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

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, em nome do Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Laerte Gomes, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia e demais Parlamentares,
vamos dar início a Sessão de abertura da 1ª Sessão Ordinária
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de
A Rondônia.
Para compor a Mesa, convidamos ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Laerte Gomes, Presidente da
Assembleia Legislativa; Excelentíssimo Senhor Walter
Waltenberg, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
Rondônia; Excelentíssimo
Senhor Dr. Reginaldo Trindade,
Procurador da República do Ministério Público Federal, em
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edilson de Souza
Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Em 19 de fevereiro de 2019
Presidência dos Srs.
LAERTE GOMES - Presidente
CASSIA MULETA - 2° Vice-presidente
Secretariado pelos Srs.
ISMAEL CRISPIN - 1° Secretário
DR. NEIDSON - 2° Secretário
(Às 15 horas e 30 minutos é aberta sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adailton Fúria (PSD); Adelino
Follador (DEM); Aélcio da TV (PP); Alex Redano (PRB); Alex
Silva (PRB); Anderson Pereira (PROS); Cassia Muleta (PODE);
Chiquinho da Emater (PSB); Cirone Deiró (PODE); Edson Martins
(MDB); Eyder Brasil (PSL); Ezequiel Neiva (PTB); Ismael Crispim
(PSB); Jair Monte (PTC); Jean Oliveira (MDB); Jhony Paixão
(PRB); Lebrão (MDB); Geraldo da Rondônia (PSC); Laerte
Gomes (PSDB); Lazinho da Fetagro (PT); Luizinho Goebel (PV);
Marcelo Cruz (PTB) e Dr. Neidson (PMN).
MESA DIRETORA
Presidente: LAERTE GOMES
1º Vice-Presidente: ROSÂNGELA DONADON
2º Vice-Presidente: CASSIA MULETA
1º Secretário: ISMAEL CRISPIN
2º Secretário: DR. NEIDSON
3° Secretário: GERALDO DA RONDÔNIA
4ª Secretaria: EDSON MARTINS

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta
Sessão Ordinária, instalada a 1ª Sessão Legislativa Ordinária
da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.
Solicito aos senhores 1º e 2º Secretários, Deputado
Ismael Crispim e Deputado Dr. Neidson acompanharem até este
plenário, para compor a Mesa, Excelentíssimo Senhor ViceGovernador do Estado, o Senhor José Jodan.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Também convidamos a compor à Mesa, o Dr. Marcus Edson de
Lima, Defensor Público da Defensoria Pública Geral do Estado
de Rondônia.
Com a presença do Excelentíssimo Senhor ViceGovernador do Estado de Rondônia, convidamos a todos os
presentes para, de pé, ouvirmos o Hino Céus de Rondônia (Letra
de Joaquim de Araújo Lima, música de José de Mello e Silva).
(Execução do Hino Céus de Rondônia)
SECRETARIA LEGISLATIVA
Secretaria Legislativa - Hélder Risler de Oliveira
Departamento legislativo - Maria Aparecida Silva N. Lima
Divisão de Publicações e Anais - Róbison Luz da Silva
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RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO
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O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Podem
se sentar, muito obrigado. Presente Excelentíssimo Senhor Elias
Rezende de Oliveira, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental; Gilberto Batista, Superintendente da FIERO; Dr. Hans
Lucas Immich, Subdefensor Público Geral do Estado de
Rondônia; George Alessandro Braga, Secretário Administrativo,
representando o Tribunal Regional do Trabalho; Excelentíssimo
Senhor José Valterlins Marcelino, Superintendente Federal da
Agricultura Pecuária e Abastecimento; Senhor Rubens Luz,
Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de
Rondônia; Gilberto Batista, Superintendente da FIERO;
Excelentíssimo Senhor Adinael de Azevedo, Prefeito do Município
de Nova União; Senhor Basílio Leandro de Oliveira, Secretário
Geral de Governo, representando a Prefeitura do Município de
Porto Velho; Excelentíssimos Senhores Vereadores Bruno José
Camata, Lourival da 20, Rafael Dias, do Município do Vale do
Paraíso; Excelentíssimo Senhor Vereador Cristovão Lourenço,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Primavera de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor João Alves Siqueira, Prefeito do Município
de Governador Jorge Teixeira; Senhor Clésio Costa, Secretário
Municipal de Educação de Vilhena; Excelentíssimo Senhor
Vereador Ilson Félix, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Jaru; Excelentíssimo Senhor Vereador Marcão, Câmara
Municipal de Jaru; Excelentíssimo Senhor Vereador Professor
Sinval Ribeiro, Câmara Municipal de Vale do Anari;
Excelentíssimo Senhor Vereador Ueliton Polaquinho, Câmara
Municipal de Vale do Anari; Excelentíssimo Senhor Vereador
Neudezinho, Presidente da Câmara Municipal de Vale do Anari;
Excelentíssimo Senhor Roni Irmãozinho, Prefeito do Município
de Buritis; Excelentíssimo Senhor Prefeito Anildo Alberton,
Prefeitura Municipal de Vale do Anari; Comissão de Concurso
da Assembleia; Senhor Germano Soares, Presidente do
Sindicato dos Técnicos Tributários, Excelentíssimo Vereador
Pedro Rabelo, da Câmara Municipal de Cacoal.
Feito o registro, Excelentíssimo Senhor Presidente Laerte
Gomes.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Solicito ao Deputado
Pastor Alex para que leia um versículo da Bíblia e faça uma
oração para nós iniciarmos os trabalhos sob a proteção de
Deus.
O SR. ALEX SILVA – Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde
às autoridades, à imprensa, servidores, boa tarde a todos os
presentes, senhoras e senhores. É um prazer poder recitar
aqui esse Salmo para meditação de todos e, em seguida, a
gente poder fazer uma oração. E eu agradeço a Deus por este
momento, por este prazer, por esta honra de estar aqui hoje e
agradeço também ao nosso Presidente Deputado Laerte, por
essa oportunidade e também aos meus companheiros
Deputados.
Eu serei breve, o Salmo que eu gostaria de recitar aqui
hoje, é o Salmo 86, mas que serve de reflexão para todos nós,
que diz assim:
“No dia da minha angústia clamo a Ti porquanto me
respondes. Entre os deuses não há semelhante a Ti, Senhor,
nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão
e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão teu
nome. Porque Tu és grande e fazes maravilhas; só Tu és Deus.
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Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade;
une o meu coração ao temor do teu nome”.
Então, eu queria convidar todos a ficar de pé, para a
gente poder fazer uma oração e assim poder abençoar nosso
Estado, abençoar esta Casa, que é a Casa do povo, e também
abençoar as nossas vidas. Convido a todos a fecharem seus
olhos, por favor.
Meu Deus, em nome de Jesus, é um prazer e um
privilégio poder recitar o teu nome aqui neste lugar, Senhor.
Quero te apresentar a vida de todos os presentes, autoridades,
Deputados, civis, militares, enfim, todos que estão participando
desta Sessão Solene. Quero te apresentar, meu Deus, esta
Casa de Leis, para que tudo que nela seja feito, seja com
intuito de abençoar o nosso Estado e abençoar o nosso povo
querido do Estado de Rondônia. Quero te apresentar, meu
Deus, os nossos governantes, quero te apresentar as nossas
vidas, a vida de cada deputado, que o Senhor ilumine os nossos
mandatos e que o Senhor nos use para abençoar nosso Estado
e abençoar o nosso povo. Abençoe, meu Deus, nossas
respectivas famílias nos guardando, nos livrando, cura os
enfermos que, porventura, estejam aqui nesta tarde e abençoa
este lugar, esta Casa de Leis, que seja conforme a Tua vontade.
Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e adoração
hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus.
Obrigado a todos, Deus abençoe. Obrigado, Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Pastor Alex,
que nos honra com a sua presença e por ser membro desta
Casa como deputado, e por nos trazer esse versículo da palavra
de Deus e esta oração.
Concedo a palavra ao nosso nobre Defensor Público
Geral Dr. Marcus Edson de Lima.
O SR. MARCUS EDSON DE LIMA – Em primeiro lugar gostaria
de cumprimentar todos os componentes da Mesa, as
autoridades aqui presentes, na pessoa do novo Presidente
Deputado Laerte Gomes, cumprimentar todos os deputados
da Mesa; as autoridades, na pessoa do nosso Presidente
Laerte, cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes
reeleitos e eleitos, aos deputados eleitos desejar boas vindas.
Dizer que a Defensoria Pública é a casa da população também,
a casa da cidadania das pessoas menos favorecidas do nosso
Estado e que a Defensoria Pública está de portas abertas, assim
como os outros deputados que aqui estão, Dr. Neidson, Jean,
Lazinho e outros deputados de outras Legislaturas, como o
Deputado Luizinho conhece, a Defensoria Pública sempre
esteve, Deputado Anderson, de portas abertas para a
população mais carente, para os atendimentos a essas pessoas.
