel que
sabe o quanto que esse povo trabalha, não tem horário,
muitas obras. E com certeza os funcionários — eu que
trabalhei no DER, fui Presidente do DER, me aposentei
como funcionário do DER — a gente sabe, o Deputado
Ezequiel que esteve à frente do DER, da importância
desse órgão. Depois da Saúde, hoje, qualquer pesquisa
que fizer, a necessidade principal é a estrada. Depois da
Saúde, é estrada. E a estrada depende desse pessoal.
Então, com certeza é muito importante.

E a questão também da identificação, das
Identidades. Nós fizemos Emendas, daqui de Candeias
até Jaru, até Buritis, até Machadinho, todos os municípios
nós demos recursos para comprar computadores, para
instalar, fazer uma parceria com as prefeituras. Mas já
está ultrapassado. Tem que modernizar com certeza esse
sistema, facilitar para que as pessoas tenham mais acesso
a esses documentos. Principalmente, há crianças, tem

gente que tem Identidade ainda da época que tinha dez
anos, doze anos e hoje está com 50, 60, 30 anos, e
precisa substituir a Identidade, e tem muita criança agora
que precisa também fazer Identidade. Então, precisa com
certeza modernizar rápido. Havia um projeto que iria
fazer uma Identidade melhor e que iria ter todos os dados
nessa Identidade, mas parece que parou e ninguém mais
fala nisso. Obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Questão de
Ordem à Deputada Rosângela Donadon.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON - Obrigada,
Presidente. Quero contribuir aqui também com a fala
dos meus colegas deputados. Essa questão, Deputado
Lazinho, do documento de identificação está muito
ultrapassada. Essa forma, lá na região nossa do Cone
Sul, não chega um documento desse, uma Identidade
com menos de seis meses. É um absurdo. Teve pessoas
que já foram prejudicadas em várias situações pela
demora do documento de identificação. Quando vão lá
para agendar para fazer Identidade, no agendamento,
eles pedem 30,60 dias. Quando vão fazer, pedem 60 a
90 dias para chegar a Identidade. Já teve jovens que
saíram de Vilhena e vieram fazer em Porto Velho. Olha o
custo, Deputado Lazinho, para virem até Porto Velho, de
ônibus ou de carro próprio para fazer um documento de
Identidade, se poderia fazer no município. A tecnologia,
hoje, tudo está tão avançado, modernizado, mas
infelizmente, para a emissão da Identidade, o documento
de identificação está muito defasado. Tem que haver
um investimento, porque vai facilitar muito para
população que precisa dessa documentação. Obrigada,
Presidente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Deputado Jean,
hashtag — é assim que fala, hashtag? — hashtag
“identidade já”.

O SR. JEAN MENDONÇA - É o correto. Só para
completar.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Obrigado,
Deputada Rosângela, Deputado Adelino Follador.

Questão de Ordem ao Deputado Jean Mendonça,
e enquanto se dirige para a tribuna, o Deputado Ezequiel
Neiva.

O SR. JEAN MENDONÇA - Só para complementar
com relação aos funcionários do DER. Segundo
informações que me chegaram, muitas vezes eles saem
para a Linha e normalmente têm que dormir, e é uma
preocupação com a Folha de Ponto que têm que assinar.
E o ir e o voltar para poder assinar, fica muito mais caro
— o molho do que o peixe ou o peixe do que o molho já
não já não sei —, mas tem que olhar essa situação com
carinho, os servidores são diferentes, entendeu? Não
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desprezando os demais servidores. Todos com a sua
categoria. Mas têm que ser valorizados, sim.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – E nós estamos
no mundo digital. Nós temos Identidades para serem
entregues com seis meses, e isso é inconcebível. Quando
nós entramos e tomamos posse neste Parlamento, no
ano de 2019, havia um projeto, igual ao que o Deputado
Adelino Follador nos disse aqui, do Júlio Kasper, que era
Diretor daquilo lá, e investia alguns milhões e essa
identidade saía em questão de minutos. E se passou
três anos e o Instituto não implementou esse projeto de
modernização da emissão de Identidade.

Então, é inconcebível nós estarmos no ano de
2022, no século XXI, e termos esse retrocesso de a pessoa
ter que sair de Corumbiara, Deputado Ezequiel Neiva —
que é a sua região —, para vir buscar uma identidade
aqui com 6 meses, porque precisa matricular um filho,
porque precisa tirar um passaporte. Então, realmente o
Diretor do Instituto, por gentileza, o senhor tem que
providenciar essa modernização do Instituto de
Identidade aqui do Estado de Rondônia.

Deputado Ezequiel Neiva, por cinco minutos, sem
direito a aparte.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente,
senhores deputados, é uma alegria nós podermos voltar
a esta tribuna e estarmos fazendo aqui o nosso
pronunciamento e ouvindo atentamente o
pronunciamento dos nobres colegas, como foi do
Deputado Jean, que comentou aqui duas questões
interessantes. Mas eu quero aqui, Deputado Lazinho,
homenagear e parabenizar realmente os bravos,
guerreiros, combatentes servidores do nosso querido
DER, que muito fez e faz pelo Estado todo, inclusive por
Jaru. E a gente esteve por lá 2 anos e 4 meses,
trabalhamos bastante naquilo que foi possível — Vossas
Excelências conhecem muito bem —, mas eu quero
parabenizar o DER. Realmente nós temos todo o quadro
de servidores do Estado de Rondônia fazendo a sua parte.
Eu falo aqui, neste momento, pelo DER, onde estive lá
também por 2 anos e 4 meses.

E falando do DER, eu quero parabenizar a equipe
do Nicácio, que é aqui de Ariquemes e comanda uma
equipe lá na Linha D, na 28, de Nova Mamoré, Nova
Dimensão, a Jacinópolis, fazendo ali um belíssimo
trabalho. O nosso servidor Nicácio com toda a equipe do
DER, trabalhando ali incansavelmente, começando, várias
vezes 6 horas da manhã e parando 7 horas da noite. Eu
passei por lá semana retrasada e às 7 horas eles estavam
aproveitando, Deputado Lazinho, o bom tempo para que
pudessem fazer o cascalhamento da Linha D. E eu quero,
então, parabenizar toda a equipe do DER. Enfim,
parabenizar todos os servidores do nosso DER — da
primeira residência, lá de Colorado, passando por Vilhena,
Pimenta Bueno, Rolim de Moura, enfim, até a nossa
capital de Porto Velho — que fazem um belo trabalho. É
claro que esperamos aqui ansiosamente que o nosso

Governador encaminhe para esta Casa também o Plano
de Carreira, Cargo e Salários dos servidores do DER,
que foi um compromisso feito com todos os deputados e
também com a nossa categoria.

Mas eu venho aqui, Deputado Lazinho... Bom,
Vossa Excelência disse que eu me elegi, o DER ajudou,
eu não posso negar que me ajudou.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Claro, mas a sua
capacidade é superior a tudo isso, sem dúvida.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Mas, em 2010, na nossa
reeleição, o senhor sabe muito bem que eu fiquei fora
por 14 mil votos (13.408). Quatro anos depois, em 2014,
fora do mandato, 10.106 votos, de novo. E agora deu
tudo certo e conseguimos chegar aqui, graças a Deus e
aos nossos amigos.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Claro, claro, claro!
E vai ser o mais votado, entre os 4 mais votados do
Estado, Deputado. Pode ter certeza.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Quem sabe. Quero estar
entre os 24. Está ótimo. Mas é muito bom estar aqui. Eu
quero, neste momento aqui, Deputado Lazinho,
deputados, Deputada Rosângela, Deputado Lebrão, esta
Casa, acredito que todos aqui são tementes a Deus e
agora, na sexta-feira próxima, nós vamos estar aprovando
hoje um Requerimento de nossa autoria solicitando aqui
uma audiência — não é audiência —, uma solenidade,
uma Sessão Solene para que nós homenagearmos o
centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na
capital. A Igreja Assembleia de Deus aqui de Porto Velho
comemora dia 28 de fevereiro, na próxima segunda-feira,
os seus 100 anos de existência aqui na capital, quando
chegaram aqui os nossos missionários de Belém e abriram
aqui a primeira porta para começar a evangelização desta
cidade através, justamente, da Igreja Assembleia de
Deus.

Então, dia 28 agora, de fevereiro, será o
centenário, uma grande festa lá no grande templo. Mas,
na sexta-feira, nós estamos aqui convidando e
convocando os nobres colegas — aqueles que vão estar
na capital — para que venham participar desta Sessão
Solene, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, onde nós
iremos, com muita honra e gratidão, homenagear a Igreja
Assembleia de Deus pelo seu centenário e grande
trabalho social que presta à sociedade. Não apenas a
nossa igreja (como eu faço parte da Assembleia de Deus),
mas todas as igrejas que fazem e prestam trabalho social
que, muitas vezes, não é conhecido pelo Estado o trabalho
que as igrejas prestam ao Estado e à sociedade brasileira.

São essas as minhas palavras, Senhor Presidente.
Muito obrigado.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Parabéns,
Deputado Ezequiel Neiva, pelas palavras, pela Sessão
Solene em comemoração aos 100 anos do início dos
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trabalhos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui
do Estado de Rondônia.

Convido o Excelentíssimo Deputado Adelino
Follador para usar a tribuna por cinco minutos sem direito
a aparte.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente
Cirone Deiró, ora em exercício, deputados aqui presentes,
para nós é um prazer mais uma vez. Agradecer a Deus a
oportunidade de estar aqui hoje e falar sobre os assuntos
importantes que nós discutimos esta semana.

Hoje nós tivemos uma reunião da Comissão de
Educação, a qual eu sou Presidente, junto com o
Deputado Lazinho (que é vice-presidente), junto com
Deputado Chiquinho, nós aprovamos um Requerimento,
pedindo para o Secretário de Educação e eu já conversei
com o Secretário de Educação, já conversei com o
Governador sobre a questão do piso dos professores.  O
Secretário ficou para fazer esse estudo, fazer esse
levantamento, espero que faça e atenda essa... O
Governador com certeza vai se empenhar para atender
essa categoria tão importante nesse momento, aliás
sempre, mas principalmente nesse momento com as
dificuldades que têm, e nós sabemos que o tempo perdido
dos alunos foi bastante com essa pandemia. Então nós
precisamos recuperar, e o professor tem que voltar para
a sala de aula animado, com certeza isso vai ajudar com
o pagamento do piso, pagamento que é lei, que é um
direito e nós esperamos que seja pago. Também fazer
um apelo às Prefeituras que façam..., eu sei que a maioria
dos prefeitos já estão assumindo pagar esse piso, e
esperamos que todos paguem para poder valorizar mais
essa categoria.

Também não poderia deixar de falar sobre a pauta
do bezerro. Nós estivemos hoje discutindo também na
Comissão de Agricultura a questão, nós já estivemos com
o Secretário da Sefin (Secretaria de Estado de Finanças
do Estado de Rondônia) até uns 18 dias atrás, levamos
essa preocupação que Rondônia... Fizemos o
levantamento pela Idaron (Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia), e o estoque
de bezerros, Deputado Lazinho, está no máximo, está
superlotado. Os pastos estão lotados, não consegue
vender, porque hoje a frete ficou cara para levar para
São Paulo. O imposto está caro, Deputado Lebrão, hoje
o imposto custa R$ 350,00, mais de R$257,00 em média,
depende do lugar que esse bezerro está, quase R$ 300,00
de frete e o bezerro lá em São Paulo está R$ 3.100,00 o
melhor bezerro, não é aquele da média não. Então hoje
praticamente não tem venda de bezerro. Num dia em
Ariquemes tiram 4 GTA (Guia de Transporte Animal), para
vocês terem uma ideia de como está parado, nem para
matar.

Os frigoríficos também estão explorando, porque
era R$ 10,00 de diferença de São Paulo, agora já está
R$ 50,00, R$ 55,00 de diferença. Então, os frigoríficos,
só tem um autorizado para exportar para a China, tem
mais 2 pleiteando, já fizemos através da Federação, e

também hoje até uma proposição do Deputado Lazinho,
nós fizemos um apelo à Secretaria de Agricultura, mas
já foi feito para a Bancada Federal. A Faperon (Federação
de Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia) fez
um apelo também ao Secretário de Fazenda aqui que
pedisse, que ajudasse para que fosse autorizado essas
duas plantas para valorizar mais. Mas isso não justifica,
está enchendo de gado. O Acre também abaixou a pauta,
acho que está pagando só 10%, baixou 90% da pauta,
então está vindo tudo que é bezerro, está vindo todo o
gado do Acre para Rondônia e isso está superlotando e
os frigoríficos cada ficam mais acomodados.

Na semana passada estivemos junto com o Hélio
da Faperon também, numa audiência com o Secretário,
e ele assumiu o compromisso de até o dia primeiro rever
essa pauta para decidir. E hoje eu falei com ele, e ele
falou em 50%, mas nós pedimos 70%. Tem que dar um
impacto, para poder sair. O Estado vai arrecadar mais,
não arrecada menos não. Porque vai sair esse bezerro,
nós não podemos entrar na seca agora com esse estoque
de bezerro, com esse estoque de boi, porque aí o
agricultor vai ser obrigado a entregar num preço baixo.
As pessoas vão explorar tanto o pessoal, os produtores.

E aí o pessoal, quando se fala em gado, o pessoal
fala que é pessoal rico, bezerro, o Deputado Lazinho
falou que desmamou 10 vacas lá. Dez vacas são 10
bezerros, lá cada um R$ 300,00, R$ 200,00 de diferença,
faz muita diferença no homem do campo, quem tem
dois... Tem que ter uma vaca, duas vacas, três vacas,
cinco vacas.

Então, eu queria deixar registrado aqui, fazer um
apelo ao Secretário da Sefin que providencie o mais rápido
possível para diminuir a pauta, para que saia de Rondônia
também boi. Se está superlotado aqui e nós precisamos...
E a Idaron pode monitorar para quando chegar na média
que é normal aqui em Rondônia, pode suspender essa
ação, mas hoje precisa ser urgente. Então eu queria
deixar registrado isso hoje.

Também hoje eu estive no Detran (Departamento
Estadual de Trânsito) cobrando o projeto para reduzir as
taxas, que ficou para mandar no ano passado, mandaram
para a Ditel (Diretoria Técnica Legislativa), não foi
mandado para esta Casa e até agora não chegou. Tem
também 7 taxas, 8 taxas que eram para ser extintas não
tem mais motivo de cobrar. Tem um papel que é impresso
na internet não é mais feito como antigamente, então
não justifica mais cobrar essas taxas. Então, eu fiz um
apelo ao Secretário hoje, nós fizemos uma indicação ao
Governador, à Casa Civil e também com cópia para o
Detran cobrando essa ação que é muito importante para
ajudar, porque a questão do imposto do carro, do carro
usado que aumentou, aí aumentou o imposto mais essas
taxas que aumentaram em cima da UPF (Unidade Padrão
Fiscal) que é do Estado, então cada vez fica mais difícil
para a pessoa conseguir.

Deputado Cirone, só pedir desculpas de ter me
prolongado um pouco, mas eu podia falar mais um
assunto rapidinho?
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O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) – Pode
falar.(fora do microfone).

O SR. ADELINO FOLLADOR - A privatização da
(BR-)364. Eu quero dizer que lamentavelmente — não
sei se não foi divulgado — teve uma reunião em Vilhena
e eu participei aqui, soube na última hora, aqui em Porto
Velho. Essa discussão da privatização — eu não sou contra
a privatização, mas sou contra às vezes da maneira que
é feita a privatização.

Então a hora de discutir é agora porque depois
que faz, depois que está tudo definido lá ninguém muda
mais e eu lamento que tinha pouca gente na Audiência
Pública. Deveria ter mais. Então não sei se não foi dado
publicidade, mas é muito importante para que as pessoas
saibam que vai ter sete pedágios, que vai ter 0,17% o
km já, o cálculo que eles fizeram, o que e onde vai ser a
iluminação. Nós questionamos: em vez de as prefeituras
assumirem as iluminações da BR, o DNIT, a própria
empresa assumir. Isso foi aceito, mas muita coisa ainda
está em discussão essa questão.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Questão de
Ordem, Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR - E a privatização está
prevista no final do ano agora, começo do ano e eu acho
que também deveria ser mais divulgado isso, que a
comunidade teria que participar mais.

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Questão de
Ordem, Deputado Adelino. Parabéns pela fala. E eu
questionei isso nesta Casa o ano passado, inclusive eu
levei um ofício ao DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes) solicitando que nós
pudéssemos fazer uma Audiência aqui nesta Casa. Porque
nós temos vários gargalos, Deputado Lebrão, dentro
dessa BR-364 que nós precisamos que o povo
rondoniense opine. Por exemplo, a passagem dentro da
cidade de Cacoal: vai ser feito o anel viário? A população
entre o Riozinho e Cacoal, se coloca ali um pedágio,
como é que vai fazer esse pedágio? As pessoas precisam
ir e voltar para trabalhar. São pessoas carentes. Essas
pontes serão reconstruídas? Qual é a obrigação dessas
empresas que vão assumir essa privatização da BR-364?

Então é um tema relevante para o Estado de
Rondônia, é a principal via de acesso de Cuiabá a Porto
Velho, de Cuiabá a Manaus, de Cuiabá a Rio Branco.
Então, o povo rondoniense precisa participar. Precisam
estar presentes aqui os prefeitos, precisam estar
presentes aqui os produtores rurais, precisa estar
presente aqui o pessoal do transporte, as pessoas que
andam aqui nesta BR-364 e sabem o que acontece. É
inconcebível que um órgão ou o DNIT, o Ministério da
Infraestrutura do Brasil venha aqui e ponha de goela
abaixo ao povo de Rondônia uma BR sem discutir com o
povo rondoniense. É inconcebível que aconteça uma
situação dessa aqui em Rondônia e nós não podemos

admitir porque aqui é ressonância, a caixa de ressonância
do povo rondoniense. Parabéns, Deputado Adelino
Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas, Deputado
Cirone, eles vieram ouvir só que pouca gente foi lá. Acho
que foi pouco divulgado...

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Mas faz as
coisas atrás de 4 (quatro) paredes, para não ouvir.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Aí a questão até do
transporte...

O SR. CIRONE DEIRÓ (Presidente) - Se nós que
somos da Assembleia Legislativa, Deputado Adelino
Follador, não ficamos sabendo, como é que o produtor lá
de Pimenteiras vai ficar sabendo? Então, eles não
divulgaram para a gente não dar palpite e nós não vamos
admitir que Rondônia seja feito de goela abaixo para
favorecer “A”, “B” ou “C”.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, só para deixar
registrado, com certeza é uma preocupação muito
grande. Nós conhecemos pedágios do Brasil, Deputado,
que são viáveis, onde o pedágio é baixo e é um custo
razoável, mas nós temos que ficar atentos. Da bancada
federal não tinha ninguém, prefeito não tinha ninguém,
deputado foi só eu, nós tínhamos bastante gente até do
transporte. Então, acho que nesse sentido, acho que foi
divulgado entre o pessoal do transporte. Mas eu me
preocupo e espero, faço um apelo aqui à bancada federal,
que está lá em Brasília, que vai acompanhar os próximos
passos porque já teve uma em Vilhena já teve aqui em
Porto Velho e agora vai ser em Brasília o fechamento
para poder fazer o pregão eletrônico para poder habilitar
as empresas.