Muitas vezes essas pessoas que não têm voz, não são ouvidas
por ninguém e a Defensoria Pública através do seu atendimento,
através da sua luta dá voz a essa população menos favorecida.
Isso continua para sempre, essa é a nossa ideologia e peço
encarecidamente a Vossas Excelências, a Defensoria Pública é
uma instituição ainda frágil em nosso Estado, uma instituição
que vem se fortalecendo e fortalecendo muito. E esse
fortalecimento é graças ao apoio da Assembleia Legislativa e
ao Executivo do nosso Estado, bem como dos outros Poderes
e instituições. Peço encarecidamente a Vossas Excelências,
sempre olhem para a Defensoria Pública, não olhando o
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defensor, seja ele quem for o Defensor Público Geral ou quem
estiver à frente da instituição, olhem as pessoas que são
favorecidas pela Defensoria Pública. Fortalecer a Defensoria
Pública é fortalecer a cidadania no nosso Estado, e sem uma
Defensoria Pública forte não há como se falar em cidadania.
Então peço, faço esse pedido encarecidamente a todos os
senhores que continuem apoiando essa nossa causa. E
parabenizo também a Vossas Excelências, mais uma vez, pela
brilhante Casa, Deputado Laerte, pela nova Casa, um lugar
essencial para receber essa população, essas pessoas que são
as pessoas mais importantes, que são os usuários dos serviços
da Assembleia Legislativa e de todos os serviços públicos do
Estado. Parabenizo a todos vocês, os eleitos e reeleitos;
parabenizo nosso Presidente Laerte Gomes; parabenizo
também a agradeço o apoio de sempre do nosso Governador
do Estado na pessoa do vice-governador e peço, faço esse
apelo, um apelo, não em nome da Defensoria Pública, em nome
da população carente do nosso Estado, continuem apoiando a
Defensoria Pública do nosso Estado. Muito obrigado a todos.
Cumprimento todas as pessoas aqui presentes, parabenizo mais
uma vez e muito obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado ao nosso
Defensor Público Geral Dr. Marcus, que a Defensoria sempre
tem nesta Casa um defensor. Nós conhecemos as dificuldades
e o trabalho que vocês prestam à população mais carente deste
Estado. Obrigado pela presença.
Concedo a palavra agora ao nobre Presidente do Tribunal
de Contas, Conselheiro Dr. Edilson de Sousa Silva.
O SR. EDILSON DE SOUSA SILVA – Senhor Presidente desta
augusta Casa de Leis, Deputado Laerte Gomes, pessoal amigo;
Senhores Deputados aqui presentes, saúdo a cada um dos
senhores com efusiva alegria, porque todo poder emana do
povo que é exercido por meio de seus representantes que aqui
no caso são Vossas Excelências. Senhor Vice-Governador do
Estado aqui presente, saúdo Vossa Excelência e toda equipe
do Poder Executivo, Vice-Governador José Jodan, que
representa o Governador do Estado Coronel Marcos Rocha;
Excelentíssimo Senhor Desembargador Walter Waltenberg,
meu ilustre amigo e professor, a quem eu saúdo os membros
do Poder Judiciário; Dr. Reginaldo Trindade, nosso aguerrido
Procurador da República que tão bem representa essa instituição
aqui no nosso Estado, amigo das instituições, árduo defensor
do erário, em nome de quem eu saúdo todos os membros do
Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público de Contas
Eleitoral, a todos que fazem parte da grande família Ministério
Público.
E como todo poder emana do povo eu também gostaria
de saudar a imprensa aqui presente, que é ela que leva aos
mais distantes rincões do nosso Estado o que nesta Casa se
discute, se debate, se aprecia. Esta Casa tem sempre
contribuído para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu cresci
nesta Casa. Eu acompanhei a fundação do nosso Estado desde
a época do saudoso Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. Nesta
Casa eu tenho grandes amigos, a exemplo aqui, eu vejo o
Rubens Luz aqui, Presidente do Sindicato dos Servidores, tantos
colegas servidores aqui, tantos deputados amigos.
E esta Casa, neste ano de 2019, como no Congresso
Nacional, como nas Assembleias Legislativas, Brasil afora, serão
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chamados a discutir grandes e relevantes temas, como a
Reforma da Previdência, como a Reforma Administrativa, como
a adequação do Estado ao tamanho das suas necessidades. E
ao fazê-lo, certamente irá chamar ao debate, como um grande
democrata que é o Presidente Deputado Laerte, que já nos
concede aqui a falar a palavra nesta solenidade, que é
exclusivamente o Poder Legislativo, mas como esta Casa é a
Casa do Povo aqui todos falam. Isso é muito bom. É bom falar
e é bom ser ouvido. E como o Tribunal de Contas, representando
aqui o Tribunal de Contas, nós também seremos chamados a
discutir grandes temas. E temos nós um papel, Deputada, muito
relevante no controle da qualidade do gasto público e na
eficiência da arrecadação, Governador. E nós, cabe a nós
disponibilizar a sociedade, disponibilizar ao povo, através de
seus representantes, que são os senhores deputados, a real
situação do Estado. A situação financeira, orçamentária,
previdenciária, a situação das empresas, sociedade de
economia mista, enfim, todos, para que os senhores possam
saber a real situação do Estado e aqui possam deliberar com
conhecimento de causa. O Presidente Laerte já me disse que
irá nos convidar para vir aqui a esta Casa apresentar a real
situação do Estado aos senhores deputados.
E um destaque a fazer do papel do Tribunal. O Tribunal
é uma instituição criada pela Constituição da República,
Constituição Federal em que atribui um feixe de competências.
As mais gratificantes possíveis, mas as mais espinhosas,
Deputado Eyder. É o Tribunal quando intervém preventivamente
para aperfeiçoar a qualidade do gasto público ou a qualidade
daquele investimento, quando ele vai sindicalizar, e que ele
determina a suspensão momentânea deste projeto ou desta
aquisição, muitas vezes o Tribunal é mal compreendido. Mas
quando este projeto vai à frente e dá problema, aí alguém
pergunta: onde estava o Tribunal que não viu isso? Ou seja,
quando atuamos nós sofremos reclamações, quando não
atuamos sofremos reclamações. Mas o dever nos impõe sempre
a atuar.
E eu lembro que o Tribunal de Contas... Deputado, já
encerro as minhas palavras. Fui muito cobrado, muito
demandado com a questão dos viadutos, e a gente dizia: “Isso
não é competência do Tribunal de Contas do Estado e sim da
União, que é recurso Federal”.
Mas quero dizer aos senhores que o Tribunal de Contas
continua na sua função de desempenhar o controle a qualidade,
e tem uma função extremamente relevante e eu reputo que é
a função pedagógica de orientar o gestor público. É importante
que o Tribunal primeiro oriente, ensine como fazer. O Deputado
Aélcio da TV sempre nos cobrou isso, o Deputado Laerte Gomes,
quando era Prefeito, Presidente da AROM, sempre esteve na
parceria com a gente, cobrando isso.
Então, o Tribunal primeiro orienta, ensina, e depois ele
acompanha a execução. E com isso nós temos impedido, ou
auxiliado para que irregularidades, muitas delas não são por
dolo mesmo, é por falta de conhecimento, de pessoal técnico
fazendo. Ano passado nós capacitamos, Deputado Laerte, mais
de 20 mil gestores no Estado como um todo. Ensinando a fazer,
fazendo com. Isso tem um custo, mas tem um ganho.
Então o Tribunal, em razão desta sua atuação
pedagógica, tem ajudado ou imprimido um novo ritmo de ações
que estão sendo levadas a efeito nos municípios, por seus
órgãos e autarquias, e no Estado como um todo.
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Mas também eu quero aqui destacar a importância do
equilíbrio fiscal, que nós temos. E é esse papel fundamental do
Tribunal, em auxílio a esta Casa, quando breca ou questiona
determinado proceder para que o Estado continue com o
equilíbrio fiscal. Porque sem equilíbrio fiscal não tem pagamento
de pessoal, não tem investimento, não tem o cuidar das rodovias
para a produção. Aqui está o Diretor do DER e sabe muito bem
o que estou dizendo. E não tem como pagar a folha de
pagamento que movimenta e gera economia do setor produtivo.
Então, esse é papel do Tribunal de Contas, é um agir com o
gestor e com o legislador, que são os nossos representantes.
Por isso, como Presidente do Tribunal de Contas, eu coloco o
Tribunal de Contas à disposição desta Casa, Presidente, dos
senhores deputados, das autoridades que aqui estão, dos
servidores. Temos imprimido bastante pela transparência, para
que todos possam conhecer como funciona o Tribunal, a sua
importância, e as ações que ele tem imprimido. E o resultado
que isso tem colhido, não só objetivamente sobre a economia
gerada, mas também sobre os ganhos que a sociedade tem
alcançado com isso, a exemplo da blitz na Saúde que fizemos,
e tantos outros. E também coloco o Tribunal à disposição da
plateia que aqui está, os servidores públicos, os cidadãos que
aqui estão, porque aquela também é a Casa do Povo, ele
trabalha em auxílio ao Poder Legislativo na sua atuação.
Então, senhores, qualquer dúvida que os senhores
tiverem num projeto, num debate de um procedimento que o
Executivo encaminhe até aqui, o Tribunal de Contas está de
portas abertas para recebê-los e disponibilizar informações
técnicas. O Tribunal orienta tecnicamente, política quem faz é
o Poder Legislativo, é o Chefe do Poder Executivo.
Com isso, eu quero louvar a Deus por este grande dia,
por estarmos aqui, por esta bênção de estarmos aqui, todas as
autoridades reunidas, imbuídas no melhor propósito, e o
propósito de Deus sempre é perfeito e agradável. A palavra
Dele nos ensina isso, que é trabalhar unidos, todos os poderes
e órgãos em prol do desenvolvimento do nosso Estado, dos
nossos municípios e do nosso país. E vamos precisar andar de
mãos juntas, dadas, unidos num só propósito, porque as
dificuldades são grandes. Mas vamos vencer a todas porque
sou otimista e porque Deus quer que vençamos. Que Deus
abençoe a todos nós. Muito obrigado por este momento, por
ter me facultado, Presidente, a palavra.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Presidente
Edilson, do Tribunal de Contas. Concedo a palavra ao Dr.
Reginaldo Pereira Trindade, Procurador da República de
Rondônia, Ministério Público Federal.
O SR. REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE – Senhoras e
senhores, cada vez que um Parlamento se renova, ainda que
parcialmente, renova em nós, o povo, o espírito e a esperança
de dias melhores. Pelo menos, desde a redemocratização do
país, nunca vivemos período tão sombrio, tão difícil, tão
desafiador. Os tempos põem à prova as almas dos homens,
porém, a dificuldade, e mesmo a gravidade da ocasião, não
deve servir como motivo para que a gente esmoreça ou deixe
de fazer o que precisa ser feito. Pelo contrário, as dificuldades
devem servir como fonte de inspiração.
Nunca antes, precisamos tanto das pessoas de bem deste
país. Nunca antes, a sociedade esteve tão sedenta de justiça,
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de honestidade, de honradez e de caráter do homem público.
Nossa responsabilidade vai muito além do que a gente imagina.
Nós precisamos, urgentemente, render mais do que podemos,
dar mais do que recebemos. A tarefa que se desenha no
horizonte, tanto do Estado quanto do país, é a mais árdua
possível, mas que ela sirva de mola propulsora, e mesmo
inspiradora para todos nós.
Senhor Presidente Laerte Gomes, senhores deputados,
Vossas Excelências encarnam a esperança de centenas de
milhares de pessoas em Rondônia. São pessoas que vêm
sofrendo, mas são pessoas honestas, trabalhadoras, que
pagam seus impostos, que pagam os nossos salários. Nós
estaremos permanentemente torcendo, e mesmo orando, para
que nessa legislatura que se inicia hoje, os senhores todos
possam estar imbuídos do melhor propósito, possam ter a
coragem da mais corajosa pessoa para fazer o que é certo e
o que precisa ser feito. Da parte nossa, do Ministério Público
Federal, nós estaremos permanentemente de portas e corações
abertos para ajudar a qualquer uma de Vossas Excelências,
assim como de qualquer Poder aqui presente e, sobretudo, de
qualquer um cidadão que lota estas galerias, o Ministério Público
Federal estará sempre, sempre presente e sempre disposto a
somar em toda e qualquer causa que seja para ajudar nossa
sociedade que tanto precisa, e o nosso sofrido Estado que
igualmente reclama. Muito obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Dr.
Reginaldo Pereira Trindade pela presença, pelas palavras.
Gostaria de passar a palavra para uma breve saudação
em nome dos Deputados, ao nosso 1º Secretário, Deputado
Ismael Crispin.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Enquanto Sua Excelência caminha para fazer uso da palavra,
registramos a presença da Excelentíssima Senhora Prefeita
Sheila Flávia Anselmo, da Prefeitura Municipal de Chupinguaia;
Excelentíssimo Senhor Vereador Eder da Van, Câmara Municipal
de Chupinguaia; Dr. Fabrício Santos, Presidente da Comissão
de Assuntos Penitenciários da OAB e o Excelentíssimo Senhor
Vereador Flávio Professor, da Câmara Municipal de Primavera
de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Devair da Silva Costa,
Vereador da Câmara Municipal de Espigão d´Oeste e Samuel
Pereira de Araújo, 1º Suplente do Senador Marcos Rogério.
O SR. ISMAEL CRISPIN – Excelentíssimo Senhor Deputado
Laerte Gomes, Presidente da Assembleia Legislativa de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor José Jodan, Vice-Governador
do Estado de Rondônia; Desembargador Walter Waltenberg,
Presidente do Tribunal de Justiça; Dr. Reginaldo Pereira
Trindade, Procurador da República em Rondônia e Ministério
Público Federal; Conselheiro Edilson de Sousa Silva, Presidente
do Tribunal de Contas; Dr. Marcus Edson de Lima, Defensor
Público do Estado de Rondônia, os nossos cumprimentos.
Saudamos também os nossos Deputados, deputados eleitos,
deputados reeleitos, ao público que nos honra muito com suas
presenças na abertura do ano Legislativo da Assembleia do
Estado de Rondônia.
Dizer aos Senhores que nós chegamos aqui numa
representatividade do pluralismo político e isso representa a
vontade do povo. Aproveito para saudar e dar boas vindas a
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todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia de uma forma geral, entendendo que a vontade da
Mesa Diretora, que a vontade de cada Parlamentar aqui é
conduzir o mandato de forma a honrar cada um dos
rondonienses que por aqui habitam.
Dessa forma senhoras e senhores, nós expressamos a
nossa alegria, o nosso agradecimento a Deus por nos conduzir
aqui e por nos permitir representar os senhores. A Assembleia
Legislativa de Rondônia estará sempre de portas abertas e
atenta ao clamor das ruas e a vontade da nossa sociedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ismael Crispin, que falou aqui em nome dos Deputados.
O nosso Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargador Walter Waltenberg, abriu mão da fala. Então
vamos passar a palavra aqui ao nosso Vice-Governador do
Estado de Rondônia, representando neste ato também o
Governador Marcos Rocha, que está em Brasília em uma Agenda
Oficial e nos comunicou que não poderia estar presente, para
fazer uso da palavra.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Registrar também a presença do Deputado da 9ª Legislatura,
Só Na Bença.
O SR. JOSÉ JODAN – Excelentíssimo Senhor Presidente Laerte,
Deputado Laerte, é com muito orgulho e satisfação que estou
aqui nessa abertura do 1º período da 1ª Sessão Legislativa da
10ª Legislatura.
Excelentíssimo Sr. Walter Waltenberg, Presidente do
Tribunal de Justiça, nos orgulha muito de ter o senhor aqui.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Só um momentinho
Sr. José Jodan. Gostaria de pedir só aos nossos nobres, pessoal
do Sindicato dos Agentes Penitenciários, só para permitir que
o nosso Vice-Governador fizesse o seu pronunciamento. Tenho
certeza que esta Casa, junto com o Sindicato, junto com o
Governo, nós somos maduros e vamos, através do diálogo,
resolver esse impasse, eu tenho certeza que está bem breve.
Então, gostaria de pedir essa gentileza a vocês para
que o nosso Vice-Governador pudesse fazer uso da palavra.
O SR. JOSÉ JODAN – Excelentíssimo Senhor Reginaldo
Trindade, Procurador da República em Rondônia, Ministério
Público Federal; Excelentíssimo Senhor Marcus Edson de Lima,
Defensor Público Geral; Excelentíssimo Senhor Edilson,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no
qual eu me orgulhei muito de suas palavras. Meus amigos
deputados que aqui estão, eu tenho o maior respeito por todos
os senhores, meus amigos, o Paixão, o Laerte, não vou falar o
nome de todo mundo, o Luizinho; Edson Martins e todos que
estão aqui; o Chiquinho, já velhos companheiros; meu amigo
Eyder Brasil. Eu quero dizer a todos os senhores que eu estou
aqui, vou ler uma carta do Coronel Marcos Rocha, o
Excelentíssimo Governador e depois eu vou dizer algumas
palavras como a licença dos senhores.
Coronel Marcos Rocha, ele disse: “Excelentíssimo
Senhores Membros da Assembleia Legislativa, autoridades e
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demais integrantes da sociedade aqui presentes. Com imensa
satisfação dirijo-me a esta augusta Casa de Leis, para
apresentar a expectativa e proposta de gestão deste Poder
Executivo Estadual para o ano de 2019, reafirmando
compromisso de empreender os esforços necessários e
efetivação de metas estabelecidas durante a campanha. Nesta
perspectiva, não se pode olvidar que a necessidade rondoniense
ansiava por mudança e por meios das urnas mandou um recado
claro a todos os seus representantes, exigindo mais segurança
pública, educação, saúde, emprego, renda e transparência.