Então precisa estar atento àquilo que vai
acontecendo até acontecer, para que a gente não se
arrependa depois. Não adianta chorar depois não. Igual
a Energisa aí, Deputado Cirone, a Energisa também na
hora de discutir tenho certeza que não foi divulgado e
não foi discutido por isso que está tanta gente hoje
chorando por causa da Energisa. Obrigado.

(Às 16 horas e 26 minutos, o Senhor Cirone
Deiró passa a presidência à Senhora Rosângela
Donadon)

O SR. LEBRÃO - Questão de Ordem, Senhora
Presidente.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) -
Concedida a ordem, Deputado.

O SR. LEBRÃO - Primeiramente quero parabenizar
tanto o Deputado Cirone quanto o Deputado Adelino
Follador pela pauta discutida aqui, a questão da
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privatização da 364. No meu entendimento, eu acredito
que hoje seria quase que impossível que alguém se
interessasse pela privatização da 364 porque o trânsito,
o tráfego de veículos, são de veículos pesados. Então eu
acho é até inviável para empresas da iniciativa privada
passar a ser a empresa que vai administrar a 364. É
muito difícil. Mas vamos ver, e tem que se discutir da
maneira que foi colocada aqui.

Eu quero também comentar sobre a pauta que
nós temos que correr atrás urgentemente, atrás do
excesso de bezerros que nós temos aqui no nosso Estado
de Rondônia. Com aquele aumento que nós tivemos na
arroba do boi e o aumento de exportação, todos os nossos
produtores tiveram o interesse de criar vaca e fazer
bezerros. Com isso, nós temos uma ‘enchente’ hoje de
bezerros nos pastos aqui do Estado de Rondônia. E é
preciso, com urgência, baixar não somente a pauta dos
bezerros, como também a pauta da arroba do boi para a
gente poder desovar aquilo que tem de excesso aqui no
nosso Estado, e como diz o Deputado Adelino Follador:
“arrecadar cada vez mais”. Isso é importante, porque
controla o mercado, Deputado Ezequiel, e com isso a
gente dá continuidade na produção de bezerros no Estado
de Rondônia, e assim manter os nossos pecuaristas com
a cabeça tranquila, porque hoje nós temos problema já
de colocar esse gado no mercado. O preço do bezerro
caiu drasticamente, e não tem comprador. Então, a
situação não é boa. É preciso rever isso o mais rápido
possível. É preciso que o Governo do Estado tenha a
sensibilidade e faça com urgência a baixa dessa pauta
para a gente poder vender o excesso que nós temos de
bezerro. E é muito fácil. Já fizemos isso no passado,
podemos fazer agora também, e controlar essa
quantidade excessiva que nós temos hoje de gado no
Estado de Rondônia, porque hoje ninguém mais mata as
matrizes. Não estão abatendo vaca. Está aumentando
cada vez mais a vaca no pasto, e aumentando muito,
com muita velocidade, a quantidade de bezerros. Então,
é preciso ter esse controle, e eu espero que o Governo
do Estado tenha essa sensibilidade e faça isso o mais
rápido possível.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Presidente, Questão de
Ordem. Só um instantinho.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) –
Concedida, Deputado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Claro, o Deputado Lebrão
está certíssimo. Andando esse final de semana no interior,
e recebi realmente, Deputado Lebrão, muitas
reclamações de vários produtores, falaram: “olha, não
estou tendo para quem vender os bezerros, e temos que
mandar para fora, com certeza”.

Mas, Presidente, eu só queria aqui cumprimentar
a nossa galeria. E eu vejo ali alguns policiais militares da
reserva, inclusive acho que eles estão esperando a
votação da matéria tão importante que fala sobre a

questão do percentual que seria descontado ao pessoal
da inatividade.

Tem alguns Vetos trancando a pauta — só
comunicar a vocês — e não serão votados hoje. O
Presidente decidiu que não vai votar nenhum Veto hoje,
e sim na próxima Sessão, com certeza serão votados
esses Vetos.

Eu já adiantei o meu voto: que nós vamos votar
para derrubar o Veto do Governador. Estamos
conversando aí com os nobres colegas também para a
gente caminhar nesse mesmo sentido. Ok? Obrigado.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) nt:–
Eu gostaria aqui de convidar para as Breves
Comunicações, por cinco minutos, sem aparte, o
Deputado Cirone Deiró.

Antes de o Deputado Cirone iniciar o seu discurso,
eu gostaria aqui, Deputado Adelino, de parabenizá-lo —
você que trouxe uma pauta importante aqui para ser
discutida, ser lembrada. E falar também sobre as
emplacadoras, do monopólio que tem aqui no Estado,
sendo que há quase dois anos, Deputado Adelino, foi
tratado esse assunto aqui na Assembleia, onde
convidamos o Diretor do Detran, foi feito um compromisso
de fazer o chamamento público, e até hoje, Deputado
Cirone, nada aconteceu. Eu estava com a expectativa
boa com o Paulo, que assumiu o Detran, que ele disse
que ia rever essa situação, porque as pessoas estão
pagando mais de R$ 300,00 para emplacar o seu
automóvel, sendo que a gente sabe que o custo dessa
placa é de pouco mais de R$ 30,00. Como não tem
concorrência, Deputado Anderson, aí eles abusam no
preço, cobrando mais de R$ 300,00, sendo que, se abrir
esse chamamento público, Deputado Adelino, vai ter
empresas, vai ter concorrência. Então, com certeza, os
preços vão diminuir.

Então, mais uma vez, relembrando aqui o nosso
Diretor do Detran para que faça esse chamamento público
para as empresas começarem a atuar e começarem a
diminuir esses valores abusivos que tem nos
emplacamentos dos automóveis.

Com a fala, o Deputado Cirone.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Boa tarde a todos os
amigos aqui presentes. Em nome da Presidente,
Deputada Rosângela Donadon, cumprimento os colegas.
Quero aqui cumprimentar a imprensa, que tem um papel
importante de levar as informações desta Casa a toda a
população do Estado de Rondônia.

Quero aqui desejar sucesso a todos os colegas.
Hoje nós estamos na segunda Sessão Ordinária de 2022.
A todos os colegas: que Deus possa dar discernimento e
abençoar nas decisões, que possam ser as melhores ao
povo rondoniense.

Quero externar também saudações ao nosso
Governador do Estado de Rondônia, o Coronel Marcos
Rocha, e aos seus Secretários: que possam fazer neste
ano de 2022 o melhor ao povo rondoniense, começando
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pelos servidores aqui do Estado de Rondônia, à
população, ao agricultor, àquela pessoa simples lá do
bairro, que possa usufruir de políticas públicas que
beneficiem o povo rondoniense. Então, desejo a você,
ao Senhor Governador, que faça um grande mandato
em prol do povo rondoniense.

Eu quero aqui parabenizar a Deputada Rosângela
Donadon, presidindo a Mesa, sobre o tema dos
emplacamentos aqui no Estado de Rondônia. Quando
nós dermos a oportunidade de fazer esse chamamento,
nós vamos dar a oportunidade da livre concorrência. É
abusivo o preço dessas placas aqui no Estado de
Rondônia. E o Paulo, Diretor do Detran, tem feito um
excelente trabalho no Detran, tem procurado ser
resolutivo nessas questões antigas do Detran e isso é
mais uma situação que nós precisamos resolver aqui no
Estado. Precisamos dar oportunidade de as empresas se
cadastrarem no Detran e terem a oportunidade de fazer
essas placas aqui no Estado. Assim, nós vamos ter a
livre concorrência. A lei da oferta e da procura, a qual a
pessoa que está emplacando o seu veículo vai poder
escolher em quem vai fazer a placa e ter a livre
concorrência. Então, parabéns Deputada Rosângela
Donadon por trazer esse tema aqui na Casa de Leis.

Eu quero aqui me solidarizar com o povo
cacoalense. Nós tivemos aqui nessa quinta-feira, sexta-
feira passada a enchente ali nos rios Tamarupá, rio
Pirarara e rio Salgadinho na cidade de Cacoal. Nós temos
um entrave na BR 364 onde a galeria do rio Pirarara é
muito menor do que a vazão, a capacidade de escoar
aquela água quando há uma tromba d´água na cidade
de Cacoal ou região. Então, nessa sexta-feira nós tivemos
ali várias famílias que foram surpreendidas com aumento
dessas águas há 100, 150 metros do leito do rio. Onde
várias casas, Deputada Rosângela, foram atingidas, várias
famílias perderam tudo o que tinham. Empresários,
pessoas que ao longo do tempo, com muita dificuldade
foram construindo o seu patrimônio e as águas levaram
tudo isso. Então, fica aqui a nossa solidariedade a essas
pessoas que perderam.

Nós fizemos contato com o Prefeito Adailton Fúria,
juntamente com a Secretária Dr. Michelle, solicitamos
um projeto para que nós possamos colocar um recurso
de emenda parlamentar para auxiliar, ajudar um
pouquinho essas pessoas que perderam.

Parabenizar a sociedade civil organizada de Cacoal.
As pessoas se juntaram, levaram cesta básica, água
potável. Fiz contato com o empresário César, da
Lind’Água, fiz contato com o empresário José Ricardo,
da água mineral Cristal da Amazônia, fizeram doação de
água mineral. Várias pessoas se mobilizaram, os
municípios vizinhos: Rolim de Moura, Ministro Andreazza,
a população de Cacoal se mobilizou e levou alimentação,
foi providenciado abrigo para essas pessoas. Mas nós
precisamos solucionar em definitivo a questão dessas
pontes da BR 364. O ex-Deputado Federal Luiz Cláudio
colocou recurso para fazer os projetos em 2014 e esses
projetos ficaram prontos dois anos depois. E nós tivemos

o privilégio de no ano passado a Deputada Federal
Jaqueline Cassol colocar esses recursos de emenda
federal para que o DNIT faça essas três pontes nas duas
marginais e na BR 364 aumentando em três vezes a
vazão de água na BR 364.

Então, eu quero aqui parabenizar o Ex-Deputado
Federal Luiz Cláudio por essa ação, a Deputada Federal
Jaqueline Cassol por ter colocado esse recurso e nós
darmos a tranquilidade às pessoas, que quando essa
obra estiver pronta não vai haver esse represamento da
água do rio Pirarara e seus afluentes para que faça esses
alagamentos dentro da cidade de Cacoal. Então,
esperamos que essa obra dê continuidade agora na seca,
que possa ser feito e essas pessoas não tenham prejuízos
dentro das suas residências, dos seus comércios na cidade
de Cacoal.

Eu quero dividir aqui a minha fala em três temas.
Uma é a questão dessas enchentes de Cacoal. E, só
frisando, quero aqui também agradecer de público ao
Senhor Mário Gazin. Através do jornalista de Vilhena,
Paulo Mendes, que fez a solicitação ao Senhor Mário
Gazin e ele fez a doação de 100 colchões para essas 300
famílias que foram prejudicadas, receber um colchão novo
ali na sua residência. Então, obrigado jornalista Paulo
Mendes, obrigado senhor Mário Gazin, proprietário das
Lojas Gazin, que fez doação espontânea desses colchões
para pessoas que perderam toda a sua mobília ali na
enchente do rio Pirarara.

O segundo tema que eu quero trazer à baila,
Presidente Deputada Rosângela Donadon, é sobre a
educação inclusiva. Nós tivemos essa semana uma
reunião com o Tribunal de Contas, o Presidente Paulo
Curi, assessorado pelo secretário Marcos, pelo auditor
Bruno. Esteve presente conosco a nossa assessora Edna,
juntamente com a Maria Clívia e a Eline, para que nós
pudéssemos discutir com o Tribunal de Contas a educação
inclusiva nas escolas aqui no Estado de Rondônia. Seja
escola privada ou seja escola pública.

Fiquei bastante preocupado com a questão de nós
não termos avançado na educação inclusiva dentro do
Estado de Rondônia. E fiquei muito mais preocupado,
Deputada Rosângela, quando fiquei sabendo dos
números. A cada 45 crianças que nascem no Brasil, uma
dessas crianças tem algum tipo de deficiência, seja física,
transtorno ou DI. Então, nós precisamos urgentemente
de políticas públicas para que os governos municipais,
estaduais e federais implementem dentro das escolas e
deem condições de essas crianças serem oportunizadas
com o estudo. E para isso, o Tribunal de Contas, sob a
batuta do Dr. Paulo Curi, a quem eu quero aqui agradecer
pela reunião, está fazendo um grande levantamento
dentro do Estado de Rondônia com seus auditores ali,
no Tribunal de Contas. Vai ouvir as mães, as crianças,
professores, estudiosos, pesquisadores, para que eles
possam fazer esse trabalho, fazer esse diagnóstico da
educação inclusiva dentro do Estado e apresentar à
Secretarias estaduais, às Secretarias municipais, aos
prefeitos, ao Governo do Estado.
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E nós, no nosso mandato, desde o início do
mandato, em 2019, temos trabalhado essa pauta
juntamente com a Casa, juntamente com a nossa
Comissão de Educação, juntamente com os órgãos
competentes e agora temos um grande parceiro que é o
Tribunal de Contas, que liderado pelo Dr. Paulo Curi,
juntamente com os outros órgãos governamentais:
Tribunal de Justiça, Ministério Público, Ministério Público
de Contas — que é o Gaepe-RO (Gabinete de Articulação
para Efetividade da Política da Educação em Rondônia)
— um grupo que discute as soluções para a Educação
aqui no Estado de Rondônia. E com esse apoio nós vamos
fazer esse grande levantamento e precisamos que essa
Casa, juntamente com os 24 deputados, juntamente com
o Executivo, implemente, aqui dentro do Estado de
Rondônia, as questões da Educação inclusiva. Dar
condições dessas crianças, dessas pessoas estudarem e
fazerem com que tenham conhecimento, Deputado
Anderson.

É inadmissível que nós, aqui dentro do Estado de
Rondônia, um Estado pujante, um Estado rico, deixemos
para trás uma pauta de suma importância. Então, quero
aqui conclamar os 24 deputados para que, juntos, nós
possamos estar trabalhando junto ao governo, junto a
esses órgãos essa implementação da educação inclusiva
dentro do Estado de Rondônia. E para isso, faremos aqui,
Deputado Anderson Pereira, dia 16 de março, às 15 horas,
uma Audiência Pública, juntamente com o Tribunal de
Contas e outros órgãos envolvidos. Nós vamos ouvir essas
pessoas, professores, pesquisadores, para dar essas
informações para fazer esse plano de ação aqui dentro
do Estado de Rondônia.

Então, vocês aí, das entidades, as mães-marias,
as mães atípicas, as AMAs, todas as entidades, APAEs;
mandem aqui um representante. Mandem vir aqui dar
suas sugestões, mandem aqui para darem as suas
opiniões para que a gente possa fazer um trabalho correto
e implementar as políticas públicas dentro da coerência
aqui do Estado de Rondônia.

Quero, só para resumir, falar aqui também do PCCR
do DER no Estado de Rondônia. Assumimos um
compromisso aqui nesta Casa de que se a Mensagem
chegar na Assembleia Legislativa no dia 22 de dezembro,
o Presidente desta Casa, Deputado Alex Redano, assumiu
o compromisso de chamar uma Sessão Extraordinária
para a gente votar o PCCR aqui dentro desta Casa.
Infelizmente, esses servidores não estão sendo
valorizados. O DER fez a parte dele através do Secretário
Elias Rezende; a Sepog está fazendo a parte dela, mas
esta Mensagem não chegou aqui. Então nós pedimos ao
Governo do Estado de Rondônia: envie essa Mensagem
aqui para a Assembleia Legislativa, vamos valorizar os
nossos profissionais do DER que têm a responsabilidade
de dar direito de a gente ir e vir aqui dentro do Estado
de Rondônia. Seja com a produção, seja para levar uma
criança para a escola, seja para levar um doente no
hospital, nós precisamos do DER. E para isso, temos que
ter servidores entusiasmados, servidores valorizados para

que o serviço saia com qualidade e no tempo correto
aqui no Estado de Rondônia.

Para encerrar, Presidente, eu quero aqui falar ao
nosso Diretor do Cohrec (Complexo Regional de Cacoal
do Hospital Regional de Cacoal), que é responsável pelos
dois hospitais, tanto o Heuro, quanto o Regional. Nós
precisamos e o governador já determinou para o nosso
diretor a devolução dos servidores da prefeitura de Cacoal
que estão prestando serviços dentro do Heuro. Vamos
devolver esses servidores que estão dentro do Heuro,
para o Município de Cacoal, para que o município de
Cacoal possa ter condições de abrir a sua UPA e fazer os
atendimentos de baixa complexidade dentro dos hospitais
do Município de Cacoal.

O Complexo Hospitalar de Cacoal é responsável
pela Macro 2. E hoje, nós estamos fazendo um trabalho
de baixa complexidade dentro do Hospital Heuro, que é
uma obrigação do município, mas que o prefeito está
com 60 servidores dentro do Heuro e não tem como
abrir a sua UPA. Já foi solicitada essa devolução, nosso
Governador já determinou essa devolução dos servidores
e nós não conseguimos sair do papel. Existe um acordo
judicial. Precisamos ir lá na Justiça novamente, fazer com
que esse acordo devolva esses servidores para o
município de Cacoal para que seja feito, ali, o atendimento
ambulatorial de baixa complexidade dentro do município
de Cacoal. Com isso nós vamos dar qualidade no
atendimento às pessoas no município de Cacoal e vamos
tirar o sufoco de dentro do Hospital Heuro.

Então, Diretor João Henrique, solicito ao senhor
que faça a devolução desses servidores para a Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Cacoal para que nós
possamos dar qualidade no atendimento às pessoas da
cidade de Cacoal e não trazermos para nós essa
responsabilidade que é do município e nós estamos
assumindo e assumindo sem qualidade. Então precisamos
devolver esses servidores para que o Prefeito Adailton
Fúria possa implementar ali atendimento à saúde no
município de Cacoal da baixa complexidade.

Seria isso, Presidente. Muito obrigado. Desculpe o
excesso de tempo.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) –
Parabéns, Deputado Cirone Deiró. Muito importante a
sua fala quanto ao nosso município de Cacoal, o Hospital
Heuro.

Eu gostaria aqui de pedir para nossa equipe técnica
que envie um convite para o Diretor do Detran, o Paulo,
para ele vir aqui a esta Casa de Leis na próxima Sessão
Ordinária, que eu quero que ele fale sobre o chamamento
público das estampadoras de placas de identificação
veicular. Isso já foi tratado. Ficou de o Detran dar esse
posicionamento. Eu falei com o Paulo no dia da sabatina
dele aqui, e ele ficou de nos dar esse posicionamento,
mas até agora, até o momento não houve. Então é muito
importante que essas estampadoras de placas de
identificação veicular sejam explicadas pelo nosso Diretor.
Quando vai acontecer esse chamamento público?
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem,
Presidente. Senhora Presidente, teria que fazer um
Requerimento e colocar em votação, se for para convidar
ele para vir para cá. Mas eu gostaria, primeiro, de
aproveitar este momento também, que a senhora me
permitiu. Eu recebi aqui a reclamação, mais uma vez, da
ponte da RO-140, de Cacaulândia a Colina Verde. Já foi
reformada, agora, recentemente, o pilar, e baixou de
novo, antes da chuva. Com a chuva, agora, piorou mais
ainda. Então fazer um apelo. Já estive com o Diretor do
DER, o Elias Rezende, já estive cobrando, já fizemos um
documento pedindo para colocar uma ponte definitiva
lá, porque essa ponte já foi remendada várias vezes. No
rio Pardo, na RO-140, de Cacaulândia a Colina Verde. É
um apelo lá do Vice-Prefeito de Cacaulândia, Prefeito de
Cacaulândia, o Secretário de Obras de lá, colocando essa
situação. Nós já cobramos. Eu quero deixar aqui
registrada mais essa cobrança. Obrigado, Senhora
Presidente.

 A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) –
Parabéns, Deputado Adelino Follador.

Eu gostaria de chamar aqui para as Breves
Comunicações, por cinco minutos, sem aparte, o nosso
Deputado Anderson Pereira. Com a palavra, Deputado.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhora Presidente
Deputada Rosângela Donadon, que preside esta Sessão
nesta tarde de terça-feira. Eu gostaria aqui, antes de
tudo, de parabenizar a Igreja Assembleia de Deus pelos
seus 100 anos que chegou no Estado de Rondônia. Acho
que quando chegou aqui não existia praticamente nada.
O Deputado Ezequiel Neiva inclusive nos convidou para
um evento na sexta-feira que irá homenagear a Igreja e
seus dirigentes. Quero parabenizar o Pastor Joel Holder,
que tem conduzido a Igreja de uma forma muito sábia e
inteligente. Eu que, por seis anos da minha juventude,
fui membro daquela igreja, tenho muitos amigos que
hoje, inclusive, são pastores: Pastor Gregório, entre
outros pastores; o Isaque, que é policial militar, que é
dirigente de igreja; Valcinei; vários amigos que nós temos
ali, que vêm desde aquela época; Valmir de Oliveira,
que é presbítero. E a gente tem um orgulho muito grande
desse trabalho que a igreja faz, não só a Assembleia,
mas todas as igrejas que cuidam da parte espiritual das
pessoas, da estrutura familiar, conseguem resgatar muitas
pessoas. Então é uma data comemorável de 100 anos. E
tenho certeza que nos próximos 100 anos nós não
estaremos aqui para comemorar. Então tem que
comemorar nesses 100 anos. E parabéns a todos os
membros da igreja, todos os nossos amigos que ali
congregam.

Também quero parabenizar a Fenaspen (Federação
Sindical Nacional de Servidores Penitenciários e Policiais
Penais). Eu estive no Mato Grosso do Sul, no Congresso
de 10 anos da Fenaspen. Foi um Congresso muito
importante, porque ali a gente pôde relembrar muitas
vitórias e traçar novas estratégias de batalha, de luta

em prol da Polícia Penal do Brasil e também do
empoderamento político da classe. Esses avanços que
se deram ao longo desses 10 anos, de quando eu comecei
lá no Sindicato, lá no Singeperon (Sindicato dos Agentes
Penitenciários, Agentes de Segurança Socioeducativos,
Técnicos Penitenciários e Agentes Administrativos
Penitenciários do Estado de Rondônia) em 2011, que
nem existia Fenaspen ainda, era uma Coordenação
Nacional, não tínhamos nada, nem sequer porte de arma
fora de serviço. E graças a Deus uma atuação unida
daquela Coordenação que criou essa grande Federação,
que hoje é a Fenaspen, que nesses 10 anos de batalha
pudemos ver resultados. E muitos outros resultados ainda
virão. E naquele evento eu pude ali falar para todos que
a aprovação da PEC da Polícia Penal no Congresso
Nacional não é o fim de uma luta, pelo contrário, é o
início de muitas batalhas que ainda virão em prol dessa
Polícia que veio para traçar diretrizes e unir forças com
esse quarteto da segurança pública, que é a Polícia Civil,
Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e, na esfera federal,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, com os agentes
do sistema prisional, os policiais penais. Então, existem
muitas lutas. E eu quero parabenizar o Fernando de
Anunciação pela condução da Fenaspen. O trabalho que
ele vem desenvolvendo ali dentro, junto com todos os
dirigentes e o excelente evento que eles fizeram ali em
Mato Grosso do Sul com a presença de várias autoridades
do Estado, os deputados federais, estaduais, até
vereadores dos municípios que tiveram um papel
importante ali na ajuda da categoria naquele local.

Uma outra questão também que eu venho colocar
aqui e trazer para todos, inclusive os nossos companheiros
policiais penais, amigos de farda que estão assistindo
aessaSessão hoje, é sobre do Plano de Carreira, de Cargos
e Salários. A gente tem acompanhado de perto, junto
com o Secretário Marcus Rito, que tem feito um bom
trabalho, tem se dedicado às pautas não só de quem
está recluso lá dentro do sistema prisional, mas também
para quem está na ponta, para o policial penal com
implementação de cursos de capacitação. E a gente tem
levado algumas ideias. Então, ele tem atualizado a gente
do andamento da proposta de Plano de Carreira. A
mesma empresa que fez o da Saúde, está elaborando já
com o aval do Governador Marcos Rocha — quem a gente,
aqui, eu quero em público agradecer a sensibilidade com
a polícia penal —, que determinou para o Secretário que
fizesse o Plano de Carreira, assim como fez na majoração
do auxílio-alimentação. Então, Governador Marcos Rocha,
parabéns por essa sensibilidade. Com certeza terá o
reconhecimento não só meu, mas de toda a Polícia Penal,
de todos os servidores do sistema prisional, da Secretaria
de Justiça, porque esse Plano não é só da Polícia Penal;
esse Plano é de todos os servidores e vai ser um grande
avanço, uma grande vitória.

E a empresa já está na fase da conclusão com a
elaboração de três propostas que serão avaliadas pela
equipe econômica. E no mais tardar, até o final de março,
esse Plano poderá chegar nessa Casa, respeitando o



ANO XI - Nº 037 DO-e-ALE/RO 04/03/2022

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

 385
Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

prazo da legislação eleitoral. Que a gente possa aprovar
e fazer justiça com essa classe, colocando ela em um
patamar, nesse quarteto da segurança pública, tirando
eles dos piores, porque hoje eles estão nos piores em
relação à questão salarial. De estrutura eu não posso
dizer o mesmo, que melhorou muito. Não só com o
trabalho do Governador Marcos Rocha, mas com as
Emendas que foram colocadas lá dentro e mais deputados
estão colocando. Isso é muito importante para o
fortalecimento dessa tão importante classe. Mas, a gente
tem que agradecer.

E a gente vai estar atento, acompanhando, para
que os prazos possam ser cumpridos e a proposta possa
chegar nessa Casa e a gente possa votar até antes do
início de abril, que é já o prazo quase extrapolado para
se aprovar e dar a valorização devida, colocando eles ali
entre um dos melhores salários do Brasil, porque vai
subir uma posição muito importante, porque hoje está
entre os piores. E esse mérito, com certeza, é uma batalha
de todos, com grande reconhecimento e sensibilidade
do nosso Governador Marcos Rocha, que está tendo com
a categoria nesse momento. E terá o seu devido
reconhecimento.

Então, Senhor Presidente, essas são as nossas
palavras, a nossa luta, que o nosso trabalho continue
em prol de Rondônia. Desejo a todos, esse ano que se
inicia, mais essa Legislatura, esse ano legislativo, que a
gente possa aqui aprovar importantes projetos para a
nossa sociedade rondoniense, para melhorar a vida dos
nossos rondonienses, de diversos segmentos — desde o
setor produtivo até de quem vive na cidade, até o setor
público, que atende a população —, como nós fizemos
no final do ano, aprovando diversos Planos de Carreira,
dando o reconhecimento devido a esses importantes
servidores, que sustentam a máquina pública, que estão
lá na ponta, no dia a dia com o cidadão e estão ali
atendendo. E isso é muito importante para todos nós,
porque quando a gente dá o reconhecimento, quando a
gente consegue avançar em uma pauta de uma
determinada classe, para nós que estamos no
Parlamento, que estamos no dia a dia, recebendo as
reclamações, as sugestões, as ideias, é muito importante
para todos nós isso, porque a gente avança. Para nós é
uma vitória e a gente fecha com chave de ouro com o
sucesso para todos.

Então, é muito importante que a gente continue
em um consenso só em prol da população rondoniense.
Então, desejo a todos um excelente 2022 e que a gente
possa continuar rumo às vitóriaspara os nossos
trabalhadores. Um grande abraço a todos e fiquem com
Deus.

(Às 16 horas e 56 minutos, a Senhora
Rosângela Donadon passa a presidência ao Senhor
Alan Queiroz)

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Encerradas
as Breves Comunicações, passamos para o próximo item:
Grande Expediente. Não há nenhum orador inscrito.

Passamos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor
Secretário que proceda à leitura das proposições
recebidas. Deputado Ezequiel, por gentileza.

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

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Requer à Mesa Diretora que seja concedido
Voto de Louvor a Escola Estadual de Ensino Médio Major
Guapindaia, pelos valorosos serviços educacionais
prestados ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Requer ao Governo do Estado, com cópia a
Casa Civil, ao DETRAN/RO, o encaminhamento com
urgência do Projeto de Lei que dispõe sobre a adequação
de nomenclatura, redução de valores, extinção e
suspensão de cobrança de taxa da Tabela de Serviços e
Taxas, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado de Rondônia – DETRAN/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais a realização de Sessão Solene a ser realizada
no município de Porto Velho/RO, com entrega de
homenagens, a ser realizada no dia 04 de abril de 2022,
às 15 horas, no Plenário desta Casa.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, para conceder Voto de Louvor a Alessandro
Binow, que concluiu o ensino médio por meio do canal
Medição Tecnológica da Seduc e recebeu uma carta de
incentivo da National Aeronautics and Space
Administration - Nasa.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado
da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, solicitando
informações e providências acerca da realização do Curso
de Formação de Sargentos da Polícia Militar no ano de
2022.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia,
ao Chefe da Casa Civi l e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, solicitando informações e providências
quanto à conclusão do serviço de pavimentação asfáltica
nos trechos da RO-005, localizada no município de Porto
Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral de
Estradas e Rodagem - DER, solicitando informações e
providências acerca do cronograma de execução dos
serviços de asfaltamento e revitalização de vias públicas
do Estado de Rondônia através do Programa “Tchau
Poeira”.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado
da Educação - SEDUC, solicitando informações e
providências acerca do prazo para a execução do serviço
de iluminação da quadra poliesportiva da Escola Estadual
Antônia Vieira Frota, localizada no distrito de Vista Alegre
do Abunã, no município de Porto Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, para que seja oficiado à Bancada Federal
do Estado de Rondônia, através de seu coordenador,
Deputado Lúcio Mosquini, reiterando o pedido de
informações e providências para que Estado de Rondônia
seja uma das sedes dos locais de aplicação do Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos
por Instituições de Educação Superior estrangeira.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, ao Chefe
da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde - SESAU,
solicitando informações urgentes quanto à tramitação
do processo de construção do Hospital de Emergência e
Urgência - HEURO, no município de Porto Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, ao Diretor
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transporte de Rondônia - DER, solicitando informações
e providências quanto à execução do serviço de
manutenção das vias da Vila São João, localizada na
zona rural do município de Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado e ao Diretor
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transporte de Rondônia - DER, solicitando informações
e providências quanto à realização do serviço de
recuperação asfáltica na R0-387, no trecho que liga a
BR-364 ao município de Espigão d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, para que seja oficiado à Superintendência
Regional do DNIT em Rondônia, a necessidade de
informações e providências quanto a realização de
recuperação e recapeamento no KM 69 da BR-421,
localizado no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado e ao Diretor
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transporte de Rondônia - DER, solicitando informações
e providências acerca da construção da ponte de concreto
sobre o tio Ribeirão, localizada na RO-387, no Município
de Espigão d’Oeste - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia,
extenso ao Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, solicitando informações quanto à
publicação do Decreto de Estadualização das rodovias
do município de Nova Mamoré- RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde
- SESAU, solicitando informações quanto ao pagamento
das verbas rescisórias dos servidores da saúde
contratados temporariamente durante o período de
calamidade pública devido o surgimento da COVID-19,
no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Poder Executivo, à Casa Civil e ao
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos DER, solicitando informações e
providências quanto a implementação de sinalização de
trânsito na RO-135, a qual interliga os municípios de
Nova Londrina a Ji-Paraná, também dá acesso à Rodovia
Br-429, no Vale do Guaporé.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado e à Casa
Civil e ao Secretário de Estado da Justiça - SEJUS,
solicitando informações e providências acerca do envio
a esta Casa, do Projeto de Lei referente ao Plano de
Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) da Polícia Penal
do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia
com cópia à Superintendência Estadual de Patrimônio e
Regularização Fundiária – SEPAT, solicitando informações
e providências quanto à finalização dos estudos para a
regularização fundiária do Distrito de São Carlos,
localizado no município de Porto Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Poder Executivo e ao Chefe da Casa
Civil e ao Departamento Estadual de Estrada de Rodagem
e Transportes – DER, informações acerca da viabilidade
de realização do serviço de pavimentação asfáltica no
RO-370, no trecho do entroncamento da RO-485 a RO-
499, localizada no Município de Corumbiara – RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado e ao Chefe
da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde – SESAU,
informações quanto às providências adotadas para
disponibilização de equipamentos aos profissionais da
saúde que exercem suas atribuições no município de
Guajará-Mirim – RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde
- SESAU informações quanto às providências adotadas
para disponibilização de equipamentos aos profissionais
da saúde que exercem suas atribuições no município de
Guajará-Mirim – RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia
extenso ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado
da Justiça - SEJUS informações quanto às providências
adotadas em relação á desarticulação do crime
organizado dentro das unidades prisionais localizadas
no âmbito do Estado de Rondônia.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso à
Secretaria Estadual de Finanças – SEFIN informações
quanto à legalidade do reajuste de 25% atribuído ao
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA, em 2022.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer, ao Governador do Estado extenso ao
Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado da Saúde
- SESAU informações e providências urgentes quanto à
previsão da chegada da vacina contra o Vírus HINI nos
postos de saúde localizados no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado, extenso à
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC informações
quanto á conclusão do processo licitatório para
contratação de vigilância patrimonial.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e à Procuradoria Geral do
Estado de Rondônia - PGE informações acerca da
conclusão da análise do processo licitatório para
deflagração do concurso público para provimento de
cargos no âmbito da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes – DER
informações e providências quanto à necessidade do
serviço de construção de ponte de concreto sobre o rio
Corgão localizado na RO l33 em Espigão d’Oeste - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia
extenso ao Secretário Estadual de Justiça - SEJUS
informações quanto à tramitação do Processo
Administrativo n. 0033.136684/2020-51 referente à
convocação de candidatos do Processo Seletivo
Simplificado para atender a SEJUS regido pelo Edital n.
162/2020/SEGEP-GCP.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora nos termos regimentais
Voto de Louvor aos jovens e Policiais Militares que
participaram da ocorrência de furto ocorrida no dia 16
de dezembro de 2021, no 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 coordenador
Deputado Lúcio Mosquini, a necessidade de deliberações
junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ, quanto á isenção de Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre o uso do sistema
de distribuição por energia fotovoltaica injetada na rede.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e

Transportes - DER informações e providências acerca da
contratação de empresa especializada na confecção de
placas de sinalização rodoviária a serem utilizadas nas
Rodovias Estaduais, Residências Regionais e usinas de
asfalto do DER/RO (Processo SEI nº 0009.27201 1 /2021-
42).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transportes - DER informações e providências acerca da
conclusão dos projetos executivos inerentes a construção
da ponte de concreto localizada na RO-496 KM 22.1 no
trecho entre a RO-391 e a RO-495 sobre o rio Pimenta
Bueno.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transportes - DER informações e providências acerca da
conclusão dos projetos executivos inerentes a construção
da ponte mista localizada na RO-497, KM 33,5 no trecho
entre a RO-487 e o Município de Cabixi sobre o rio
Escondido.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e
Transportes - DER informações e providências acerca da
conclusão dos projetos executivos inerentes a construção
da ponte mista localizada na RO-497, KM 23.5 no trecho
entre a RO-487 e o Município de Cabixi, sobre o rio
Escondido.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado
da Educação - SEDUC informações e providências acerca
da conclusão do processo licitatório para contratação de
empresa para prestação de serviço de monitoramento
eletrônico das unidades educacionais e administrativas
pertencentes à SEDUC/RO (Processo Administrativo nº
0029.244426/2020-l5).