Ao mesmo tempo, o eleitor usou do seu voto para bradar pelo
fim da corrupção, das obras inacabadas, cargos
desnecessários, ineficiência do serviço público. E pelo voto, os
rondonienses aqui nascidos, aqueles que como eu adotaram
essas terras de Rondon, elegeram-me governador deste
Estado, com aproximadamente 70% dos votos válidos, sendo
a maior votação de todos os tempos em Rondônia. Assim, a
confiança depositada em cada voto, demonstra o desejo de
transparência da sociedade e outorga-me legitimidade a
implantação das mudanças necessárias. Impõe-me ainda maior
senso de responsabilidade de entrega de resultados que
atendam as expectativas da nossa população. Portanto, nobres
parlamentares, neste primeiro momento da 10ª Legislatura,
venho à Casa do Povo apresentar o meu comprometimento
com o estado de direito, o qual norteio as ações deste Governo
desde o seu início e que prosseguirá até o último ato a ser
praticado no exercício do meu mandato, respeitando a
autonomia do Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, bem como
do Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público,
além da independência do próprio Poder Executivo. E, desta
forma, esta gestão prestigiará o permanente diálogo com as
Instituições e a conjunção de esforços necessários à
continuidade do desenvolvimento de Rondônia. Rondônia tem
uma economia diferenciada, cuja pujança advém de cada
cidadão que aqui vive e que diariamente, pelo seu trabalho e
respeito às leis, entrega sua parcela de contribuição ao
desenvolvimento do campo, comércio, segurança pública, sala
de aula, unidades de saúde, dentre outras tantas atividades.
Esse ambiente saudável de desenvolvimento precisa continuar
e o papel do Estado é de estimulá-lo, extinguindo a parcela
desnecessária da burocracia estatal, buscando formar mão de
obra qualificada, fomentar o empreendedorismo e facilitar o
acesso às linhas de financiamento e assistência técnica
especializada. E para que o Governo prossiga neste objeto, a
lição simples é o equilíbrio entre o que o Estado arrecada e o
que tem de despesas, vez que se equilíbrio fiscal, o Estado de
Rondônia, como tantos outros, estaria em situação de penúria.
E se um Estado não consegue sequer pagar o salário dos seus
servidores, como conseguirá cuidar de todo o restante?”.
Então, senhoras e senhores ouvintes que aqui estão, o
nosso Governo está correndo atrás, indo para Brasília,
organizando o que ficou sem acertar, que o nosso Presidente
do Tribunal de Contas já disse e tem os números para
apresentar. Que se o Estado não consegue pagar os servidores,
como é que nós vamos ter o serviço público? Os números estão
aí, os débitos estão aí. Nós temos compromissos a acertar,
que está aqui o nosso Presidente do Tribunal de Contas, que
tem os números a todos os senhores que às vezes nos enxerga,
eu como Vice-Governador, que fui eleito Vice-Governador, e
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estou acompanhando a situação do Coronel Marcos Rocha, as
condições e os números e ele correndo atrás junto com o nosso
Presidente da República para ajustar as contas, para postergar
débitos, parcelar isso, para que nos dê a condição de investir
no setor produtivo que tanto nós aclamamos. Todos os
Deputados e todas as pessoas que já enxergaram que nós só
temos uma saída, investir nas fontes de quem joga dinheiro
nas contas do Governo. Fortalecer essas fontes para aumentar
a arrecadação. Aí sim, trazer o bem-estar, trazer emprego,
renda para as pessoas e uma vida melhor a todos nós
rondoniense e a todos nós que estamos aqui. Porque se nós
não estivéssemos no nosso Estado, a produção de minério, a
produção de madeira, a produção de leite, a produção de carne,
a produção de grãos, não existia ninguém no Estado de
Rondônia, não existia o Estado de Rondônia. Rondônia, nós
vivemos da produção, só a produção é que paga a conta. Nós
estamos no fio da navalha, nós estamos todos num barco só, é
o que disse o nosso amigo Reginaldo. Nós estamos todos num
barco, e se esse barco não for bem, ninguém vai bem. A
responsabilidade é do Governador, é do Tribunal de Contas de
orientar, é de todo o nosso Judiciário, dos senhores Deputados,
de remar este Estado e trazer o bem-estar as nossas pessoas.
Mas esse bem-estar só vem quando equacionamos as contas,
quando gastamos menos do que estamos arrecadando, não
tem outra saída. Então, nesse item aqui que o Coronel Marcos
Rocha, ele escreveu, eu vou acabar de ler a carta, com licença
dos senhores.
“De igual modo, trabalharemos em pareceria com os
municípios, mantendo diálogo constante com os Prefeitos e
Vereadores. Na área da educação, estabelecemos como metas
maiores do mandato, a ampliação da oferta de educação
profissional e a dedicação de esforços para melhoria dos
indicadores da educação básica. Na saúde, os esforços serão
concentrados na entrega de moderna estrutura hospitalar que
ponha fim definitivamente ao lamentável cenário encontrado
no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. Na segurança, política
a dedicação primária, será a redução do número de crimes
contra a vida, crimes patrimoniais e a violência doméstica. Na
área de agricultura, a ordem é simplificar o atendimento aos
produtores rurais, fomentar assistência técnica. Nas
mencionadas áreas, em todas as demais que integram o Poder
Executivo, nosso Governo não descuidará da valorização dos
servidores públicos, que as compõem, e para isso convidará
esforços a redução da máquina pública, inclusive com redução
das dívidas do Estado, e racionalização da arrecadação e das
despesas públicas. Por tais razões, o contínuo diálogo com os
membros desta Casa do Povo será salutar, e assim com
recíproco respeito à independência de cada Poder,
conseguiremos conjuntamente entregar a cada rondoniense
acesso a serviços públicos eficientes, promovendo melhor
segurança pública, saúde, educação, emprego e renda. O
Governo do Estado certamente, ao longo do mandato que se
inicia, encaminhará a esta Casa Legislativa diversas propostas
que, além de republicanas, buscarão a melhora que a nossa
população espera. Fazer mais com menos, além de avançar na
prestação de serviços, reduzir o custo da máquina administrativa
e melhorar a vida dos cidadãos rondonienses. Que a união
entre os Poderes, por nós pactuados, seja sólida e duradora,
possibilitando assim mudanças para Rondônia, mas mudanças
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de verdade. Por fim, parabenizando todos os nobres
parlamentares, reafirmo o meu compromisso de buscar a
melhora a população com vistas à transformação e que cada
um de nós seja parte, posto que pelo voto fomos eleitos
representantes da vontade popular. Marcos José Rocha dos
Santos – Governador”.
Ele manda para todos vocês um grande abraço, e que
Deus nos abençoe.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, nosso ViceGovernador José Jodan, pela presença. Leve o nosso abraço
ao Governador Marcos Rocha.
Vou fazer uso da palavra aqui da Mesa. Eu primeiramente
gostaria de agradecer a Deus a oportunidade que nos dá de
estarmos primeiro vivos e, segundo, aqui neste momento ímpar
da história política de Rondônia, com a primeira Sessão nesta
nova legislatura, nesta nova sede da Assembleia. Fruto de um
trabalho de várias legislaturas, que ao longo do tempo
construíram com economia do orçamento legislativo, esta sede
concluída pelo nosso ex-presidente e amigo o ex-deputado
Maurão de Carvalho, ao qual quero render aqui as minhas
homenagens pela dedicação que teve na conclusão da obra
deste prédio. Gostaria de cumprimentar o nosso querido
Presidente do Tribunal de Justiça Dr. Walter Waltenberg pela
honra que nos dá estar presente nesta Sessão de abertura
deste ano legislativo; cumprimentar também o Dr. Reginaldo
Pereira Trindade, que ontem esteve aqui nos visitando,
conhecendo aqui um pouco da estrutura da sede, que nos
honra muito, Dr. Reginaldo, com a sua presença e com as
suas palavras aqui nesta Casa. Cumprimentar também o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Edilson de
Sousa Silva, que sempre está conosco aqui nos orientando,
dialogando, discutindo e também dando informações ao Poder
Legislativo, leve o nosso abraço a todos os membros daquela
Corte também. Cumprimentar aqui o Dr. Marcus Edson de Lima,
nosso Defensor Público Geral e, em seu nome cumprimentar,
todos da Defensoria. Cumprimentar aqui o nosso ViceGovernador José Jodan e, em seu nome, cumprimentar todo
Poder Executivo, Secretários, servidores, e também estendidos
os nossos cumprimentos ao Governador Marcos Rocha que
não pode estar presente, também leve o nosso abraço a ele.