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado extenso ao
Secretário-Chefe da Casa Civil informações acerca da
atual tramitação do processo SEI nº 0005.288250/2019-
30 que trata da isenção de taxa de inscrição para
candidato egresso de instituição pública de ensino.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Poder Executivo extenso ao Diretor
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER informações e providências quanto à
finalização do estudo geotécnico e topográfico para a
elaboração de projeto e execução da construção da ponte
de concreto das três cachoeiras na Estrada do Pacarana
RO-387 KM 32 em Espigão d˜’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia
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extenso ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado
da Justiça - SEJUS informações e providências quanto
ao prazo para o retorno das atividades da fábrica de
bloquetes e manilhas localizada no município de
Machadinho do Oeste, a qual tem como finalidade de
diversificar a mão de obra artesanal, industrial e
hortifrutigranjeira dos reeducandos, no âmbito do Es-tado
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer, ao Governador do Estado extenso ao
Chefe da Casa Civil e à Secretaria de Estado de Saúde -
SESAU, informações e providências acerca da morosidade
nos agendamentos de consultas médicas aospacientes
que residem no interior do Estado, em especial, do
município de Alta Floresta/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia,
ex-tenso ao Diretor-Geral do Departamento Estadual
deTrânsito de Rondônia - DETRAN, informações quanto
à fiscalização do cumprimento das leis traba-lhistas pelas
empresas terceirizadas, tendo em vista oconstante atraso
de pagamento de salários pela em-presa responsável
pela vigilância externa das unidades de trânsito em
Cerejeiras/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia
extenso ao Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, informações quanto à possibilidade
de execução do serviço de tapa buracos na RO-459,
acesso ao município de Alto Paraíso, e interligação a
outras localidades, como o garimpo Bom Futuro à RO-
458 e ao Distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA.
Requer a aprovação de Voto de Louvor à Diretoria
Empossada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
de Rondônia, para o triênio 2022-2024, principalmente
pela paritária presença feminina em sua composição.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer a aprovação de Voto de Louvor ao
Soldado PM Glauber Rossi Castro Vieira, do 5º BPM, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer a aprovação de Voto de Louvor ao
Soldado PM André Rivero da Silva, do 5° BPM, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer à Mesa Diretora o adiamento da Sessão
Solene no dia 7 de março de 2022, às 9h00min, para o
dia 4 de abril de 2022, as 900min, no Plenário desta
Casa de Leis, para a outorga de Medalhas do Mérito
Legislativo, Mérito Cultural e de Títulos Honoríficos de
cidadãos do Estado de Rondônia

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer a aprovação de Voto de Louvor à Cabo
- PM Izabel Caetano de Freitas do 5º BPM, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC,
esclarecimentos acerca dos critérios adotados na
concessão de pagamento de gratificação aos beneficiários
do Projeto Guaporé de Educação Integral em Rondônia
e do Programa Escola Novo Tempo para fins de
conhecimento acerca co Projeto e Programa acima
mencionados.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Requer, nos termos pelos artigos 172 e 181, §2º do
Regimento Interno desta Casa, homenagem de pesar,
consistente em inserção nos anais de Votos de Pesar
desta Casa, pelo falecimento da senhora Leonice Antunes
de Oliveira, aos 53 (cinquenta e três anos), no dia 08 de
fevereiro de 2022. em Cacoal/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, pedido
de alteração da data da Sessão Solene, que será realizada
no município de Cacoal no dia 08/04/2022, e não mais
no dia 15/04/2022. como anteriormente pleiteado através
do Requerimento nº 2278/21.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, pedido
de realização de Audiência Pública para debate sobre
Educação Inclusiva no Estado de Rondônia, a ser realizada
no dia l6/03/22(quarta-feira), às 15:00 horas, no Plenário
desta Casa de Leis.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos Odontologistas do Estado
de Rondônia SODERON, pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR cm prol da categoria no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos Profissionais em
Enfermagem no Rondônia —SINDERON, pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR em Prol da categoria, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos farmacêuticos no Estado
de Rondônia — SINFAR/RO pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR em Prol da categoria, no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato Médico de Rondônia -
SIMERO, pela parceria e representatividade à frente da
confecção e análise do PCCR em prol da categoria no
âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos trabalhadores em Saúde
no Estado de Rondônia - SINDSAUDE, pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
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PCCR em prol da categoria no âmbito do Estado de
Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Poder
Executivo do Estado de Rondônia - SINTRAER, pela
parceria e representatividade à frente da confecção e
análise do PCCR em prol da categoria no âmbito do
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.
Requer a realização de Sessão Solene, no dia 09 de março
de 2022, alusiva à realização da solenidade do dia
Internacional da Mulher.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL.
Requer à Mesa Diretora a realização de Sessão Solene
no dia 07 de março às 09h00min, nesta Casa de Leis
para a efetivação de outorga dos Títulos Honoríficos de
Cidadão Rondoniense e Honra ao Mérito aos militares
que abaixo especifica, pelos valorosos serviços prestados
ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Requer à Mesa Diretora a realização de Sessão
Solene no dia 25 de fevereiro de 2022, às 9 h, nesta
Casa de Leis, para efetivação de outorga de Voto de
Louvor.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de
Louvor à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto
Velho pelo seu Centenário, ao Pastor Joel Holder,
presidente da Igreja no Município, e ao Pastor Nelson
Luchtenberg, presidente da Convenção Estadual dos
Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Rondônia
– CEMADERON.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de
Louvor aos pastores e membros da Diretoria da Igreja
Evangélica da Assembleia de Deus do município de Porto
Velho, conforme especifica.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de
Louvor aos membros centenários da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus do município de Porto Velho,
conforme especifica.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA. Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de
Louvor ao Pastor José Wellington Costa Junior, Presidente
da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil
— CGADB.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora a realização de Sessão
Solene no dia 07 de abril de 2022, às 9h, no Plenário das
Deliberações desta Casa de Leis, em alusão ao “Dia do
Jornalista” e entrega de Votos de Louvor, em homenagem
aos jornalistas servidores desta Assembleia Legislativa
de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora a aprovação de Voto

de Pesar aos familiares do Senhor Gutemberg Gouveia
de Araújo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com
cópia para o Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem e Transportes — DER/RO, observada a
urgência, a necessidade de recuperação da RO 473 no
trecho que liga a BR 364 município de Alvorada d’Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN.  Requer à Mesa Diretora nos Termos
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com
cópia para a Superintendência de Gestão dos Gastos
Públicos Administrativos - SUGESP, em caráter de
urgência, a necessidade dos serviços realizados pelo
TUDO AQUI nos municípios de São Miguel do Guaporé,
São Francisco, Seringueiras, Alvorada d’Oeste e Costa
Marques.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos José
Rocha dos Santos, com cópia para a Secretaria de Estado
da Segurança, Defesa e Cidadania — SESDEC/RO, a
necessidade de envio do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) dos servidores da Polícia Civil do Estado
de Rondônia para esta Casa de Leis.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais
(Art. 172, caput, do RIALE/RO) que seja oficiado ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com cópia para
Secretaria de Estado da Segurança, Cidadania e Defesa
— SESDEC, em caráter de urgência, a necessidade de
regularização do regime de sobreaviso dos servidores
da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais
(Art. 172, caput, do RIALE/RO) que seja oficiado ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com cópia para
Secretaria de Estado da Segurança, Cidadania e Defesa
— SESDEC, em caráter de urgência, a necessidade de
adicional de localidade para os servidores da Polícia Civil
do Estado de Rondônia, que áreas de fronteiras.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com
cópia para o Departamento de Estradas, Transportes,
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER,
pedido de informações em caráter de urgência referente
à retomada do início da obra de asfaltamento da RO
133, conhecida como Estrada do Calcário no município
de Espigão d’Oeste.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos
Regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com
cópia para a Casa Civil e a Ouvidoria Geral do Estado,
em caráter de urgência, cópia na íntegra do processo
SEI n° 0068.593546/2021-50 oriundo da Ouvidoria Geral
do Estado Mé:— OGE.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN
MENDONÇA. Requer à Mesa Diretora a aprovação de
Voto de Louvor extensivo a todos os servidores das
Agências dos Correios, no âmbito do Estado de Rondônia,
em alusão ao Dia Nacional do Carteiro, comemorado no
dia 25 de janeiro, conforme lista anexa.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO.
Requer Voto de Louvor à guarnição do 5° Batalhão de
Polícia Militar - Porto Velho/Rondônia, composta pelos
Policiais CB PM Izabel Caetano de Freitas, SD PM André
Rivero da Silva e SD PM Glauber Rossi Castro Vieira em
reconhecimento ao ato de bravura, ocorrido no dia 02
de janeiro de 2022, no município de Porto Velho-RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CB JHONY
PAIXÃO. Requer Voto de Louvor ao Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado de Rondônia Coronel James
Padilha, o Ajudante Geral Capitão Maik Terres e o
Presidente da Associação dos Familiares, servidores
públicos e civis na condição de reeducandos, egressos e
dependentes químicos do Estado de Rondônia - AFAMIS
em reconhecimento ao importante trabalho de
ressocialização de apenados do sistema penitenciário do
município de Porto Velho-RO no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer
ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental
— SEDAM, senhor Marcílio Leite Lopes, relatório,
contendo informações dos valores das multas aplicadas,
quantitativo e valores arrecadados nos exercícios de 2018
a 2021 e qual sua destinação.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer
ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas e
Rodagens - DER, Senhor Elias Rezende De Oliveira,
informações sobre a construção dos alambrados no
Aeroporto de Costa Marques.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer
à Mesa Diretora, nos termos regimentais, realização de
Audiência Pública, para o dia 04 de marco de 2022, às
19:00 horas, na Câmara Municipal do Município de Costa
Marques, a fim de Tratar Sobre a Superpopulação do
Pirarucu nos Rios do Vale do Guaporé.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Requer à Diretoria Geral do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem e Transportes — DER, extensivo a
Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, prestar
informações e adotar as providências administrativas e
operacionais necessárias, visando a urgente realização
dos serviços de recapeamento e recuperação estrutural
na sua integralidade da RO-135, que faz a ligação do
Município de Ji-Paraná a BR-429.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
uestão de Ordem, Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) –
Presidente, Deputado Dr. Neidson, Questão de Ordem
aqui, eu e a Deputada Cassia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Pois não,
Deputado Dr. Neidson e Deputada Cassia, estamos
ouvindo, com a palavra.

O SR. DR. NEIDSON (Por videoconferência) – Nós
estamos em uma reunião aqui sobre o Hospital Cosme
Damião, junto com o Ministério Público e o Conselho
Regional de Medicina e várias entidades aqui, o Cosems.
Estamos aqui no Conselho Regional de Medicina para
ver a situação da reforma do Hospital Cosme Damião.
Nós temos a parte do telhado, nós temos a denúncia
que vai... (ininteligível)... hoje no Cremero e a situação
é grave. Já está há dois anos o Conselho Regional de
Medicina solicitando as reformas, as restaurações do
Hospital Cosme Damião e até agora nada. E na reunião,
segundo o Nélio, Secretário Adjunto de Saúde, disse que
tem uma licitação marcada para o dia... (ininteligível).
E o que nós queremos aqui? Nós estamos nessa reunião
e segundo informações, foi suspensa essa licitação no
dia 3/11, ou seja, se foi suspensa por prazo
indeterminado, não vai ser realizada. O que nós
queremos? Fazer um requerimento através da Assembleia
Legislativa pedindo para que seja feita a reforma do
hospital, que foi feita a denúncia agora aqui à Comissão
de Saúde e que quando fosse realizada essa reforma,
seja transferida e seja urgente essa reforma, porque já
está há dois anos levando essa situação e até agora
nada. E quando for realizar a reforma sejam remanejados
os pacientes para outra unidade de saúde para atender
esses pacientes do Hospital Cosme Damião. Se possível,
o Hospital de Campanha.

Queremos pedir para colocar em votação esse
requerimento, Senhor Presidente.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Deputado
Dr. Neidson, eu vou te pedir um favor, Excelência, se
puder nos ajudar. Deputada Cassia, Deputado Dr.
Neidson, falhou um pouco a ligação, não ficou muito
claro o seu áudio. Eu sei que Vossa Excelência
encaminhou um requerimento. Eu queria pedir que Vossa
Excelência pudesse encaminhar pelo WhatsApp, pode
ser pelo meu mesmo, WhatsApp, ou até mesmo do Kid...

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) –
Nós estamos fazendo Deputado Alan, um requerimento,
que nós temos uma denúncia lá do Cremero na Comissão
de Saúde em relação ao Hospital Cosme Damião, Hospital
da Criança aqui de Porto Velho, do Estado. E eu vendo
aqui uma reunião, eu tenho a denúncia com fotos, com
vídeos, a situação precária em que está o hospital,
entendeu? E o Cremero quer entrar imediatamente para
interditar o hospital.

Em uma reunião, conversando com o Nélio, o
Adjunto da Saúde, ele falou que vai vir uma reforma, só
que vai demorar muito e aqui é coisa urgente. Nós



ANO XI - Nº 037 DO-e-ALE/RO 04/03/2022

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

 391
Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

estamos entrando com um requerimento que seja feita
a reforma urgente e que tire as crianças para outro
hospital, entendeu? E como tem o Hospital de Campanha
que está vazio, está vago e já foi todo feito, pegar essas
crianças e colocar nesse hospital. É o requerimento da
Comissão de Saúde, assinado por mim, pelo Deputado
Dr. Neidson e gostaria que o senhor assinasse também,
como o senhor faz parte da Comissão de Saúde. Entendeu
agora? Pede para colocar em votação imediatamente esse
Requerimento.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Deputada
Cassia, o áudio não está chegando com muita clareza
aqui para a gente. Não sei se é a internet ou o que está
acontecendo, mas eu peço que Vossa Excelência faça
isso por escrito no WhatsApp para mim, e eu já
encaminho aqui para o nosso Legislativo, para a nossa
assessoria aqui, para dar um suporte para a gente e a
gente documentar isso. Fazer por escrito, está bom? E,
com certeza, eu assino junto com Vossa Excelência e
com o nosso Deputado Dr. Neidson.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) -
Mas eu preciso que seja votado ainda hoje. É um pedido
aqui do Cremero (Conselho Regional de Medicina do
Estado de Rondônia).

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Eu acabei de
fazer aqui, Deputada Cassia, essa consulta ao nosso
Legislativo aqui, o Kid, ele falou que não há necessidade
de encaminhar à votação o Requerimento de Vossa
Excelência, tá bom? É só formalizar e Vossa Excelência
já está formalizando, de forma verbal; mas a gente
também precisa formalizar de forma escrita, está bom?
Então vai ser feito através da Comissão, e aí, em seguida,
a gente já encaminha, está certo? Obrigado e parabéns
pelo trabalho de Vossa Excelência, também, levando as
ações do Legislativo, de forma presencial, na ponta.
Parabéns por nos representar. Estamos aqui continuando.
Obrigado, Deputada Cassia. Obrigado, Deputado Dr.
Neidson.

A SRA. CASSIA MULETA (Por videoconferência) -
Está bom. Muito obrigada. Um abraço. Dra. Edna está
mandando um abraço, todos aqui estão mandando um
abraço.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Obrigado,
parabéns. Bom trabalho. Dando seguimento aqui à
leitura, nobre Deputado Ezequiel Neiva, por favor.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Dá
continuidade à leitura das proposições recebidas:

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Requer à Diretoria Geral do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, extensivo a
Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, prestar
informações e adotar as providências administrativas e

operacionais necessárias, visando a urgente realização
dos serviços de recapeamento e recuperação estrutural
na sua integralidade da Estrada do Aeroporto, que faz a
ligação da sede do Município de Ji-Paraná com o Distrito
de Nova Colina.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Requer à Diretoria Geral do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem e Transportes ¼ˆ:– DER,
extensivo Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária
e a Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, com
base no que dispõe o artigo 172 do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, prestar informações e adotar as
providências administrativas e operacionais necessárias,
visando a urgente realização de obras estruturais e de
limpeza e manutenção do Aeroporto localizado no
Município de Costa Marques.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES.
Requer à Diretoria Geral do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, extensivo a
Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, prestar
informações e adotar as providências administrativas e
operacionais necessárias, visando a urgente realização
dos serviços de recapeamento e recuperação estrutural
na sua integralidade da RO-473, que faz a ligação dos
municípios de Alvorada d’Oeste, Urupá e Teixeirópolis
com a BR-364.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO
GOEBEL. Requer a realização de Sessão Solene a ser
realizada às 09 horas do dia 28 de abril de 2022, para
entrega de Medalha de Mérito Cultural Professor Amizael
Gomes da Silva.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO
GOEBEL. Requer entrega de Voto de Louvor em Sessão
Solene para homenagem aos 40 anos de existência do
Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO
GOEBEL. Requer entrega de Voto de Louvor em realização
de Sessão Solene para homenagem aos 20 anos da
Orquestra Sinfônica de Vilhena.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCELO
CRUZ. Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto
de Louvor aos Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem,
Auxiliares em Enfermagem e Auxiliares de Serviços Gerais
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede o Título
Honorífico de Honra ao Mérito a Eliani Maria Pigozzo
Moreschi, em reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha
do Mérito Cultural a Edvaldo Maciel Ferreira.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Concede Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia a Ildemar
Coimbra Santos.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ALEX REDANO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Ilmo. Sr. Paulo Rogério da Costa Andreoli.
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- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ALEX REDANO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Ilmo. Sr. Jorge Isaías Chávez pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Concede a Medalha
do Mérito Legislativo ao Senhor Edval Pontes dos Santos,
Policial Militar, em alusão aos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha
do Mérito Legislativo ao 3° Sargento PM Adailton Azevedo
de Oliveira, RE nº 10009671 75, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha
do Mérito Legislativo ao 2° Sargento PM Francisco Evan
Nogueira da Silva, RE nº 100063349, pelos relevantes
serviços prestados a população do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER. Concede Medalha
do Mérito Legislativo ao Cabo PM Andre Albres Oliveira,
RE nº 100095223, pelos relevantes serviços prestads ao
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CHIQUINHO
DA EMATER. Dispõe sobre o Laudo Médico Pericial que
atesta deficiências irreversíveis.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Hoqueides Vago, Aluno Sargento
Policial Militar, lotado no 4º Batalhão de Policia Militar do
Estado de Rondônia, em reconhecimento ao ato de
bravura que impediu o suicídio de uma senhora em
Cacoal/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Edson Vieira da Silva, 2° Sargento
Policial Militar, lotado no 4º Batalhão de Policia Militar do
Estado de Rondônia, em reconhecimento ao ato de
bravura que impediu o suicídio de uma senhora em
Cacoal/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Messias de Almeida Silva, 2º SGT
Bombeiro Militar, lotado no 4° Grupamento de Bombeiros
Militares de Rondônia, em reconhecimento ao ato de
bravura que impediu o suicídio de uma senhora em
Cacoal/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Camilo Santos, 1º SGT Bombeiro
Militar, lotado no 4° Grupamento de Bombeiros Militares
de Rondônia, em reconhecimento ao ato de bravura que
impediu o suicídio de uma senhora em Cacoal/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Alan Rodrigues do Nascimento, 2º
SGT Bombeiro Militar, lotado no 4° Grupamento de

Bombeiros Militares de Rondônia, em reconhecimento
ao ato de bravura que impediu o suicídio de uma senhora
em Cacoal/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo ao Cabo da Policia Militar do Estado
de Rondônia Érique Rodrigues Marques, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à
sociedade rondoniense.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Thiago Ribeiro Pinto, em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a José Aguinaildo Pereira Lima, em
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados no
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Dá
Continuidade à leitura das proposições recebidas:

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Vanderlei Firmino Sales, em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Cultural ao Capitão do Corpo de Bombeiro do Estado de
Rondônia Senhor Francisco de Assis Marcone Ferreira do
Nascimento, em reconhecimento pelos relevantes
serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Gleense dos Santos Cartonilho, em
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados no
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Eudiney dos Santos Mercado em
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na
Polícia Militar do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Leandro Aparecido Vieira Rosa, em
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na
Polícia Militar do Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo à Clayton Varela Chaves, em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados na Polícia Militar do
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Tadeu Sanchez Pinheiro, em reconhecimento
pelos relevantes serviços que vem prestando no Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.
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- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede o Título Honorífico
de Cidadão do Estado de Rondônia ao ilustríssimo Senhor
José Maria dos Santos, em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO DR. NEIDSON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo a Italo Balbo Casara, em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados na Polícia Militar do Estado
de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. Concede Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor CB PM Cley Max Batista de Almeida,
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do Mérito
Cultural ao Senhor Simon Oliveira dos Santos, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados no
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Senhor Raimundo Félix de Oliveira, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados no
Estado de Rondônia.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Dá
prosseguimento à leitura das proposições recebidas:

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO JAIR MONTES. Concede o Título Honorífico
de Honra ao Mérito ao Senhor Carlos Alberto Martins
Manvailer, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO JEAN MENDONÇA. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Senhora Débora Silva Figueredo,
Secretária de Finanças e Administração do Sindicato dos
Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos de
Rondônia - SINTECT-RO, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO JEAN MENDONÇA. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo ao Senhor Lucival Lemos das Neves,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa
de Correios e Telégrafos de Rondônia - SINTECT-RO, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados no
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO JEAN MENDONÇA. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo ao Senhor Raimundo Nonato de Araújo
Lima, Diretor Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da
Empresa de Correios e Telégrafos de Rondônia - SINTECT-
RO, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
no Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA.
Torna obrigatória a divulgação, pelos meios que
especifica, de mensagem relativa às penas cominadas
ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar
de cão ou gato, apontando formas para efetuar
denúncias.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX SILVA.
Institui a Campanha Check-up Feminino para orientação
e prevenção de doenças no Estado de Rondônia e dá
outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JAIR MONTES.
Declara de Utilidade Pública a Associação Shriner Madeira-
Mamoré - RO Club, localizada no município de Porto Velho
- Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO LEBRÃO. Concede o Título Honorífico de
Cidadão do Estado de Rondônia ao Senhor Ari Santos.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO LEBRÃO. Concede Medalha de Mérito
Legislativo ao Senhor Elsom Dourado Gomes.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede à Igreja
Assembleia de Deus - IEAD Medalha do Mérito Legislativo,
em comemoração ao centenário de instalação no Estado
de Rondônia em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Nelson Luchtenberg, Pastor
Presidente da Convenção Estadual dos Ministros das
Igrejas Assembleias de Deus no Estado de Rondônia –
CEMADERON, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EYDER BRASIL.
Dispõe acerca das alterações dos Registros Civis nas
Certidões de Nascimento e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Considera-se pessoa com deficiência, para os
fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o
provimento de cargos e empregos públicos, o indivíduo
diagnosticado com audição unilateral e dá outras
providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO.
Dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres
mastectomizada no Estado de Rondônia e determina
outras providências.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a David Rodrigues Nascimento, Pastor
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho,
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Ivanildo Ferreira da Silva, Pastor da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho,
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Fabrício Martinho Silva Dantas, Pastor
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho,
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia.



ANO XI - Nº 037 DO-e-ALE/RO 04/03/2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

 394

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Joel Holder, Pastor Presidente da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho,
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
DEPUTADO MARCELO CRUZ. Concede a Medalha do
Mérito Legislativo a Manelito Costa Carvalho, Pastor da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho,
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Poder Executivo, extenso à Casa
Civil e ao Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações e
providências quanto à implementação de sinalização de
trânsito e tapa buracos na RO-383, principal rodovia de
acesso à Alta Floresta D’Oeste e interligação aos
municípios de Santa Luzia D’Oeste e Rolim de Moura.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia,
extenso ao Chefe da Casa Civil e ao Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes – DER, informações e providências quanto à
manutenção da BR-421, entre o Município de Monte
Negro e o Município de Buritis, localizado no âmbito do
Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer à Mesa Diretora, nos termos
regimentais, Voto de Louvor aos Oficiais de Justiça
aposentados no âmbito do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON
PEREIRA. Requer ao Governador do Estado de Rondônia,
extenso ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Estado
da Educação – SEDUC, informações e providências quanto
à distribuição de merenda na Escola Estadual de Ensino
Médio João Bento da Costa, localizada no Município de
Porto Velho - RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL
CRISPIN. Requer à Mesa Diretora nos Termos
Regimentais, a aprovação da Audiência Pública que será
realizada no dia 18 de março de 2022, às 19h30min, na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Bandeirantes, localizada no distrito de Nova Califórnia,
no município de Porto Velho, visando discutir sobre o
abastecimento de água potável no distrito de Nova
Califórnia e dos demais Distritos localizados na Ponta do
Abunã.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, pedido
de Sessão Solene com entrega de Voto de Louvor ao
Rotary Club de Porto Velho Madeira Mamoré - Distrito
4720, a ser realizada no dia 11/03/22(Sexta-feira), às
15horas, no Plenário desta Casa de Leis.

Senhor Presidente, lidas as matérias.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Muito
obrigado, Excelência. Solicito ao nobre Secretário, mais

uma vez, a presteza de proceder à leitura das matérias
a serem apreciadas. Em seguida a gente encaminha em
votação.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA.
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor
à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho
pelo seu Centenário, ao Pastor Joel Holder, Presidente
da Igreja no Município, e ao Pastor Nelson Luchtenberg,
Presidente da Convenção Estadual dos Ministros das
Assembleias de Deus no Estado de Rondônia -
CEMADERON.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA.
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor
ao Pastor José Wellington Costa Junior, Presidente da
Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil -
CGADB.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA.
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor
aos membros centenários da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus do município de Porto Velho,
conforme especifica.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Fica aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA.
Requer à Mesa Diretora a aprovação do Voto de Louvor
aos pastores e membros da Diretoria da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus do município de Porto Velho,
conforme especifica.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
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favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Aprovado o Requerimento. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA.
Requer à Mesa Diretora a realização de Sessão Solene
no dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h, nesta Casa de
Leis, para a efetivação de outorga de Voto de Louvor.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ. Requer
à Mesa Diretora a troca do dia 18 de fevereiro às 15h, da
Sessão Solene, solicitada por meio do Requerimento n°
2303/21, de 13 de dezembro de 2021, a fim ser realizada
no dia 17 de março de 2022 às 15 horas, no Plenário
desta Casa de Leis, para efetivação de outorga de Voto
de Louvor.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Aprovado. O Requerimento vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Requer
à Mesa Diretora a realização de Audiência Pública no
Plenário desta Casa de Leis, no dia 25 de março de 2022
(quinta-feira), às 9h, para discutir sobre os assuntos
relacionados a BR-421.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
à Mesa Diretora, nos termos regimentais, pedido de
Sessão Solene com entrega de Voto de Louvor ao Rotary
Club de Porto Velho Madeira Mamoré - Distrito 4720, a
ser realizada no dia 11/03/22(Sexta-feira), às 15horas,
no Plenário desta Casa de Leis.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados

favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer
à Mesa Diretora, a realização de Sessão Solene no dia
07 de março, às 09h, nesta Casa de Leis, para a efetivação
de outorga dos Títulos Honoríficos de Cidadão
Rondoniense e Honra ao Mérito aos militares que abaixo
especifica, pelos valorosos serviços prestados ao Estado
de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer à Mesa Diretora nos Termos Regimentais a
aprovação da Audiência Pública que será realizada no
dia 18 de março de 2022, às 19h30min, na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bandeirantes,
localizada no distrito de Nova Califórnia, município de
Porto Velho, visando discutir sobre o abastecimento de
água potável no distrito de Nova Califórnia dos demais
distritos localizados na Ponta do Abunã.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado, Excelência. O
Requerimento vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer à Mesa Diretora a realização deSessão Solene
no dia 07 de abril de 2022, às9h, no Plenário das
Deliberações desta Casa de Leis, em alusão ao “Dia do
Jornalista” e entrega de Voto de Louvor em homenagem
aos jornalistas servidores desta Assembleia Legislativa
de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO.
Requer Audiência Pública com o tema “08 de março -
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Pela vida das Mulheres, por Justiça e Segurança Eficaz”,
a ser realizada no dia 9 de março de 2022, às 14h30min
no Plenário de Deliberações da Assembleia Legislativa
de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL.
Requer a realização de Sessão Solene a ser realizada às
09 horas do dia 28 de abril de 2022, para entrega de
Medalha de Mérito Legislativo e Medalha de Mérito
Cultural Professor Amizael Gomes da Silva.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ.  Requer
a aprovação de Voto de Louvor às instituições abaixo
especificadas pelos valorosos serviços prestados ao
Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
nos termos dos artigos 172 e 181 § 2º do Regimento
Interno desta Casa homenagem de pesar consistente
em inserção nos anais de Votos de Pesar desta Casa
pelo falecimento da senhora Leonice Antunes de Oliveira,
aos 53 (cinquenta e três anos) no dia 08 de fevereiro de
2022 em Cacoal/RO.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Mãe do nosso
prefeito Fúria, o ex-deputado estadual que eu assumi
aqui na sua ascensão à prefeitura.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.

Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais a
realização de Sessão Solene a ser realizada no município
de Porto Velho/RO, com entrega de homenagens, a ser
realizada no dia 04 de abril de 2022, às 15 horas, no
plenário desta Casa, no município de Porto Velho, Estado
de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER.  Requer à Mesa Diretora o adiamento da Sessão
Solene no dia 7 de março de 2022, às 9h00min, para o
dia 4 de abril de 2022 às 9h00min no Plenário desta
Casa de Leis para a outorga de Medalhas do Mérito
Legislativo, Mérito Cultural e de Títulos Honoríficos de
Cidadãos do Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
à Mesa Diretora nos termos regimentais pedido de
alteração da data da Sessão Solene, que será realizada
no município de Cacoal no dia 08/04/2022 e não mais no
dia 15/04/2022 como anteriormente pleiteado através
do Requerimento 2278/21.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ. Requer
à Mesa Diretora nos termos regimentais, pedido de
realização de Audiência pública para debate sobre
Educação Inclusiva no Estado de Rondônia, a ser realizada
no dia l6/03/22(quarta-feira), às 15:00 horas, no Plenário
desta Casa de Leis.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.
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Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa
Diretora nos termos regimentais realização de Audiência
Pública para o dia 04 de março de 2022 às 19:00 horas
na Câmara Municipal do Município de Costa Marques a
fim de Tratar Sobre à Superpopulação do Pirarucu nos
rios do Vale do Guaporé.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
a realização de Sessão Solene no dia 09 de março de
2022, alusiva a realização da solenidade do dia
Internacional da Mulher.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DA DEPUTADA CASSIA MULETA. Requer
a aprovação de Voto de Louvor à Diretoria Empossada
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
Rondônia, para o triênio 2022-2024 principalmente pela
paritária presença feminina em sua composição.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR.
Requer à Mesa Diretora que seja concedido Voto de
Louvor a Escola Estadual de Ensino Médio Major
Guapindaia, pelos valorosos serviços educacionais
prestados ao Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Só para
relembrar que também tenho feito algum requerimento
contemplando vários segmentos dessa escola realmente
conceituada e que merece toda honraria.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, Voto
de Louvor à Alessandro Binow, que concluiu o ensino
médio por meio do canal Mediação Tecnológica da Seduc
e recebeu uma carta de incentivo da National Aeronautics
and Space Administration - Nasa.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Parabéns ao
jovem.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado
o Requerimento. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, Voto
de Louvor às jovens e Policiais Militares que participaram
da ocorrência de furto ocorrida no dia 16 de dezembro
de 2021, no Município de Porto Velho.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer a aprovação de Voto de Louvor ao
Soldado PM Glauber Rossi Castro Vieira, do 5° BPM, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer a aprovação de Voto de Louvor ao
Soldado PM André Rivero da Silva, do 5° BPM, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.
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O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHIQUINHO DA
EMATER. Requer a aprovação de Voto de Louvor à Cabo
— PM Izabel Caetano de Freitas do 5° BPM, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN.
Requer à Mesa Diretora a aprovação de Voto de Pesar
aos familiares do Senhor Gutemberg Gouveia de Araújo.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, Voto
de Louvor aos Oficiais de Justiça aposentados, no âmbito
do Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN MENDONÇA.
Requer à Mesa Diretora a aprovação de Voto de Louvor
extensivo a todos os servidores das Agências dos
Correios, no âmbito do Estado de Rondônia, em alusão
ao Dia Nacional do Carteiro, comemorado no dia 25 de
janeiro, conforme lista anexa.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer
à Mesa Diretoria que seja concedido Voto de Louvor aos
Mestres e Professores Capoeiristas do Estado de

Rondônia, em reconhecimento pela dedicação a nossa
Cultura.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer
Voto de Louvor à guarnição do 5° Batalhão de Polícia
Militar — Porto Velho/Rondônia, composta pelos Policiais
CB PM Izabel Caetano de Freitas, SD PM Andre Rivero
da Silva e SD PM Glauber Rossi Castro Vieira em
reconhecimento ao ato de bravura, ocorrido no dia 02
de janeiro de 2022, no município de Porto Velho-RO.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Requer
Voto de Louvor ao Comandante Geral da Policia Militar
do Estado de Rondônia Coronel James Padilha, o Ajudante
Geral Capitão Maik Terres e o Presidente da Associação
dos Familiares, servidores públicos e civis na condição
de reeducandos, egressos e dependentes químicos do
Estado de Rondônia - AFAMIS em reconhecimento ao
importante trabalho de ressocialização de apenados do
sistema penitenciário do município de Porto Velho-RO
no Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCELO CRUZ. Requer
à Mesa Diretora que seja concedido Voto de Louvor aos
Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Auxiliares em
Enfermagem e Auxiliares de Serviços Gerais do Hospital
de Base Dr. Ary Pinheiro.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.
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O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos trabalhadores em Saúde
no Estado de Rondônia - SINDSAUDE, pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR em prol da categoria no âmbito do Estado de
Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos Profissionais em
Enfermagem no Rondônia — SINDERON, pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR em Prol da categoria, no âmbito do Estado de
Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON.  Requer
seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos farmacêuticos no Estado
de Rondônia — SINFAR/RO pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR em Prol da categoria, no âmbito do Estado de
Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL.
Requer entrega de Voto de Louvor em Sessão Solene
para homenagem aos 40 anos de existência do Ministério
Público do Estado de Rondônia — MP/RO.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários

se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO. Requer entrega de Voto
de Louvor em realização de Sessão Solene para
homenagem aos 20 anos da Orquestra Sinfônica de
Vilhena.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Em discussão.
Encerrada a discussão. Em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato Médico de Rondônia -
SIMERO, pela parceria e representatividade à frente da
confecção e análise do PCCR em prol da categoria no
âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Em discussão.
Encerrada a discussão. Em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Poder
Executivo do Estado de Rondônia - SINTRAER, pela
parceria e representatividade à frente da confecção e
análise do PCCR em prol da categoria no âmbito do
Estado de Rondônia.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer
seja encaminhado os Votos de Louvor para os
representantes do Sindicato dos Odontologistas do Estado
de Rondônia - SODERON, pela parceria e
representatividade à frente da confecção e análise do
PCCR em prol da categoria no âmbito do Estado de
Rondônia.
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O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) - Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado o Requerimento. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Secretário ad hoc) – Não
há mais matéria a ser deliberada, Senhor Presidente.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia, passemos às Comunicações de Lideranças.
Não há nenhum deputado inscrito. Passamos então às
Comunicações Parlamentares. Sem deputados inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco
Sessão Ordinária para o dia 23 do corrente mês, no
horário regimental.

A Sessão está encerrada. Muito obrigado a todos
os servidores e todos os parlamentares, em especial à
população que nos assistiu pelas nossas redes sociais.

Boa tarde e boa noite a todos.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 05
minutos)

1ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO
CENTENÁRIO DA IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLEIA DE DEUS EM PORTO VELHO

EM: 25.02.2022
INÍCIO: 09h33min

PRESIDENTE: SR. EZEQUIEL NEIVA

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas,
autoridades presentes, imprensa, nossa galeria, familiares
dos homenageados e todos os servidores desta Casa
que acompanham esta solenidade de dentro e fora dos
gabinetes e aos telespectadores que nos assistem ao
vivo, neste momento, pela TV Assembleia, canal 7.2, bom
dia a todos. É com grande satisfação que esta Casa
Legislativa os recebe nesta manhã para a realização desta
Sessão Solene em homenagem ao Centenário da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho, após
aprovação em plenário de Requerimento do
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ezequiel Neiva.
Sejam todos bem-vindos.

Tem início, neste momento, a Solenidade de
Homenagem ao Centenário da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus. E já convidamos para compor a
nossa Mesa de Autoridades o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Ezequiel Neiva, proponente desta
Sessão Solene. Convido, ainda, o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Anderson Pereira; Pastor Nelson
Luchtenberg, Presidente da Convenção Estadual dos

Ministros das Assembleias de Deus do Estado de
Rondônia, homenageado nesta manhã, acompanhado
de sua esposa, Senhora Ivonete dos Santos Luchtenberg,
Presidente da União Feminina das Assembleias de Deus
em Rondônia ˜– Ufader. Convidamos, ainda, o Pastor
Joel Holder, Presidente da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus do Município de Porto Velho, homenageado nesta
manhã, acompanhado de sua esposa, Senhora Lindoína
Holder, Coordenadora-Geral do Círculo de Oração das
Assembleias de Deus de Porto Velho – Coadvel e Vice-
Presidente da União Feminina das Assembleias de Deus
em Rondônia – Ufader.  Excelentíssimo Senhor Doutor
Eriberto Gomes Barroso, Subprocurador-Geral de Justiça
Jurídico, representando o Ministério Público do Estado
de Rondônia; Excelentíssima Senhora Doutora Marisselma
Mariano, Conselheira da OAB-Rondônia; Excelentíssimo
Senhor Vereador Isaque Machado, Câmara Municipal de
Porto Velho.

Neste momento, Sua Excelência, o Deputado
Estadual Ezequiel Neiva procederá à abertura desta
solenidade.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Podem se
sentar as autoridades, por favor.

Invocando a proteção de Deus, e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta esta Sessão Solene
em homenagem ao Centenário da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus em Porto Velho.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– Estando a Mesa dos Trabalhos composta, já convido
todos para que, de pé, cantemos o Hino Céus de
Rondônia. (Letra de Joaquim de Araújo Lima e Música
do Dr. José de Melo e Silva).

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Podeis assentar. Nós gostaríamos de agradecer a
presença nesta Casa de Leis, sejam todos bem-vindos,
do Doutor Nelson Luchtenberg, assessor jurídico da
Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de
Deus no Estado de Rondônia – Cemaderon; Doutor
Fadrício Santos, assessor jurídico, representando o
gabinete do Deputado Marcelo Cruz. Agradecemos ainda
a presença pastores, presbíteros, evangelistas e todos
os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus;
e a senhora Mirlene Cruz, irmã do Deputado Marcelo
Cruz que se encontra conosco nesta manhã.

E, falando do Deputado Marcelo Cruz, neste
momento ouviremos as palavras do Deputado no telão.