Gostaria de nominar todos os nossos colegas deputados, a
qual eu estendo cumprimento a todos, ao Deputado Adelino
Follador, ao Deputado Ezequiel Neiva, a Deputada Cassia
Muleta, ao Deputado Cirone, ao Deputado Eyder Brasil,
Deputado Lazinho, Deputado Jean Oliveira, Deputado Chiquinho,
Deputado Dr. Neidson, Deputado Ismael Crispin, Deputado
Jhony Paixão, Deputado Lebrão, Deputado Luizinho, Deputado
Aélcio, Deputado Jair Montes, Deputado Adailton Fúria,
Deputado Pastor Alex, Deputado Marcelo Cruz, Deputado
Anderson Pereira do Singeperon, em nome da Mesa Diretora
nós cumprimentamos todos vocês e conclamamos a todos para
podermos trabalhar unidos em prol do Estado de Rondônia.
Não tenho dúvida nenhuma disso, a gente tem, Deputado Edson
Martins está lá no cantinho, é o nosso 4º Secretário, nossos
cumprimentos. Não tenho dúvida nenhuma que com a
experiência de muitos aqui e com a força e a garra e a
juventude dos que chegaram, nós vamos fazer uma excelente
Legislatura, não tenho dúvida disso. Cumprimentar aqui os
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nossos companheiros em nome do meu amigo George
Alessandro Braga, ex-secretário de Planejamento, em nome
do nosso 1º Suplente de Senador do Senador Marcos Rogério,
o Samuel, cumprimento todas as autoridades que estão
presentes, prefeitos, vereadores, secretários, lideranças, todos
se sintam cumprimentados. Em nome do Rubens Luz, o Rubinho
que estava aqui até agora, eu cumprimento todos os servidores
da Casa, ele que é o Presidente do Sindicato dos Servidores
do Poder Legislativo. Cumprimentar aqui a imprensa que se
faz presente, demais lideranças, enfim, todos aqui que fazem
parte deste momento histórico se sintam cumprimentados.
Nós que iniciamos hoje aqui o nosso mandato juntamente
com a Mesa Diretora, eu Presidente desta Casa, temos uma
missão muito árdua, Dr. Walter. Primeiro que é montarmos a
estrutura deste prédio, nós saímos de uma sede pequena,
antiga, já inadequada, ultrapassada, para um prédio moderno
de quase 50 mil metros de construção, tendo nós que
montarmos desde o início, desde servidores, logística, TI,
automação, tudo tem que ser ajustado. Então, não está sendo
fácil os primeiros dias como Presidente desta Casa. Tenho tido,
Vice-Governador José Jodan, a compreensão, o respeito e
principalmente a ajuda dos meus colegas deputados, porque
nós vamos passar este ano, Deputado Aélcio, na conclusão de
botar essa máquina para funcionar, o que não é fácil. Mas com
o discernimento e sabedoria, nós todos vamos fazer desta
Assembleia uma Assembleia muito mais forte do que já era,
sempre com atitude, com eficiência e principalmente com
transparência que é o que todos nós buscamos.
Hoje, a Assembleia Legislativa, Dr. Reginaldo, é um dos
portais mais transparentes que existe em Rondônia e do Brasil.
O nosso Portal Transparência tem dado exemplo no Estado de
Rondônia. Dizer também dos desafios que teremos pela frente,
muitos se perguntavam ‘A Assembleia vai ser oposição ao
Governo? A Assembleia vai ser aliada ao Governo?’. Eu digo
com muita tranquilidade a vocês, a Assembleia vai ser
Assembleia, um Poder independente, mas buscando sempre o
respeito, o diálogo e a harmonia. É nesse sentido que nós
temos que andar, é nesse sentido que nós vamos navegar.
Eu vejo aqui os sindicatos, os nossos servidores, que
são importantíssimos para o desenvolvimento do Estado, nesta
reivindicação deles que a gente também sabe que é justa, e
nós vamos sentar, Vice-Governador, em uma mesa, todos, e
decidirmos isso. É importante dialogarmos. O diálogo é a arma
que o homem público tem que ter. O diálogo é a arma que o
homem público tem que usar. E eu não tenho dúvida que nós
vamos chegar, Deputado Anderson, Vossa Excelência que tem
cobrado muito, que nós vamos chegar num entendimento que
seja bom para os servidores, mas também que não prejudique
o Estado. É com esta responsabilidade que todos nós vamos
atuar e que todos nós vamos agir. Então essa vai ser a nossa
relação com o Poder Executivo, de muito respeito, ViceGovernador José Jodan, leve esta mensagem ao Governador
Marcos Rocha, de muito respeito, de muito diálogo, onde nós
podemos nos respeitar, trabalhar e fazer o Estado avançar. Foi
para isso que o povo, como muito bem o Dr. Reginaldo disse,
nos colocou aqui, para caminharmos e olharmos uma Rondônia
melhor. Uma Rondônia melhor para todos.
O Dr. Edilson disse aqui a sua preocupação com as
finanças do Estado de Rondônia, mas eu digo mais, Dr. Edilson,
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eu acho possível, nós vamos avançar muito. E essa
preocupação, lá na frente, lá na frente nós vamos transformála em tranquilidade. Porque só o trabalho, só o investimento
de geração de emprego e renda pode fazer o Estado crescer, o
orçamento crescer e as finanças estarem em dia. E eu tenho
certeza que esse é o pensamento do Governador do Estado e
o pensamento da Assembleia Legislativa.
Dizer também aos Poderes que façam desta Casa a casa
de vocês. Esta Casa, que é um Poder, está sempre de portas
abertas. O Ministério Público do Estado, Tribunal e Contas,
Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, vamos estar
sempre aqui de portas abertas, cada um exercendo o seu papel
com a independência que cada um tem que ter, mas com
amizade, com diálogo, com respeito e com as parcerias para o
bem da sociedade. Parcerias republicanas que a sociedade
espera de todos nós. O Estado, quando vive em paz, quando
caminha em paz, as coisas acontecem. O Estado é mais ou
menos, Dr. Edilson, uma família. Quando há briga, quando há
discussões, a família se desmorona, e assim é o Estado. Por
isso que nós temos que, respeitando a autonomia de cada um,
respeitando o papel de cada um, andar em harmonia.
Dizer, Vice-Governador, que os gargalos, e nós temos
quer tratar os gargalos deste Estado, temos que ter muita
coragem de enfrentar isso. Nós temos que pensar no macro,
Deputado Eyder, Vossa Excelência que é Líder do Governo, nós
temos que pensar no macro. A Assembleia e o Governo, junto
com os Poderes, nós temos que sentar em uma mesa e discutir
isso. Nós temos gargalos aí, como o Beron que precisa avançar,
Dr. Edilson, precisa avançar. Uma dívida que não é do povo de
Rondônia, mas uma dívida que imputaram, Presidente Walter
Waltenberg, à população de Rondônia pagar com os seus
impostos. Da mesma forma, a transposição que Rondônia é
sempre o patinho feio da história e é prejudicado, Deputado
Adelino. Os outros Estados, como Amapá e Roraima, avançam
e Rondônia não consegue avançar da forma que teria que ser,
junto ao Governo do Federal. O Iperon que nos preocupa tanto,
que muitos dizem que é uma bomba relógio, e eu analisando,
acho que é preocupante, temos que avançar nisso. Os
precatórios também da mesma forma. A Caerd, que é um
problema já de décadas do Estado, precisa ter uma solução e
precisa ter coragem para isso, Vice-Governador. Nós fomos
eleitos para ter coragem, para avançar nos sistemas
espinhosos. Não é diferente, como muito bem os deputados
sempre falam, o Deputado Jean, o Deputado Lebrão, Deputado
Chiquinho, a regularização fundiária, que talvez seja uma das
grandes soluções para os problemas vindouros que possam
haver no Estado de Rondônia. Quando eu falo isso, eu não
falo só para o poder público, eu falo para todos, para a nossa
economia, eu falo para os nossos servidores públicos. Que
quando o Estado está com a saúde financeira firme, as coisas
acontecem. Que a regularização fundiária, no meu modo de
ver, é uma das mais importantes. Os investimentos e
infraestrutura do Estado, também importantíssimos. O setor
produtivo, que muito se fala e pouco se faz, todos os avanços
que nós tivemos nos últimos anos. E nós temos, Deputado
Edson, Deputado Alex Redano chegou aqui, todos que a gente
vê neste Estado, Deputado Luizinho, são feitos pelos produtores.
Nós precisamos avançar, ter política pública do Estado. É na
roça que está a nossa aptidão. É na roça que nós vamos gerar
emprego e renda.

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

Nº 34

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

Rondônia, Dr. Reginaldo, é um dos Estados que tem o
maior índice de desemprego do país, dos jovens de 18 a 28
anos, percentualmente. É um dado que poucos têm, o George
sabe disso, é um dado alarmante, porque falta essa política
pública e é na roça que nós vamos gerar emprego. É na roça,
é no setor produtivo que nós vamos atrair indústrias para gerar
renda, desenvolvimento social neste Estado.