O SR. MARCELO CRUZ (reprodução de áudio) -
Tudo bem, na paz do Senhor, sou o Deputado Marcelo
Cruz e não pude estar nesta homenagem, mas tanto eu
como o Deputado Ezequiel Neiva, que faz parte da Igreja
Assembleia de Deus, fizemos esse Requerimento para
homenagear esse centenário, 100 anos de Assembleia
de Deus. Então, parabéns a toda diretoria, Pastor Joel,
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Davi, Pastor Fabrício, Manelito e não posso esquecer
também do nosso Pastor Presidente da Cemaderon,
Pastor Nelson Luchtenberg. Parabéns Assembleia de
Deus.

Faço parte dessa história há trinta anos. Participei
do conjunto infantil, adolescente, da juventude. Fui
músico. Tenho várias histórias de viagem de congresso,
de viagem do Baixo Madeira. Quantas coisas legais e
que estão na minha memória e, quando eu faço um vídeo
desses, passa uma imagem de muitas coisas que
participei da Igreja Assembleia de Deus: do conjunto da
Umadvel (União de Mocidades das Assembleias de Deus
de Porto Velho), do conjunto de novos convertidos. Então,
assim, é uma história muito grande. E eu sou muito feliz
de fazer parte dessa história. A Igreja Assembleia de
Deus, antes mesmo do Estado de Rondônia ser Estado
de Rondônia, já estava aqui.

E eu vou falar da Assembleia de Deus de Porto
Velho. O trabalho social que tem: o Refúgio Canaã, com
os nossos idosos da terceira idade. Então, assim, é um
trabalho muito bacana que “ai” do Estado de Rondônia
ou do mundo ou do Brasil se não existissem as igrejas e,
principalmente, a Igreja Assembleia de Deus. Grande
abraço. Parabéns a todos! Deputado Ezequiel, leve os
votos todos, não, hein companheiro. Um abraço a todos.
Deus abençoe.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) - Neste
momento, nós vamos ouvir a palavra do Vereador Isaque
Machado, que representa o Poder Legislativo Municipal
aqui da capital. Tem a sua oportunidade, Vereador.

O SR. ISAQUE LIMA MACHADO – Cumprimentar
todos com um bom-dia na paz do Senhor. Cumprimentar
o nosso Deputado Ezequiel Neiva, proponente desta
Sessão; Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Anderson Pereira; Pastor Nelson Luchtenberg, nosso
Presidente da Cemaderon; Senhora Ivonete Santos
Luchtenberg, Presidente da União Feminina das
Assembleias de Deus em Rondônia. Nosso amigo, nosso
Pastor Joel Holder, Presidente da Igreja Assembleia de
Deus de Porto Velho; Senhora Lindoína Holder,
Coordenadora-Geral do Círculo de Oração. Excelentíssimo
Senhor Doutor Eriberto Gomes Barroso, Subprocurador-
Geral de Justiça; Excelentíssima Senhora Doutora
Marisselma Mariano, Conselheira da OAB; e cumprimentar
todos os nossos pastores, supervisores em nome do nosso
pastor supervisor, Pastor Ivanildo, cumprimentar todos
os supervisores.

Para nós é uma alegria muito grande, hoje,
podermos estar aqui participando juntamente com o
Deputado Ezequiel Neiva. Neste momento quero
parabenizá-lo pelo trabalho que você vem desenvolvendo
no nosso Estado de Rondônia e também por essa
propositura dessa solenidade tão importante na nossa
cidade de Porto Velho e nosso Estado de Rondônia.

Queremos aqui falar um pouquinho do nosso amigo
Deputado Marcelo Cruz. Não pôde estar presente, hoje,
por conta de várias agendas do interior. Já estavam
marcadas as entregas no interior e ele queria fazer esta
homenagem na segunda-feira e como não deu, nos
organizamos para fazer aqui e ele não pôde estar. Mas
para nós é uma alegria, um marco muito grande, é uma
história linda. Eu não posso deixar, até porque também
fazemos parte dessa história. Sou filho do saudoso Pastor
Lino Ramos Machado, como muita gente que conhece
do seu trabalho, da sua história no Baixo e no rio Madeira,
na Br-364 e vários setores de Porto Velho, e para nós é
uma alegria poder estar participando juntamente aqui
com o Deputado Ezequiel Neiva dessa grande
homenagem tão linda, tão marcante que a gente sabe
do nosso sofrimento lá atrás e onde nós chegamos hoje.
Então, para nós é uma alegria.

Pastor Nelson, quero parabenizá-lo pelo trabalho
no Estado de Rondônia; parabenizar o nosso amigo,
Pastor Joel Holder, pelo trabalho e pelo avanço nesses
100 anos aqui na nossa igreja em Porto Velho. E para
nós é uma alegria podermos estar aqui. Então, parabéns
a todos. Que Deus continue nos abençoando, nos dando
graça, força, vigor para que a gente possa continuar
ainda mais 100 anos para frente, está bom? Parabéns a
todos e que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Passaremos
a ouvir agora a Excelentíssima Senhora Doutora
Marisselma Mariano, mui digna Conselheira da OAB
Rondônia.

A SRA. MARISSELMA MARIANO – Eu quero
cumprimentar a todos, desejar um bom-dia. E aproveito
para cumprimentar a Mesa – peço permissão para
cumprimentar esta Mesa – na pessoa de duas belas
senhoras que estão aqui compondo a Mesa, Dona
Ivonete, Senhora Ivonete dos Santos e a Senhora
Lindoína Holder, mulheres de Deus, mulheres de grande
valor e lutas. O que seria desse mundo sem essas grandes
mulheres? E graças às mulheres é que as coisas ficam
um pouco mais fáceis.

Estamos passando por momentos difíceis com essa
guerra, embora não esteja nos atingindo, [mas]
indiretamente atinge. Ontem, quando eu me recolhi, eu
fiquei imaginando: eu estava deitada em uma cama
confortável, com ar condicionado, mas algumas pessoas
não estavam tendo o mesmo privilégio. E eu gostaria de
pedir licença a todos para este pedido de um minuto de
silêncio pelas vítimas por essa guerra na Ucrânia.

(faz-se um minuto de silêncio pela guerra
na Ucrânia)

Eu agradeço a oportunidade e parabenizo a todos
os membros da Igreja Assembleia de Deus por esses
100 anos. Parabéns e que Deus continue conduzindo a
todos que continuam fazendo a diferença. Hoje, melhor
do que nunca, eu acho que todos já entendem que a
opção de servir e de estar diante de Deus é a melhor.
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Deus é tudo e é Ele que nos ampara. E eu quero
parabenizar o Pastor Joel Holder, que eu estou tendo a
honra de conhecer agora pessoalmente, e, mais uma
vez, muito obrigada pela oportunidade.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Neste
momento, ouviremos o Senhor Doutor Eriberto Gomes
Barroso, Subprocurador-Geral de Justiça, representando,
nesta oportunidade, o Ministério Público do Estado de
Rondônia.

O SR. ERIBERTO GOMES BARROSO –
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ezequiel Neiva,
proponente desta Sessão Solene; Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Anderson Pereira; Pastor Nelson
Luchtenberg, Presidente da Convenção Estadual dos
Ministros das Assembleias de Deus do Estado de
Rondônia; Excelentíssima Senhora Ivonete dos Santos
Luchtenberg, Presidente da União Feminina das
Assembleias de Deus de Rondônia; Pastor Joel Holder,
Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no
Município de Porto Velho; Senhora Lindoína Holder,
Coordenadora-Geral do Círculo de Orações da Assembleia
de Deus de Porto Velho; Excelentíssima Senhora
Marisselma Mariano, Conselheira da Ordem dos
Advogados do Brasil; e Excelentíssimo Senhor Vereador
Isaque Lima Machado. Senhoras, Senhores, os nossos
cumprimentos com muito respeito.

Nesta data, nós temos a oportunidade de ver o
Poder Legislativo do Estado de Rondônia reconhecer a
magnitude, a grandeza do trabalho do Evangelho em
nosso Estado. Há quem diga, às vezes, que congregar
castra, tolhe a liberdade das pessoas. Eu, todavia, digo
o seguinte: congregar, ter fé, por minúscula que seja,
liberta. E graças ao trabalho que os senhores e as
senhoras têm feito no Estado de Rondônia, nós ainda
mantemos um certo equilíbrio. O homem não pode viver
divorciado da fé, da união, da família, do convívio
harmônico em sociedade.

E isso só é possível a partir do momento em que
as pessoas têm uma fé, têm um Deus, têm um norte
espiritual a seguir. Se não houver isso, nada feito. Só se
constrói com fé. Só se demonstra o amor com fé. E as
igrejas evangélicas no mundo inteiro buscam isso.
Buscam a solidariedade, a harmonia, o respeito. E isso é
importante para todos nós, para a sociedade como um
todo.

Por isso, rendo aqui as nossas homenagens a todos
os pastores e pastoras, a todos que têm fé, a todos que
acreditam que a palavra de Deus liberta. E em especial
ao autor desta Sessão Solene, o Deputado Estadual
Ezequiel Neiva que conseguiu perceber a grandeza, a
magnitude que as igrejas evangélicas têm. Graças ao
trabalho de todos os pastores, de todos os pregadores,
que a nossa sociedade ainda se mantém em pé. Peço:
continuem, lutem, jamais desistam, que só assim
salvaremos os nossos filhos e os nossos netos. Muito
obrigado Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) –
Agradecemos a presença do Dr. Eriberto, sábias palavras.
Neste momento passaremos a ouvir o Deputado Anderson
Pereira.

O SR. ANDERSON PEREIRA – Deputado Ezequiel
Neiva, que eu cumprimento toda a Mesa e todos os
presentes. Agradeço o convite de poder estar aqui
honrando e prestando essa homenagem à Assembleia
de Deus do Estado de Rondônia pelos seus 100 anos e
aqui eu quero cumprimentar o Pastor Nelson
Luchtenberg, a Senhora Ivonete, o Pastor Joel Holder,
também a Senhora Lindoína Holder, o Senhor Eriberto
Gomes, a Senhora Marisselma, nosso amigo Vereador
Isaque, que tem feito um grande trabalho no Parlamento
Municipal. Eu tenho uma história com a Assembléia de
Deus, eu acho que aqui poucos conhecem, porque então
eu ainda era muito menino. Eu entrei na Assembleia de
Deus aos 13 anos de idade, congregava ali na época
chamada Liberdade II. Fui líder de mocidade naquela
igreja, tenho muitos amigos até hoje na Assembleia de
Deus. Amigos que hoje são pastores como o Pastor
Gregório que era jovem ali naquela igreja, casou ali,
formou sua família ali e hoje é um honroso pastor e
também coronel do Corpo de Bombeiro. E eu tenho na
minha juventude, na época a minha família toda era
católica, toda a minha família era católica. E eu sempre
tive muita opinião naquilo que eu decidia e que eu queria
para mim, mesmo aos 13 anos, com tão pouca idade. E
um dia eu fui ao culto, aos 13 anos de idade, com um
amigo que me chamou aqui na sede da Assembleia de
Deus, e ali estava tendo um evento muito grande da
igreja e a pregação daquele pastor foi direcionada para
mim e para esse meu amigo — que era um pouco mais
velho que eu, ele tinha uns 18 anos — e, ali, a gente se
converteu.

A gente se converteu, começamos a participar lá
na Liberdade II, aos meus 16 anos fui batizado na Igreja
Assembleia de Deus. Depois assumi, começamos a pregar
a palavra, começamos a tocar na igreja também. Tive e
quero fazer memória aqui ao Pastor Messias, que foi
inclusive o meu professor de música em um trabalho
social que ele fazia lá na sede da Assembleia de Deus.
Então, a gente, os jovens lá da igreja, ia até a sede para
que ele pudesse ali ensinar a gente a música. E aprendi
a tocar violão, aprendi a tocar alguns instrumentos de
sopro, aprendi um pouco a conhecer o que é a música e
usei isso quando estava ali na Assembleia de Deus.

Aos meus 19 anos quando fui prestar o serviço
militar, me distanciei da igreja e isso eu posso dizer —
não tenho vergonha de dizer isso — acabei me
distanciando até porque eu tinha muita dificuldade dentro
da família — veja a importância da família. E hoje, graças
a Deus — não sou membro da Assembleia de Deus, não
estou como membro, mas estamos na Igreja Batista —,
hoje praticamente toda a minha família segue a Cristo:
da minha mãe aos meus irmãos, a grande maioria está
com Cristo. E eu fico muito feliz por isso porque aquela
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semente que eu plantei lá na minha juventude, eu
consegui hoje ter eles servindo a Deus através do trabalho
que foi feito lá atrás e que tinha muita resistência dentro
da minha família por conta do catolicismo que eles
seguiam naquela época.

Mas eu fico muito feliz de hoje poder participar e
aqui, estando com vocês, e aqui têm pessoas familiares,
rostos familiares aqui: Pastor Davi e seus ensinamentos
na minha juventude, a base de família que o Pastor Davi
nos ensinava, naqueles ensinamentos que eles davam
para a juventude, para a adolescência. E todos esses
princípios eu trago comigo até hoje.

Cheguei ao parlamento, não através de um
segmento religioso, eu cheguei através de um segmento
de representação classista como policial penal hoje —
na época agente penitenciário — representei a classe no
sindicato, a classe me reconheceu e viemos candidatos
com essa base.  Conseguimos em 2014 uma votação
muito expressiva ficando suplente e depois disso
assumindo 2 anos o mandato. E na reeleição,
conseguimos a reeleição em 2018, e hoje estar aqui
dentro da Assembleia Legislativa, para um jovem que
veio de uma família de uma base econômica muito
pequena por ter minha mãe que não foi alfabetizada —
por trabalhar na roça e meu avô na época não deixar
estudar naquela época dela — e todas as dificuldades
que nós encaramos.

Para mim, é uma honra muito grande estar dentro
do parlamento, desenvolver o trabalho que a gente vem
desenvolvendo e hoje eu não tinha como faltar ao convite
do meu companheiro Deputado Ezequiel Neiva que falou
para mim: “é bom você ir até porque você já foi de lá e
os próximos 100 anos acho que a gente não vai estar
aqui”, e eu falei “com certeza não”. (risos). Então para
mim é uma honra muito grande estar prestando esta
homenagem.

Parabéns à Assembleia de Deus; parabéns, Pastor
Joel Holder; parabéns a todos os pastores que compõem
essa grande igreja que chegou neste Estado, eu imagino
a dificuldade. Se hoje a gente reclama da estrada, imagine
há 100 anos, de andar, de desbravar. Eu ando bastante
o Estado e quando eu vou aos lugares mais longes, com
mais dificuldade, eu vejo uma bandeira de uma igreja ali
levando a importância do que é Deus, do que é trazer a
espiritualidade para as pessoas que mais têm dificuldade:
dentro das unidades prisionais, em vários dos quatro
cantos do Estado.

Então, o trabalho que as igrejas fazem não tem
como mensurar. Eu acho que supera qualquer trabalho
terapêutico, qualquer trabalho psicológico. É um trabalho
que é diferenciado porque tem questões que são
psicológicas, mas a grande maioria das questões são
espirituais e esse trabalho são vocês que fazem, por isso
que vocês merecem toda a honra, claro, em nome de
Deus e toda a glória pelo trabalho que vocês desenvolvem
no Estado de Rondônia, no nosso país e para o mundo.
Que Deus possa abençoar Rondônia e continuar
abençoando todos vocês. Bom dia a todos.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– “Glória e Majestade estão ante a sua face, força e
formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos
povos, dai ao Senhor glória e força”. (Salmos 96:6:7).

E para abrilhantar ainda mais esta solenidade, nós
convidamos neste momento o cantor Daniel Andrade que
cantará o louvor “Meu Tributo” – música de André Crouch
— a Deus seja glória.

O SR. DANIEL ANDRADE – A Deus seja glória por
esta riquíssima oportunidade e pelos anos de vidas que
tenho, pertencer a Igreja Assembleia de Deus e poder
servir a Cristo, juntamente com tantos pastores que assim
fizeram essa história em todo o Estado de Rondônia.

(Apresentação do canto de Louvor “Meu Tributo”)

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias)
– Senhoras e senhores, a Igreja Pentecostal, fundada
pelos pastores suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren,
em Belém do Pará, está há 100 anos em Rondônia, e no
Brasil há 112 anos, contando com o maior número de
membros no país, promovendo o Evangelho de Jesus
Cristo e a fé cristã em todo o mundo. A Assembleia de
Deus também tem um grande trabalho social e de apoio
aos mais necessitados.

O Ministério da Assembleia de Deus tem um papel
importante na nossa sociedade, em especial na
evangelização e formação cristã do Brasil, e também na
organização social e política de Rondônia. A história da
igreja se confunde com a do próprio Estado. Contribuiu
com o processo de colonização e integração de Rondônia,
atuando pioneiramente em muitos povoados, suprindo
muitas vezes o papel assistencial do Estado no auxílio
aos migrantes.

Quando Daniel Berg e Gunnar Vingren chegaram
a Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, ninguém
poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam
para iniciar um movimento que alteraria profundamente
o perfil religioso e até social do Brasil. A igreja, através
da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente
salvador da humanidade e atualidade do batismo no
Espírito Santo e dos dons espirituais determinou o
crescimento em todo mundo.

As igrejas existentes na época, eram a Batista de
Belém do Pará, Presbiteriana, Anglicana e a Metodista
que ficaram bastante incomodadas com a nova doutrina
dos missionários, principalmente devido a alguns irmãos
que se mostravam abertos ao ensino pentecostal.

A Irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do
dia 18 de junho de 1911, foi a primeira crente a receber
o batismo no Espírito Santo, o que não demorou a ocorrer
também com outros irmãos. Em poucas décadas, a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, a partir de Belém do
Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas vilas e
cidades até alcançar os grandes centros urbanos como
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.
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Por seu fenomenal crescimento, os pentecostais
começaram a fazer diferença no cenário religioso
brasileiro. De repente, o clero Católico despertou para
uma possibilidade nunca imaginada: o Brasil poderia
tornar-se, no futuro, uma nação protestante.

A história da Assembleia de Deus em Rondônia,
mais precisamente em Porto Velho, hoje sua capital, está
diretamente ligada ao movimento pentecostal que teve
início em Belém do Pará em 1911.

Era o ano de 1922, quando José Marcelino da Silva
saiu de Belém para evangelizar Porto do Velho, uma
localidade simples, à época ligada ao Estado do
Amazonas. Ali, começou a testificar de Jesus e logo colheu
preciosos frutos. Assim, em 1921 chegara a Belém o
missionário norte-americano Paul John Aenis. Após
conviver um pouco com os pioneiros Daniel Berg e Gunnar
Vingren, foi enviado pelo Espírito Santo a Porto Velho no
início de 1922. Ali, com José Marcelino, organizou a
primeira congregação.