Então são esses desafios que nós esperamos e Rondônia
quer mais. Rondônia quer o macro. Rondônia quer os grandes
temas. Eu espero que esta Casa, junto com os nossos colegas
deputados, seja o grande fórum, o grande palco para debater
os grandes temas que este Estado precisa enfrentar de verdade.
Esta Casa vai estar de portas abertas. Não queremos ser
protagonistas, porque os protagonistas têm que ser todos nós,
todos. Mas nós queremos participar disto, participar deste
debate junto com o nosso Governador, o Poder Executivo e os
demais Poderes, e principalmente junto com a sociedade.
Eu gostaria de finalizar aqui, solicitando aos meus
colegas, pedindo ajuda, a parceria, a paciência de todos vocês.
Sozinho, não sei não se sou capaz, junto com a nossa Mesa
Diretora, de conduzir esse tamanho desafio que vocês nos
concederam. Mas se nós estivermos, todos os 24 deputados,
unidos, juntos, eu tenho certeza que nós vamos avançar e
avançar muito. E a vitória não é do Presidente, lá na frente,
sucesso, com certeza, se vier, vai ser de todos nós. Então,
chamo todos vocês, conclamo a essa união, o povo de Rondônia
precisa disso. O povo de Rondônia quer esse Poder forte, quer
ver esse Poder avançar cada vez mais. Aos nossos amigos das
galerias, esta Casa é de vocês. Um prédio bonito, muitos dizem,
suntuoso, mas é o prédio do povo. As portas sempre estarão
abertas para receber a comunidade e a população do nosso
Estado de Rondônia.
Obrigado a todos vocês, que Deus possa nos dar muita
sabedoria, muito discernimento, mas, principalmente, Deus
possa colocar no nosso coração, Desembargador, Walter
Waltenberg, humildade, humildade para que o mandato de
todos nós, para que o cargo que todos nós ocupamos não suba
acima de nós. Que esteja sempre abaixo de nós e, com certeza,
nós teremos sucesso. Obrigado, que Deus abençoe a todos.
Suspendo a Sessão por 10 minutos, e solicito ao senhor
1° Secretário, que acompanhe, o 1° Secretário e o 2°
Secretário, o Deputado Ismael Crispin, Deputado Dr. Neidson,
que acompanhem o Senhor Excelentíssimo senhor ViceGovernador do Estado José Jodan, e demais autoridades até
ao Salão Nobre.
(Suspende-se a Sessão às 16 horas e 33 minutos e
reabre-se às 16 horas e 57 minutos)
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a Sessão.
Solicito ao senhor Secretario que proceda à leitura do Expediente
recebido.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1°Secretário) - Procede à leitura
do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 258/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Revoga a Lei nº 3.537, de 15
de abril de 2015”.
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LEI Nº 3.537/2015
Cria o Fundo Especial da Defensoria Pública-FUNDEP e o Fundo
Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado –
FUMORPEGE.
02 – Mensagem nº 259/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “Revoga a Lei
Complementar nº 837, de 26 de outubro de 2015”.
LEI COMPLEMENTAR Nº 837/2015
Ementa: Altera a Lei Complementar Estadual nº 296, de 16 de
janeiro de 2004, que Cria o Fundo de Desenvolvimento
Institucional do Ministério Público – FUNDIMPER.
03 – Mensagem nº 265/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Dispõe acerca da criação
do Dia da Consciência Negra no Estado de Rondônia, bem como
a implementação de ações para conscientização e promoção
da cultura negra nas escolas e órgãos públicos”.
04 – Mensagem nº 266/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição da
operação de serviços de telemarketing com número restrito e
fora do horário comercial, e dá outras providências”.
05 – Mensagem nº 267/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial
de Eventos do Estado de Rondônia, os Jogos Universitários
Rondoniense – JUR e dá outras providências”.
06 – Mensagem nº 268/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre a vedação da
transferência de serviços dos Órgãos de Segurança Pública
do Estado de Rondônia no período eleitoral, nos termos do
Código Eleitoral, Constituição do Estado de Rondônia e Lei
Complementar nº 68/1992”.
07 – Mensagem nº 269/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
reconhecer a equivalência dos Serviços Estaduais de Inspeção
de Produtos de Origem Animal dos Estados Membros Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Legal, nas condições que especifica, e dá outras providências”.
08 – Mensagem nº 271/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Denomina de Professor Francisco Marto
de Azevedo o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital
de Base Dr. Ary Pinheiro, localizado na Avenida Governador
Jorge Teixeira, nº 3766, Bairro Industrial, no Município de Porto
Velho”.
09 – Mensagem nº 276/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre o Sistema
Único de Assistência Social – SUAS no Estado de Rondônia e
dá outras providências”.
10 – Mensagem nº 277/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre o ensino da
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, no ensino médio de
Rede Pública de Ensino do Estado de Rondônia”.
11 – Mensagem nº 278/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Proíbe a apreensão e a
remoção de veículos em função do atraso no pagamento do
IPVA”.
12 – Mensagem nº 279/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Revoga as Leis nº 1.776, de
10 de agosto de 2007, 1.843, de 28 de dezembro de 2007 e
3.277, de 12 de dezembro de 2013”.
LEI Nº 1.776/2007
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Ementa: Dispõe sobre a utilização de faixas de terras para
construção das usinas Hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau
no Rio Madeira.
LEI Nº 1.843/2007
Ementa: Dispõe sobre o critério para concessão de incentivos
fiscais, tributários, logísticos, estruturais e locacionais às
empresas envolvidas direta ou indiretamente na construção
das usinas do Rio Madeira.
LEI Nº 3.277/2013
Ementa: Concede crédito presumido de ICMS nas operações
de aquisições interestaduais de mercadorias para emprego na
construção e de bens para o imobilizado e redução de base de
cálculo nas importações de bens para o imobilizado das
empresas vinculadas à construção das usinas hidroelétricas e
das linhas de transmissão relacionadas às Usinas de Santo
Antônio e Jirau, no Rio Madeira
13 – Mensagem nº 280/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
contratar os serviços dos Bombeiros Civis, por meio de suas
instituições, para prevenir acidentes e executar os primeiros
socorros nas escolas estaduais e dá outras providências”.
14 – Mensagem nº 281/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre a regulamentação
das condições de repouso dos profissionais de enfermagem
nas instituições de saúde privadas do Estado de Rondônia”.
15 – Mensagem nº 283/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Regulamenta o Sistema e
inclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de
proteção ao crédito”.
16 – Mensagem nº 01/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui o ensino obrigatório
de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS desde a Educação
Infantil, até o Ensino Médio, como disciplina curricular
obrigatória para os alunos deficientes auditivos, e não
deficientes matriculados na Rede Estadual de Ensino das
instituições públicas e privadas, estendido aos pais de alunos
com deficiência auditiva na instituição”.
17 – Mensagem nº 02/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Estabelece diretrizes para a
Política Estadual de Atenção Integral a Saúde das pessoas com
diagnósticos de Doença Renal”.
18 – Mensagem n 03/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui a Política de Prevenção,
diagnóstico e tratamento de câncer bucal, no âmbito do Estado
de Rondônia e dá outras providências”.
19 – Mensagem nº 04/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Dá nova redação ao artigo 1º
da Lei nº 1.630, de 18 de maio de 2006, que ‘Institui no Estado
de Rondônia a meia-entrada em estabelecimentos de cultura,
esporte e lazer para os trabalhadores mencionados”’.
LEI Nº 1.630/2006
Ementa: Institui no Estado de Rondônia a meia-entrada em
estabelecimentos de cultura, esporte e lazer para os
trabalhadores mencionados.
20 – Mensagem nº 09/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº
2.589, de 28 de outubro de 2011, que ‘Institui o Programa de
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Rondônia e revoga a
Lei nº 2.104, de 7 de julho de 2009’”.
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LEI Nº 2.104/2009
Ementa: Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal do Estado de Rondônia
21 – Mensagem nº 10/2019 – Poder Executivo, solicitando
retirada das seguintes Mensagens: 269/17; 211/18; 252/18;
261/18; 262/18; 270/18; 271/18; 272/18; 274/18; 276/18 e
282/18.
22 – Mensagem nº 11/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir para
o Município de Colorado do Oeste, mediante doação, imóvel
pertencente ao Estado de Rondônia”.
23 – Mensagem nº 12/2019 – Poder Executivo, encaminhado
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir para
o Município de Colorado do Oeste, mediante doação, imóvel
pertencente ao Estado de Rondônia”.
24 – Mensagem nº 13/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação de cargos em
comissão, no âmbito da Companhia de Águas e Esgoto de
Rondônia – CAERD e dá outras providências”.
25 – Mensagem nº 16/2019 – Poder Executivo, solicitando a
republicação da Lei nº 4.455, de 7 de janeiro de 2019, a qual
“Estima receita e fixa despesa do Estado de Rondônia para o
exercício financeiro de 2019”.
26 – Mensagem nº 17/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir,
mediante doação, ao Município de Colorado do Oeste, o imóvel
constituído por terreno e edificação, pertencente ao Estado de
Rondônia”.
27 – Mensagem nº 18/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir, ao
Município de Colorado do Oeste, mediante doação o imóvel
constituído por terreno e edificação, pertencente ao Estado de
Rondônia”.
28 – Mensagem nº 19/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Disciplina recuperação de
área de preservação permanente e reserva legal”.
29 – Mensagem nº 20/2019 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar por anulação, até o montante de R$
1.071.428,60, em favor da Unidade Orçamentária:
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte, Cultura,
Esporte e Lazer – SEJUCEL”.
30 – Mensagem nº 21/2019 – Poder Executivo, solicitando que
seja arquivado o Projeto de Lei que “Institui, a partir do ano de
2018, o Bônus de Incentivo Educacional a ser pago aos
servidores da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC que
atuam nas escolas contempladas com o Projeto Guaporé de
Educação Integral em Rondônia e Projeto Asas do Saber”.
31 – Mensagem nº 22/2019 – Poder Executivo, apresentando
Plano de Governo e propostas de gestão para o exercício de
2019.
32 – Ofício nº 200/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Altera a Lei
Complementar nº 94, de 3 de novembro de 1993, que trata do
Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia”.
33 – Ofício nº 203/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Altera a Lei
Complementar n º 568, de 29 de março de 2010, para instituir
a Gratificação Prêmio no Plano de Carreiras, Cargos e Salários
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dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e dá
outras providências”.
34 – Ofício nº 96/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Altera o
Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de
Rondônia e dá outras providências”.
35 – Ofício nº 671/2019 – Governo do Estado de Rondônia,
comunicando a indicação do Nobre Deputado Eyder Brasil do
Carmo, para ser o Líder do Governo perante o Poder Legislativo
do Estado na atual legislatura.
36 - ATO N° P/001/2019 – P/ALE. Nomeia os membros das
Comissões Parlamentares permanentes.
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
no uso de suas atribuições constantes da alínea “a”, inciso III
do artigo 14 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1°. Nomear, nos termos do artigo 23 do Regimento
Interno, os Membros das Comissões Parlamentares
Permanentes, em conformidade com o Anexo único deste Ato,
indicados por acordos de Lideranças.
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência, 19 de fevereiro de 2019. Deputado
Laerte Gomes – Presidente – ALE/RO.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO
- Membros Efetivos:
Deputado Adelino Follador, Presidente; Deputado Anderson
Pereira, Vice-Presidente; Deputado Jair Montes, Deputado Jean
Oliveira, Deputado Marcelo Cruz, Deputado Aélcio da TV e
Deputado Lebrão.
- Suplentes:
Deputada Cassia Muleta, 1ª Suplente e Deputado Ismael Crispin,
2° Suplente
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, TRIBUTAÇÃO,
ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Membros Efetivos:
Deputado Ezequiel Neiva, Presidente; Deputado Chiquinho da
Emater, Vice-Presidente; Deputado Jean Oliveira, Deputado Dr.
Neidson, Deputado Geraldo da Rondônia, Deputado Marcelo
Cruz, Deputado Luizinho Goebel.
- Suplentes:
Deputado Ismael Crispin, 1° Suplente; Deputado Anderson
Pereira, 2° Suplente.
COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
- Membros Efetivos:
Deputado Cirone Deiró, Presidente; Deputado Lazinho da
Fetagro, Vice-Presidente; Deputado Adelino Follador, Deputado
Chiquinho da Emater, Deputado Luizinho Goebel.
- Suplentes:
Deputado Edson Martins, 1°Suplente; Deputado Marcelo Cruz,
2° Suplente.
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
- Membros Efetivos:
Deputado Chiquinho da Emater, Presidente; Deputado Geraldo
da Rondônia, Vice-Presidente; Deputado Aélcio da TV, Deputado
Alex Redano, Deputado Luizinho Goebel.
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- Suplentes:
Deputado Marcelo Cruz, 1°Suplente; Deputado Alex Silva,
2°Suplente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Membros Efetivos:
Deputado Lazinho da Fetagro, Presidente; Deputado Adelino
Follador, Vice-Presidente; Deputado Alex Silva, Deputado Jhony
Paixão, Deputado Ismael Crispin.
- Suplentes:
Deputada Rosângela Donadon, 1ª Suplente; Deputado Luizinho
Goebel, 2° Suplente.
COMISSÃO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS
- Membros Efetivos:
Deputado Luizinho Goebel, Presidente; Deputado Marcelo Cruz,
Vice-Presidente, Deputado Cirone Deiró, Deputada Cassia
Muleta, Deputado Ismael Crispin.
- Suplentes:
Deputado Ezequiel Neiva, 1°Suplente; Deputado Chiquinho da
Emater, 2° Suplente.
COMISSÃO DE DEFESA DO COMSUMIDOR
- Membros Efetivos:
Deputado Aélcio da TV, Presidente; Deputado Edson Martins,
Vice-Presidente; Deputada Rosângela Donadon, Deputado
Eyder Brasil, Deputado Alex Silva.
- Suplentes:
Deputado Ezequiel Neiva, 1°Suplente; Deputado Jean Oliveira,
2°Suplente.
COMISSÃO DE HABITAÇAO E ASSUNTOS MUNICIPAIS
- Membros Efetivos:
Deputado Jair Montes, Presidente; Deputada Cassia Muleta,
Vice-Presidente; Deputado Ismael Crispin, Deputado Anderson
Pereira, Deputado Cirone Deiró.
- Suplentes:
Deputado Edson Martins, 1°Suplente; Deputado Lazinho da
Fetagro, 2°Suplente.
COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
- Membros Efetivos:
Deputado Adailton Fúria, Presidente; Deputado Dr. Neidson,
Vice-Presidente; Deputado Jair Montes, Deputada Rosângela
Donadon, Deputada Cassia Muleta.
- Suplentes:
Deputado Chiquinho da Emater, 1°Suplente; Deputado Luizinho
Goebel, 2° Suplente.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
- Membros Efetivos:
Deputado Jean Oliveira, Presidente; Deputado Lazinho da
Fetagro, Vice-Presidente; Deputado Cirone Deiró, Deputado
Lebrão, Deputado Chiquinho da Emater.
- Suplentes:
Deputado Luizinho Goebel, 1°Suplente; Deputado Edson
Martins, 2°Suplente.
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
- Membros Efetivos:
Deputado Lebrão, Presidente; Deputado Ezequiel Neiva, VicePresidente; Deputado Jhony Paixão, Deputado Lazinho da
Fetagro, Deputado Anderson Pereira.
- Suplentes:
Deputado Jair Montes, 1°Suplente; Deputado Jean Oliveira,
2°Suplente.
COMISSÃO DE ESPORTE TURISMO E LAZER
- Membros Efetivos:
Deputado Alex Redano, Presidente; Deputado Cirone Deiró, VicePresidente; Deputado Alex Silva, Deputado Dr. Neidson,
Deputado Adailton Fúria.
- Suplentes:
Deputado Geraldo da Rondônia, 1°Suplente; Deputado Ezequiel
Neiva, 2°Suplente.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, DO
ADOLESCENTE, DA MULHER E DO IDOSO
- Membros Efetivos:
Deputado Alex Silva, Presidente; Deputado Edson Martins, VicePresidente; Deputado Anderson Pereira, Deputado Alex Redano,
Deputada Cassia Muleta.
- Suplentes:
Deputado Ismael Crispin, 1°Suplente; Deputado Cirone Deiró,
2°Suplente.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Membros Efetivos:
Deputado Anderson Pereira, Presidente; Deputado Aélcio da
TV, Vice-Presidente; Deputado Jhony Paixão, Deputado Eyder
Brasil, Deputado Ismael Crispin.
- Suplentes:
Deputado Dr. Neidson, 1° Suplente; Deputado Alex Silva, 2°
Suplente.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
- Membros Efetivos:
Deputado Jhony Paixão, Presidente; Deputado Ezequiel Neiva,
Vice-Presidente; Deputado Dr. Neidson, Deputado Alex Silva,
Deputado Jair Montes, Deputado Lazinho da Fetagro, Deputado
Adailton Fúria.
- Suplentes:
Deputado Jean Oliveira, 1° Suplente; Deputado Marcelo Cruz,
2° Suplente.
Lido o Expediente, Senhora Presidente.