Em 28 de fevereiro do mesmo ano, Paul Aenis
realizou o primeiro batismo de quatro novos convertidos.
A semente do Evangelho estava lançada em boa terra!
Posteriormente, José Marcelino da Silva foi consagrado
ao ministério pastoral. Em 1928, assumiu o ministério
da igreja em Porto Velho. Foi apenas mais um dos muitos
obreiros que Belém enviaria no alvorecer da mensagem
pentecostal daquela abençoada terra.

Hoje, quando a Assembleia de Deus comemora o
centenário, a memória de José Marcelino da Silva, Paul
John Aenis, Manoel Cézar da Silva, Leonado Severo da
Luz, Januário Norberto Soares, Manoel Pirabas, Juvenal
Roque de Andrade, Joviniano Rodrigues Lobato, entre
outros, clama para que nenhum de seus frutos em terras
rondonienses esqueçam e deixem de honrar a igreja-
mãe, de onde partiram valorosos príncipes do Senhor.
Não podemos remover os marcos do Espírito Santo!

Senhoras e senhores, esta solenidade proposta
pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Ezequiel Neiva, tem
por objetivo “Homenagear a Igreja Evangélica Assembleia
de Deus pelos seus 100 anos em Porto Velho”, e faz
parte das comemorações do centenário de instalação
em Rondônia.

Neste momento, eu peço por gentileza ao Senhor
Deputado Estadual Ezequiel Neiva que deixe o dispositivo
e venha à frente para que possamos proceder à entrega
das homenagens nesta manhã.

(Momento de entrega de Votos de Louvor)

Senhoras e senhores, convido para que acompanhe
na frente da Mesa de Honra o Pastor Joel Holder e
também o Pastor Nelson Luchtenberg. Pastor Joel,
Presidente da Igreja em Porto Velho; e Pastor Nelson
Luchtenberg, Presidente da Convenção Estadual dos
Ministros das Assembleias de Deus do Estado de
Rondônia, para receber das mãos do Deputado Estadual
Ezequiel Neiva.

(Entrega de Voto de Louvor à Igreja
Assembleia de Deus)

Neste momento, o Voto de Louvor para a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus pelo seu centenário. Uma
salva de palmas, por favor.

(Entrega de Placa de Homenagem ao
Centenário da Igreja)

Aproveitando a oportunidade com o Presidente da
Igreja em Porto Velho, e também com o Presidente da
Convenção, passa-se às mãos, neste momento, das duas
autoridades, pelas mãos do Deputado Ezequiel Neiva,
uma placa de homenagem pelo centenário da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus nesta capital. Palmas para
esta instituição.

(Momento de entrega de Votos de Louvor)

Neste momento, dando sequência à entrega dos
Votos de Louvor, já convido o Pastor David Rodrigues
Nascimento, 1º Vice-Presidente, para receber seu Voto
de Louvor.

Convido ainda o Pastor Fabrício Martinho, 2º Vice-
Presidente;

Pastor Manoelito Carvalho, Co-Pastor;
Evangelista Jonatas Trajano, Coordenador do

Centenário da Igreja;
Presbítero Moisés Porfírio, Secretário da Igreja;
Senhor Armando Ribeiro de Oliveira, homenageado

nesta manhã, com o Voto de Louvor. O Senhor Armando
Ribeiro de Oliveira é um dos centenários da igreja: 101
anos de idade. Nossos parabéns a este guerreiro, por
tantas lutas e tantas vitórias.

Para receber, em nome da Senhora Nemezia
Pinheiro, de 106 anos — quanta história! —, nós
convidamos o Senhor José Costa Pereira, representando
a Senhora Nemezia neste evento. A Senhora Nemezia,
106 anos de vida, de história. E nossos parabéns. Receba,
agora, das mãos do Deputado Ezequiel Neiva o Voto de
Louvor. Um dos pioneiros do centenário da Igreja
Assembleia de Deus nesta capital.

(Momento de entrega de Placa de
Homenagem)

Chamar, neste momento, à frente, juntamente com
o Deputado Ezequiel Neiva, o Vereador Isaque Machado.
Por favor, Vereador, representando, neste ato, o Deputado
Marcelo Cruz.

Neste momento, nós faremos uma entrega de
placa de homenagem, juntamente com o Deputado
Ezequiel Neiva, para o Senhor Pastor Evanildo Ferreira
da Silva, que é pai do Deputado Marcelo Cruz, pelo
centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesta
capital.
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Então, nós convidamos à frente da Mesa, o Pastor
Evanildo Ferreira da Silva, pai do Deputado Marcelo Cruz.
Uma salva de palmas. Parabéns, Pastor. Nossos
agradecimentos.

(Momento da foto oficial)

Eu já convido, neste momento, todos os
homenageados que venham à frente com suas
homenagens para que possamos fazer uma foto oficial.
Os pastores podem ficar embaixo, alguns de vocês, outros
em cima, centralizem para a gente ter a foto oficial nos
anais desta Casa. Pedimos às autoridades e familiares
que queiram também tirar foto junto, que podem se
posicionar à frente do nosso dispositivo de honra. Pedimos
a todos que coloquem à frente, aberto, o seu Voto de
Louvor, a sua homenagem, para que a gente possa ter
nos anais da Casa os registros desse dia marcante. Vocês
estão de máscara, mas podem sorrir, que os olhos
mostram.

Pedimos ao Deputado Ezequiel Neiva, todas as
autoridades, os homenageados que retornem e tomem
assento nos seus devidos lugares para que possamos
dar continuidade a esta solenidade. Gratidão a todos.
Nosso muito obrigado. Pedimos a todos que tomem
assento em seus devidos lugares para darmos
continuidade à solenidade.

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a
prova das coisas que não vemos.” Hebreus 11:1.

Neste momento, ouviremos o cantor Acazias dos
Santos Batista, que cantará o hino “A Fé”. (Composição
de Sérgio Lopes).

(Apresentação do hino “A Fé”)

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) –
Agradecemos a participação do cantor Acazias.

Nesta oportunidade, passaremos a ouvir o Pastor
Joel Holder. O senhor pode falar aqui da Mesa, sem
nenhum problema.

O SR. JOEL HOLDER – Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Ezequiel Neiva, proponente desta
Sessão Solene; Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Anderson Pereira; Excelentíssimo Senhor Pastor Nelson
Luchtenberg, Presidente da nossa Convenção no Estado
de Rondônia; e demais membros da Mesa. Senhoras e
senhores, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em
cada vida, em cada coração.

Quero agradecer, em nome da Assembleia de Deus,
a homenagem que o Deputado Ezequiel Neiva e o
Deputado Marcelo Cruz, ausente nesta Sessão, têm
proposto para a nossa Igreja Assembleia de Deus, que
está completando 100 anos, na cidade de Porto Velho,
no Estado de Rondônia.

Nós queremos agradecer a Deus pelo trabalho que
a Assembleia de Deus tem realizado. Ouvimos o histórico
desde quando os missionários vieram para o Brasil e

como começou a Assembleia de Deus. Começou e foi
produzindo e hoje estamos aqui, em Rondônia,
comemorando esse centenário. E queremos agradecer
aos irmãos que foram pioneiros, dos quais temos dois
que foram apresentados e, portanto, a missão da igreja
é conduzir homens e mulheres para morar no céu. O
Senhor tem nos dado vida, saúde, graça, cada um tem
seguido o seu caminho e, portanto, nós, o grande final,
é nós partirmos dessa vida para a outra e gozarmos
uma vida muito melhor do que estamos vivendo aqui na
Terra.

Nós queremos, portanto, nesta Sessão Solene,
agradecer a todos os que compareceram e convidar para
estarmos, dia 27, lá no nosso grande templo, para o
nosso culto de adoração ao Santo nome do Senhor. E
desejar a todos os deputados desta Assembleia
Legislativa, em nome do proponente, Deputado Ezequiel
Neiva, a felicidade de administrar o mandato que o povo
entregou aos senhores com dignidade, a função que os
senhores têm de zelar pelas nossas leis do Estado de
Rondônia e, portanto, desejamos sucesso. E, quando
quiserem nos visitar na Assembleia de Deus em Porto
Velho, nós estaremos de portas abertas para recebê-los
a qualquer dia e, assim, o nome do Senhor será
glorificado.

Muito obrigado aos que compareceram aqui: os
cantores, os secretários, todos que anotaram os registros.
Deus abençoe a todos. Muito obrigado e nós queremos
pertencer à Assembleia de Deus até o fim. E os que não
são, são convidados a participar conosco. Muito obrigado.
Deus abençoe a todos e oremos para que nós possamos
ter, nesses dias que são de inverno (todos nós sabemos
que Rondônia é período de inverno), nós possamos ter
condição de nos reunirmos dia 27/28 no nosso grande
templo e louvarmos o nome do Senhor, de acordo com a
Sua vontade. Os conjuntos musicais, as mensagens, o
Pastor Presidente da nossa Convenção Geral também
vai estar presente. E, assim, todos são convidados. Muito
obrigado. Paz do Senhor para todos.

˜O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Muito
bem. Tivemos a palavra do Pastor Joel Holder, que é o
Pastor Presidente aqui no Município de Porto Velho.
Agradecemos imensamente a presença do Pastor, mesmo
com a saúde um pouco debilitada, fez todo o esforço
para estar com a gente aqui, nesta manhã, nesta
homenagem do centenário da Igreja.

Nós ouviremos agora as palavras do Pastor Nelson
Luchtenberg, que é o Presidente da Convenção Estadual
dos Ministros da Assembleia de Deus do Estado de
Rondônia.

O SR. NELSON LUCHTENBERG – Cumprimento a
todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e salvador
Jesus Cristo. Ampliando, cumprimentar o Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Ezequiel Neiva, proponente
desta Sessão Solene; também o Deputado Estadual
Anderson Pereira; minha esposa, Senhora Ivonete dos
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Santos Luchtenberg, que, por bondade de Deus, trabalha
com as mulheres que fazem parte de nossas igrejas
espalhadas em nosso Estado; cumprimentar Pastor Joel
Holder que num ato de grande bondade do Criador, lhe
permite ser o Pastor que preside a Igreja centenária em
nosso Estado e, assim, todas espalhadas por este Estado
de Rondônia. Também estender os nossos cumprimentos
à irmã Lindoína, que foi idealizadora do trabalho feminino
de grande expressão em nosso Estado, que chegou a
ser comentário de mídia nacional. Cumprimentar também
o Excelentíssimo Senhor Eriberto Gomes Barroso, que
nos prestigia, neste momento, honrosamente, dando seu
tempo a participar deste ato solene. E abrindo um
parêntese, Dr. Barroso, suas palavras me quebrantaram.
Deus o abençoe ricamente. Cumprimentar também a
Senhora Doutora Marisselma Mariano, Conselheira da
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, que nos dá o
privilégio de ter aqui uma representação desta instituição
muito nobre de nossa nação para cuidar do nosso estado
de direito, e isso inclui a pregação do Evangelho. Muito
obrigado por sua presença. Leve aos seus pares a nossa
admiração e respeito por essa instituição. Também ao
Vereador Senhor Isaque Lima Machado, companheiro e
irmão em Cristo, que nos prestigia também com sua
presença, por quem posso invocar o merecimento, pelo
menos o compromisso de transmitir a Sua Excelência o
Prefeito de nossa capital, amigo Hildon, pelos serviços
que vem prestando e a forma como vem conduzindo a
nossa capital e neste momento estar aliado em nossas
comemorações, muito obrigado, lamentando a sua
ausência.

Aos meus colegas pastores que aqui estão, em
nome de quem quero transmitir meus cumprimentos ao
Deputado Marcelo Cruz pelo Pastor Evanildo seu pai, meu
reconhecimento pelo seu empenho e seu estado
espontâneo de emoções em falar a respeito de sua igreja,
a nossa igreja.

Ser grato a Deus pela vida do evangelista Jonas
Trajano, que no momento coordena com uma grande
equipe as comemorações que deverão ter início a partir
de domingo às 17 horas, todos se mobilizando para a
abertura solene às 18.

Senhores e senhoras que nos dão a alegria de
estarem aqui, servidores desta Casa que, prestando seu
serviço para a realização deste ato, estão aqui
atenciosamente dando cumprimento as suas funções com
esse devido carinho que vocês sempre fazem pelas causas
de nosso Estado.

É conhecido de todos que na Assembleia de Deus
tem algumas coisas que a gente precisa ou nem necessita
tanto, mas elas acontecem. Na Assembleia de Deus, com
todo o carinho que se faz, alguma estrutura é mantida e
tudo que ela faz caminha por ali. Com a permissão de
Sua Excelência, o Presidente do ato solene, Deputado
Ezequiel Neiva, vou precisar neste momento em que
estamos em um ato solene na nossa Casa de Leis maior
de nosso Estado, deixar registrado aqui aquilo que é,

aquilo que somos, e aquilo que aspiramos ser apoiados
no hino cantado aqui pelo meu querido Acazias: Pela Fé.

Assim sendo, tudo que essa igreja de forma mais
expressiva ou menos, ela fez obedecendo um princípio
de ordem. Cantando, orando, lendo a Bíblia e com
limitações grandiosíssimas, procurando fazer a
interpretação dos textos lidos. Durante este longo período
que se celebra 100 anos, a única escola de instrução
que esses meus queridos irmãos tinham era a revelação
do Espírito Santo, aquilo que estavam lendo — que hoje,
com tantos instrumentos que temos para capacitação
dos nossos ministros, às vezes não fazemos tanto.

Assim, quero render, nesta manhã, a minha
gratidão aos pioneiros que por aqui chegaram aos idos
de 100 anos. Alguns dos longos períodos, tivemos o
privilégio de conhecê-los, uma vez que já estamos há 44
anos andando por estas abençoadas terras. Venho então
declarar que este é o livro (com a Bíblia nas mãos).
Enquanto aqui os senhores têm a Constituição do Estado;
e todos nós, a nossa Constituição Federal, lá na
Assembleia de Deus isso aqui está na cabeceira da cama,
na escrivaninha do escritório funcional, no púlpito da
igreja, nas repartições dela, nas escolas dominicais... Mas,
sobretudo, a essência e a mensagem deste livro está na
maioria dos corações dos que ali se congregam. E estão
repetindo vezes e por vezes. Declarando o que disse o
salmista: “quão maravilhosas são as tuas leis. São mais
que eu os possa declarar”. Foi essa essência que rompeu
com a bravura da selva, foi essa essência que diminuiu a
força da febre amarela, foi essa essência que diminuiu a
ferocidade das oposições — que não foram pequenas e
nós não queremos falar delas, faz parte —, abençoadas
perseguições se levantaram, mas foi para dar testemunho
da fé dos bravos combatentes soldados embaixadores
do céu que aqui estavam semeando a palavra que não
iria demorar tanto, brotaria de forma a produzir árvores
frondosas, onde muitos tiveram já oportunidade de se
agasalhar em seus ramos.

A Assembleia de Deus não diferente deste Estado,
mas pelo Brasil afora, não contabiliza seus milhões de
toneladas de alimentos dados aos que necessitam. E
por que não faz isto? Porque entendemos por este livro
que isto promove o reino, não promove a denominação.
Isto promove a denominação que faz olhando para aquilo
que escrito está e, de repente, pensamos pouco sobre
isto: o que faz à tua direita não saiba tua esquerda.

E desde os idos de 1963, um pouquinho antes da
revolução, a nossa abençoada igreja no Estado do Paraná
dava início ao grande projeto da construção do hospital
evangélico, o Abrigo Esperança, que foi acolhimento para
centenas, o que ainda é feito em vários outros Estados
de nosso País. Não obstante, o trabalho mais precioso
que esta igreja tem feito é resgatar vidas. Mais que dar
o alimento, mais que patrocinar um exame médico, mais
que acolher alguém que está aí à margem da sarjeta,
lançado ao descaso social foi resgatar a alma destas
muitas pessoas.
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Como disse aqui o Deputado Anderson, isso
mesmo, trabalho que ela faz nos presídios, onde pouca
gente quer ir porque sabe que quem está lá, na maioria
das vezes, está por algum delito praticado, algum crime
exercido e assumido ou condenado. E entrar lá para levar
uma mensagem de paz, de esperança. O que muito tem
acontecido é que alguns deles saem de lá e logo mais
estão em nossos púlpitos pregando o Evangelho.

Preciso testificar. Atendi, em Cacoal, um jovem
fugitivo do Amazonas. Não sabíamos que estava ali por
ser fugitivo. Carente como era, demos alguns
atendimentos; logo um trabalho. Mas não podia ter um
registro, porquanto não tinha documentos. E eu o chamei
para saber por que ele não tinha documentos. E ele me
disse: “pastor, eu estou aqui escondido. Ninguém pode
saber que eu estou aqui.”. “Mas como ninguém pode?
Eu sei que você está aqui. E tem mais gente que sabe.
Deus sabe que você está aqui.”.

Ele me contou sua história.
Eu disse: “mas você agora está na igreja. Aquele

homem que fez essas coisas horríveis morreu, filho. Você
é uma nova criatura agora. Se o teu propósito for o
propósito que Deus quer para a tua vida, eu te prometo
e garanto: lá na delegacia não tem mais nada contra
você.”

Ele disse: “ah, pastor, o meu negócio é sério.”
Eu disse: “Deus é especialista em cuidar de coisas

extremamente complicadas. Liga para sua irmã.”.
Ele disse: “pastor, ela fica detida para dar conta

de mim. A Justiça me procura.”.
“Eu vou contigo à delegacia ver se o seu nome

está ali na lista dos procurados.”,
Ele disse: “pastor, o senhor volta sozinho, eu fico

lá.”.
“Então volta para casa. Vem amanhã cedo.”.
Voltou no outro dia de manhã, e eu disse: “eu vou

ligar para a sua irmã, e ela vai no fórum ver a lista lá,
como está lá.”.

E ela foi. Ligou para ele, nós estávamos no
gabinete, e disse: “olha, não tem nada aqui, não consta
nada. Já teve. Tem alguns que foram encontrados. Você
não está sendo procurado mais. Não diga nada. Fica
quietinho.”.

Eu disse: “agora nós dois vamos à Delegacia de
Polícia aqui em Cacoal para apresentar o seu nome e
pedir ao delegado que faça uma busca para saber do
estado moral que você está vivendo agora.”.

Voltamos com uma resposta extraordinária: os
parceiros foram tratados, e ele foi julgado inocente. Não
sei por quê. Deus sabe por quê. Hoje é esposo da gerente
da Caixa Econômica aqui no Estado do Pará, em um dos
municípios. Serve ao Senhor. Membro de nossa igreja
com toda a liberdade, não fugindo mais da Justiça, mas
assumindo e se apresentando ciente de que a causa foi
resolvida.

O papel desta igreja foi tratar assuntos difíceis.
Procurar pessoas complicadas; às vezes, à margem da

vida. E tê-los hoje como profetas de altar, anunciando o
Evangelho que salva, que liberta, que perdoa, que cura,
e que batiza com o Espírito Santo.

Eu quero ser muito grato neste centenário pela
nossa igreja no Pará, que tinha tantos compromissos ao
seu redor e próximos de sua ação ministerial, não hesitou
esforços para, através das embarcações dos nossos rios,
enviar para cá mensageiros para acudir esta população
que chegava em Rondônia. Nossos créditos a estes irmãos
em Belém do Pará.

Quero também tributar aos meus antecessores,
especialmente a um companheiro que passou por aqui e
deu uma certa organização na igreja, no sentido
estrutural, que foi o nosso Pastor Antônio Dionizio da
Silva, a quem tributo a minha gratidão pelo seu intenso
trabalho no período em que esteve em Porto Velho,
trazendo para a unidade convencional as igrejas de nosso
Estado, que algumas estavam ministerialmente
atenciosas ao Estado de São Paulo e a outras localidades,
e na sua gestão todas se concentraram para formarmos
aquilo que hoje é a Convenção dos Ministros e das Igrejas
Assembleias de Deus no Estado de Rondônia —
Cemaderon.

Concluo as minhas palavras, Deputado Neiva,
nesta manhã, em nome da minha querida igreja que me
acolhe há 69 anos. Que, pela pregação do meu saudoso
papai, ganhou um senhor de cor e pele bem escurinha e
que a primeira visita que fez a nossa casa depois de ter
abraçado o Evangelho, viu minha mamãe comigo envolto
em uns panos sobre uma chapa quente dos fogões — da
época de pedra a chapa. E ele se assustou: “Dona
Francisca, assando o menino?” E ela disse: “não, irmão
Bertolino, nós retornamos de Florianópolis e o menino
não tem oportunidade de vida mais.”. Os médicos
pediram: “não dê água, não dê mais nada. É impossível,
é impossível. Poucos dias.”.

Mas o irmão Bertolino disse a minha mãe: “não
foi este o Evangelho que eu aceitei. O Evangelho que eu
aceitei é o que salva, mas é também o que cura.”. E
pegou-me dos braços da minha mãe e, sem saber fazer
oração, era a primeira oportunidade que ele tinha, dobrou
os joelhos no interior da nossa casa, na nossa cozinha, e
fez uma oração bem prática. Disse: “Senhor, se esse
menino não for curado, eu não acredito no Evangelho
que recebi, porque o Evangelho que eu recebi é o que
salva, mas é também o que cura. E se não cura o filho
do dirigente, nunca vai curar o meu.”. Foi embora. Mamãe
tentando acomodar aquele pensamento não lógico, não
bíblico, mas ele não queria conversa. Ele queria um
milagre.

Dois dias, ou um dia depois, ele retornou e
perguntou: “como está o menino?”.

Ela disse: “Está bom. Está bom.”.
Ele olhou e falou: “Não. Está bom não.” Foi embora

triste. E ela tentando dar explicações.
Ele retorna um dia depois, conta a minha mamãe

que eu estava com uma roupinha, uma gravatinha e ele
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disse: “não irmã Francisca, tira a roupa do menino. Assim
fica fácil para a senhora dizer que está tudo bem. Eu
quero ver.”. Porque eu não tinha pele mais, irmãos. “Tira
a roupa do menino.”. Ela tirou a roupa do menino. Ele
disse: “Agora está curado.”. Pegou o menino, fez a mesma
oração, só que, fez a oração só que de forma diferente.
Falou: “Senhor, eu quero pedir perdão por aquela oração
que eu fiz, porque agora eu preciso crer que Tu salvas,
mas também curas.”.

Isso foi lá em 1954, daí para cá mudou muito.
Mas deixa eu lhe dizer, o pastor da nossa igreja aqui em
Colniza - MT, era de Cacoal. Madrugada, ín,:ndio bate na
porta de sua casa. E ele chama e diz: “irmão, o menino
vai morrer.” Longe irmãos, à noite, sem estrada, sem
carro, sem bicicleta, a cavalo e a pé, com chuva. Migrou
lá para a Funai e chegou na casa. A índia estava com o
garotinho intensamente com febre. Ela entregou o
garotinho, o indiozinho para os braços do nosso irmão e
ele sozinho ali na Funai já sabia o que lhe esperava, o
menino tinha que ficar bom. Ele orou pelo menino. A
índia pegou o garotinho de volta e colocou os lábios na
barriguinha do neném e disse: “não curou não.” Entregou
o menino de volta para o irmão. Ele orou outra vez, um
pouco mais esforçado, entregou o garotinho para a índia.
A índia, humildemente, colocou os lábios na barriguinha
do neném novamente e disse: “não curou não.”. Já meia
nervosa. Aí ele pegou o garotinho, dobrou os joelhos e
disse: “Senhor, Tu sabes onde eu estou, a que hora da
madrugada é agora e o que esse povo entende, Senhor,
o que eles pensam. Então Senhor, cura essa criança
agora.”. Entregou o garotinho para a índia, ela colocou
os lábios na barriguinha do neném e disse: “agora curou.”

Queridos, esta é a missão que o Senhor nos
encarregou para proclamar no mundo: dar esperança,
aliviar as dores, diminuir a intensidade das aflições, trazer
paz para quem está aflito.

Casa de Leis, Assembleia Legislativa do nosso
Estado, todos os seus pares, funcionários, servidores, a
Assembleia de Deus, em seu centenário, tributa a vocês
a nossa gratidão por nos acolher aqui, nos prestigiar
com a oportunidade de um ato solene, por um trabalho
que não é promoção de nenhum de nós, é nosso dever,
desde o dia em que abraçamos esta Palavra nos tornamos
servos para servir as suas ordens (mostra a Bíblia). As
portas das Assembleias de Deus em todo o nosso Estado
estão abertas e francas a todos.

Muito obrigado a todos os deputados de nosso
Estado de Rondônia. Curve a sua cabeça.

Eterno Deus, Pai Grande, Pai Ímpar. Tu és o único.
Eu quero Te pedir, Senhor, a Tua benção a esta Casa,
todos os funcionários, deputados que aqui neste pleito
nos dão a oportunidade de estar neste recinto solenizando
os 100 anos de nossa igreja, pelos meus companheiros

que aqui foram homenageados, pelas autoridades que
nos deram a alegria de tê-los aqui representando as suas
instituições para nos prestarem este ato de extrema
gratidão. Pai, graças! Salva o nosso Estado! Quanto
carecemos do estender das tuas mãos para o bem social,
para o bem político, para o bem espiritual de nosso povo.
Estamos em um período intenso de chuvas. Famílias já
foram atingidas. Muitas já foram socorridas, outras estão
tensas. Mas tu és o Deus dos Céus que contempla a
todos. Venho render a Ti a minha gratidão por cada um
dos que aqui estão tributando a Ti este momento, porque
é a humildade que precede a honra. Obrigado, Senhor.

Obrigado, Deputado, e todos os que aqui estão.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Obrigado,
Pastor Nelson, pelas palavras nesta manhã. Eu quero, já
quase partindo para o encerramento, também saudar os
nossos componentes aqui da Mesa. Agradecer aos 18
deputados que estavam presentes aqui na Sessão, na
última Sessão de terça-feira, na qual foi aprovado este
Requerimento. O Presidente da Casa, o Deputado Alex
Redano, estava certo de que participaria conosco, mas
surgiu uma emergência, ele teve de ir a Manaus, a um
compromisso. O Deputado Anderson Pereira esteve com
a gente até há pouco, mas também tinha um outro
compromisso; o Deputado Marcelo Cruz também já tinha
um outro compromisso. Enfim, a todos os nossos
deputados eu agradeço pela aprovação deste
Requerimento para nós estarmos, então, nesta
oportunidade, homenageando os 100 anos de existência
da Igreja Assembleia de Deus em Porto Velho.

Agradecer, imensamente, a presença do Pastor
Nelson e de sua esposa; o Pastor Joel Holder, também;
a nossa querida irmã Lindoína; a nossa Conselheira da
OAB, obrigado por ter comparecido e estar presente nesta
oportunidade; ao Senhor Eriberto Gomes Barroso,
Procurador-Geral de Justiça aqui de Porto Velho, obrigado
pela presença; ao Isaque, que representa o Executivo
Municipal e que representa, também, nesta oportunidade,
o Deputado Marcelo Cruz, que não pôde vir (mas está ali
o papai); a todos os nossos convidados, autoridades
presentes, uma alegria poder vê-los aqui e poder, nesta
data tão sublime, falarmos aqui da existência desta igreja
que é um organismo vivo e que tem um papel
fundamental na nossa sociedade.

Quando Isaías escreveu, há quase 700 anos antes
do nascimento de Jesus, se referindo ali ao povo da
Galileia e disse: “Olha, àqueles que habitavam no vale
da sombra da morte, raiou a luz. E àqueles que estavam
em trevas, a luz raiou.”.

Hoje, nós estamos a 100 anos do dia em que
chegou a Porto Velho, que aportaram aqui os nossos
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primeiros missionários. A gente pode até fazer uma ideia
de como era a nossa pequena Porto Velho à época.

Certamente, muitas coisas ruins já aconteciam
naquele período. E quando chegou aqui o Evangelho, a
Palavra de Deus, com certeza, mudou, transformou
muitas vidas. As sementes que aqui foram plantadas, o
Evangelho que aqui foi pregado, que somou às novas de
salvação, ele fez com que Porto Velho viesse a ser o que
é hoje, mas foi a Palavra de Deus.

Depois disso, vieram outras igrejas evangélicas,
também, com outros missionários, fazendo o seu papel,
mas a Assembleia de Deus, por cem anos, ela tem um
papel fundamental. Na verdade, já foi dito aqui: a igreja
vai onde o próprio Ministério Público não consegue chegar.
A igreja vai aonde a Justiça não pode ir. A igreja vai.
Onde o Estado, com toda a sua força, com todo o seu
aparato, das polícias, dos setores investigativos não
consegue chegar, mas a Palavra de Deus vai. Ela está lá.
E ela tem ido e transformado vidas.

Eu sou sargento da Polícia Militar, fiquei por 18
anos na Polícia. E lá em Cerejeiras, em uma época muito
difícil, nós tínhamos alguns garotos terríveis. Aos olhos
dos meus colegas da polícia, na época: “Esses aí não
têm jeito. Só matando, porque nada resolve. Tanto que
já prendemos, tanto que já fizemos, não resolve.”. E eu
falei: “Não; tem um jeito.”. E nós montamos um grupo
na igreja de jovens e começamos a frequentar a casa
desses rapazes. E, olha, para surpresa dos meus colegas
da Polícia, 8 daqueles 10 jovens se converteram e
mudaram de vida drasticamente. Casaram logo em
seguida, constituíram família, estão morando em
Cerejeiras, todos trabalhando. Enfim, esse é o papel da
igreja, da palavra de Deus. Ela vai e ela transforma.

Quando nós viemos para Rondônia, em 1980, eu
me lembro do meu pai, a gente trabalhava na roça o dia
todo pensando à noite qual casa a gente ia visitar para
evangelizar. E eu me lembro de todos os vizinhos que
mudaram para a Linha 8, naquela época, enquanto nós
estávamos lá. O pai foi, nós íamos, cantávamos. O pai
evangelizava. Todos eles foram evangelizados. Em Porto
Velho, hoje, nós temos mais de cem congregações
espalhadas em todos os bairros, nos mais distantes
possíveis. É bem possível, nós sabemos que o Estado
não está em todos os bairros por alguns momentos, mas
a igreja está lá o tempo todo. Sempre com as portas
abertas, esperando alguém que precise de um consolo,
de uma palavra de conforto. E a igreja está lá fazendo o
papel dela, transformando vidas, porque esse, sim, é o
papel da igreja.

E a Assembleia Legislativa, nesta data, vem, mais
uma vez, parabenizar a Igreja Assembleia de Deus no
Estado de Rondônia pelo honroso trabalho que presta a
nossa sociedade.

Eu até comentava essa semana, Pastor Nelson, se
o Estado, se nossas instituições valorizassem o verdadeiro
papel da igreja, o verdadeiro papel que a igreja produz
na sociedade, as igrejas seriam muito mais valorizadas
pelo Estado brasileiro. Porque ai do Brasil, ai do mundo
se não fosse a palavra de Deus, que é pregada e
transmitida através das igrejas evangélicas. E a Igreja
Assembleia de Deus, por sua vez, está em todos os
municípios, em todos os rincões do nosso país, nas vilas
mais distantes.

O senhor estava falando de índio, Pastor. Eu visito
sempre uma aldeia lá em Alta Floresta, a aldeia Rio
Branco. E eu fiquei curioso. Da primeira vez que eu fui,
já vi uma situação muito diferente. E eu, conversando
com um dos caciques, e falei: como que é a vida de
vocês aqui? Porque estou vendo que vocês têm energia
agora — tem até wi-fi lá na aldeia. E aí o cacique olhou
para mim e disse: “olha, deputado, a nossa vida aqui,
eu vou dizer ao senhor, até uns 10 anos, 15 anos atrás,
aqui era uma desgraça”. Ele falou desse jeito. “Muita
cachaça, muita briga. Dava morte aqui direto. Nós somos
em, aproximadamente, 1.300 índios, a nossa família, mas
isso aqui era um inferno. Mas eu vou dizer ao senhor,
depois que chegou um missionário aqui a nossa vida
mudou; 95% da aldeia hoje é crente. E nós mudamos a
nossa vida. Hoje aqui é só alegria e paz. Nós temos uma
convivência harmoniosa com todas as outras etnias aqui
da tribo por causa da palavra de Deus.”.

E eu fiquei emocionado enquanto ele falava
daquilo, porque nós temos, ainda, muitos homens e
mulheres corajosas e corajosos que vão. E a palavra de
Deus chega e transforma também a vida dos índios,
porque eles também precisam. Ele deu testemunho
pessoal: “aqui era muita briga, muita cachaça, muita
confusão. Hoje nós vivemos em paz.”. Tudo isso foi a
palavra de Deus que os alcançou.

Parabéns. Nós parabenizamos a Igreja Assembleia
de Deus, através da Assembleia Legislativa, e
agradecemos a presença de todos que puderam aqui
comparecer. Que Deus seja servido em continuar a
abençoar as nossas vidas, sobretudo da direção da igreja,
Pastor Nelson, Pastor Joel, todas as famílias, os nossos
pastores, a diretoria da igreja, que tanto se esforçam
para levar a poderosa palavra de Deus em todo país,
sobretudo aqui no Município de Porto Velho e no Estado
de Rondônia.

Invocando a proteção de Deus e agradecendo a
presença de todos, dou por encerrada a presente Sessão
Solene. E convido todos para o coquetel que será servido
aqui no Salão Nobre desta Casa.

Está encerrada esta Sessão Solene. Obrigado.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 11 minutos)
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020
Processo Administrativo: 3047/2020-e

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO
Contratada: EMPRESA MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA.

DO OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do Contrato n.  004/2020 para fornecimento de serviços de
Gestão Compartilhada de Frota, Gestão Compartilhada de Rastreamento e Gestão de Formação de Mão de Obra, com o fito de
atender as necessidades desta Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo será de 18 de março de 2022, ultimando-se em 17 de março de 2023, devendo ser
publicado seu extrato no Diário Oficial da ALE/RO.

DO VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo é de R$330.169,82 (trezentos e trinta mil, cento e sessenta e nove reais e
oitenta e dois centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos consignados da
contratante, no corrente exercício, por conta da seguinte programação:

Programa de Trabalho 01 122 1020 2062 206201
Natureza da Despesa 33.90.39.19
Fonte de Recurso 0.1.00.100000100
Empenho 2022NE000422, no valor de R$ 177.346,67 (duzentos e vinte mil cento e treze reais e vinte e dois centavos), emitida em
17/02/2022 (e-DOC 3454A875-623)

Programa de Trabalho 01 122 1020 2062 206201
Natureza da Despesa 33.90.39.19
Fonte de Recurso 0.1.00.100000 100
Empenho 2022NE000423, no valor de R$ 4.614,34(quatro mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), emitida em
17/02/2022 (e-DOC 3454A875-623).

Programa de Trabalho 01 122 1020 2062 206201
Natureza da Despesa 33.90.39.19
Fonte de Recurso 0.1.00.100000 100
Empenho 2022NE000425, no valor de R$ 77.589,17(setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos),
emitida em 17/02/2022 (e-DOC 3454A875-623).

Parágrafo único. Por ocasião do exercício financeiro anual de 2.023, poderão ocorrer complementações posteriores aos empenhos,
em relação às despesas autorizadas para a cobertura correspondente ao restante dos 12 (doze) meses do período contratado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente TERMO ADITIVO, o qual depois de
lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelas partes e registrado à fl. 02 do Livro de Registro de Termo Aditivo do ano
de 2022 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
420.547.102-53

Secretário Geral ALE/RO

MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA.
ADÉLIO BAROFALDI

CPF n. 251.732.519-72

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

ADADADADADVVVVVOCAOCAOCAOCAOCACIA-GERALCIA-GERALCIA-GERALCIA-GERALCIA-GERAL
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SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITSUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITSUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITSUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITSUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA– UASG 926919

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 966/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022/CPP/ALE/RO_EXCLUSIVO EPP/ME

A Superintendência de Compras e Licitações - SCLNe:, por meio de seu Pregoeiro, designado através do ATO Nº 0481/2021/SRH/SG/

ALE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados que a licitação supracitada tendo como finalidade

o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE

COZINHA), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DE FORMA PARCELADA (SOB DEMANDA), no período de 12 (doze) meses, a

pedido da Superintendência de Logística, foi declarada FRACASSADA, em face da desclassificação de todas as propostas, estando desde

já os autos franqueados aos interessados.

Porto Velho-RO, 25 de fevereiro de 2022.

Everton José dos Santos Filho Pregoeiro

CPP/ALE/RO

AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 926919

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 966/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022/CPP/ALE/RO – repetido 2ª vez

EXCLUSIVO EPP/ME

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, do tipo MENOR PREÇO,

com o método de disputa ABERTO, observando-se as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se

aplica subsidiariamente a modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011, 21.675/2017 e 26.182/2021, com a Lei Complementar

nº 123/06, e demais legislações vigentes, conforme as especificações e condições a seguir:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE

COZINHA), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DE FORMA PARCELADA (SOB DEMANDA), no período de 12 (doze) meses, a

pedido da Superintendência de Logística, para atender as necessidades Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme descrição

detalhada no Anexo I –Termo de Referência. Valor estimado: R$ 10.933,73 (dez mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia: 17 de março de 2022, Hora: 09h00min.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

CONSULTAS E EDITAL: http://transparencia.al.ro.leg.br - (Licitações); www.comprasgovernamentais.gov.br/; Esclarecimentos:

cpl@ale.ro.gov.br; Telefone (0xx) 69-3218-1496

Porto Velho/RO, 03 de março de 2022.

Everton José dos Santos Filho

Pregoeiro CPP/ALE/RO
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