(Às 17h15min o senhor Laerte Gomes passa a
presidência à senhora Cassia Muleta)
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A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Eu queria sugerir a esta Mesa
que encaminhasse ao representante ou ao Presidente, ao
representante de cada Comissão, o dia e o horário das reuniões
das Comissões que eram realizadas na antiga Legislatura, que
mesmo tendo 02 Plenários, nós precisamos ter essa primeira
convocatória para que a gente possa reunir. Segue-se o mesmo
padrão da antiga Legislatura e depois a Comissão se reúne e
define, dado a nova dinâmica de ter dois Plenários, que nós
tínhamos um só, poderia definir os horários lá, junto com a
Comissão para poder escolher.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – A Mesa vai estar
reunida para comunicar a todos os Deputados e o Presidente
das Comissões. Será informado a todos os Deputados.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – A outra Questão de Ordem é
que nós, inclusive, aprovamos uma Lei com relação aos
intérpretes de Libras e eu quero sugerir e pedir a nossa Mesa,
ao nosso Presidente para que providencie o intérprete de Libras,
principalmente quando tiver a Sessão em andamento.
Obrigado, senhora Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Será providenciado,
viu Deputado.
O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhora
Presidente?
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. LAERTE GOMES – Só pra contribuir com o Deputado
Lazinho. Nós, Deputado Lazinho, a parte técnica vai ser feita a
instalação, as eleições das Comissões que é necessário, para
semana que vem já poder ser instalada e na semana que vem
já poder ter reunião para vocês fazerem a eleição das
Comissões. O importante dizer também, nós queríamos aqui
essa questão de Libras, nós estamos já, nós devemos
homologar o concurso da Assembleia ou sexta-feira que é o
prazo que ficou definido, mas alguns colegas Deputados
entendem que de repente poderia ser segunda-feira, para todo
mundo estar presente. Mas inicialmente está marcado para
sexta-feira, às 09:30 horas, os colegas Deputados que estiverem
aqui. Nós vamos até convidar o ex-presidente da Casa, Deputado
Maurão, que fez o concurso, que tem esse mérito para
participar da homologação, para a gente homologar o concurso.
E dentro do concurso também tem as vagas dos profissionais
de Libras. Então, é só para comunicar a Vossa Excelência,
senhor Deputado.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, senhor Presidente.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada,
Deputado. Agora vamos passar às Breves Comunicações.
Concedo a palavra ao senhor Deputado Eyder Brasil, concedo
a palavra por 5 minutos, sem apartes.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada,
Deputado. E agora a palavra está concedida ao Deputado Eyder
Brasil, 5 minutos, sem apartes, senhor Deputado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhora, Presidente, por favor,
só Questão de Ordem, antes do nosso Nobre Deputado.

O SR. EYDER BRASIL – Obrigado, Sra. Presidente. Para mim
é uma honra aqui estar iniciando o meu mandato parlamentar
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nesta Casa, aqui no meu Estado, tendo esta Casa aqui, sede,
aqui na capital onde eu nasci, Porto Velho e disso me orgulho
bastante.
Quero cumprimentar aqui a pessoa do meu Presidente
Deputado Laerte Gomes, na pessoa dele cumprimento toda a
Mesa e faço aqui votos e sucesso para toda a Mesa nesses
próximos dois anos aqui liderando, dirigindo os trabalhos aqui
desta Casa. E também cumprimentar a todos os meus pares,
os Deputados aqui presentes com os quais iremos labutar nos
próximos 4 anos em favor do povo de Rondônia. Queria
cumprimentar também a minha esposa Elenice, que se encontra
aqui e já, neste momento, agradecer por toda a paciência que
teve esses últimos anos, quando me dispus a entrar na vida
pública.
Agradeço a Deus, agradeço ao Exército Brasileiro, pelos
mais de 21 anos, onde eu tive a possibilidade de incorporar as
fileiras do Exército no dia 10 de março de 1997 e me tornar o
homem que me tornei.
Agradeço ao povo de Rondônia, que assim como eu é
um povo acolhedor, trabalhador e não desiste dos seus sonhos,
em especial aos 9.076 votos que fizeram com que eu tivesse
oportunidade de hoje estar aqui nesta Casa. Precisamos
avançar muito, todos sabemos disso. Avançar na saúde, na
educação na segurança, avançar na economia, avançar na
cultura, no esporte e no lazer, esse é o nosso desafio. E aqui eu
quero fazer um adendo a nossa mola mestra da economia, o
agronegócio, seja ele de grande porte, de médio porte ou até
mesmo nos pequenos produtores, nos produtores familiares.
Ressaltar aqui o que já vem sendo feito pela SEDAM, na pessoa
do meu amigo Elias Rezende, Secretário de Estado, os mais de
50 processos de licenciamento que já foram efetuados, mais
de 140 outorgas de água também, e na solução definitiva que
eles estão encontrando para os piscicultores do nosso Estado,
onde visa renovar as mais de 3 mil licenças que hoje estão
embargadas. A automatização, a informatização da SEDAM, o
que vai dar celeridade aos processos daquela pasta. Aqui, agora
eu falo como Líder do Governo, Presidente, a missão e a tarefa
que o Governador do Estado, Coronel Marcos Rocha, a mim
confiou. Teremos pautas amargas, difíceis, mas que serão
necessárias para o crescimento e fortalecimento do nosso
Estado. Entendemos que Rondônia não pode ser mais um Estado
quebrado na nossa Unidade Federativa. Temos a obrigação, a
partir de agora, de darmos o nosso melhor pelo nosso Estado
de Rondônia. Serão anos difíceis, porém, acredito, que os 24
deputados e deputadas, que aqui estão nesta Casa, irão dar o
seu melhor e buscar o melhor para o Estado de Rondônia. Que
Deus nos abençoe com muita saúde e sabedoria no decorrer
desses próximos 4 anos. Obrigado, Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Parabéns ao
Deputado pelas palavras.
Agora, vamos conceder a palavra ao Sr. Deputado
Anderson Pereira. Concedo a palavra por 5 minutos, Deputado
Anderson, sem apartes.
O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhora Presidente, Deputada
Cassia que preside esta Sessão, nobres parlamentares eleitos
e reeleitos, esta 1ª Sessão nesta Casa de Leis, onde eu me
orgulho de estar aqui com Vossas Excelências, para juntos
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construirmos um Estado de Rondônia bem melhor; servidores
desta Casa que prestam uma assessoria de excelência para
cada um de nós, para que a gente possa aqui desenvolver um
mandato que o povo nos outorgou, todos os presentes na
galeria, a presença dos servidores do sistema carcerário,
sindicato, todos que estão aqui acompanhando esta Sessão.
Senhora Presidente, a minha primeira fala nesta primeira
Sessão do ano, a Sessão, claro, a gente teve a 1ª Sessão
Preparatória e a 2ª Preparatória e hoje já esta Sessão, onde
está havendo a composição das Comissões desta Casa, que
irão debater temas muito importantes e vários tipos de temas
que devem e precisam ser debatidos por nós Deputados, como
nós fizemos na legislatura passada. E hoje, na 10ª legislatura,
nós vamos retomar os debates, alguns que até ficaram
pendentes de solução. Estamos a 09 dias, hoje, pela data de
hoje, a 09 dias do cumprimento judicial de algo que foi
construído por nós com o governo que saiu, o Governo Daniel
Pereira. Nós construímos algo para a categoria do sistema
carcerário do Estado de Rondônia que, diga-se de passagem,
tem o pior salário do Brasil, e que na época a gente queria
construir um Plano de Carreira para essa categoria. Então,
ficamos impedidos pelo momento, naquela ocasião, mas
conseguimos construir algo que traria uma melhoria para essa
categoria, não inicialmente, porque lá o salário base ainda
ficava na média de três mil reais. Mas, para o fim de carreira,
quem já está quase aposentando, que já suportou todo o
cansaço, o desgaste de um cárcere de quase 30 anos. Porque,
de fato, um agente penitenciário cumpre pena junto com que
está cumprindo pena, junto de quem está violando a lei e viola
a lei brasileira, então vai lá para dentro. E o agente penitenciário
trabalha diuturnamente, cumprindo cárcere junto com aquele
apenado, fazendo a segurança daquela unidade. E nós estamos
aí, e vem uma preocupação minha, a 09 dias desse
cumprimento desse acordo judicial. Eu já tenho informações
que o próprio Judiciário já realizou duas audiências para tentar
conciliar um acordo e aí vem uma possível decisão judicial,
numa execução judicial possivelmente. Mas o que a gente
tentou construir, e por isso que eu venho no meu primeiro
discurso na tribuna tratar esta questão, é porque eu também
tentei, durante o recesso parlamentar, de todas as formas
construir esse diálogo. Tentei com o Governo do Estado, tentei
através da Casa Civil, tentei através da Secretaria de Justiça,
através da SEPOG e não tive êxito de construir um melhor
diálogo, diálogo para que a gente pudesse colocar um fim
nesta história e a gente ter um sistema tranquilo e termos a
Polícia nas ruas, fazendo o policiamento que ela precisa fazer.
Inclusive, hoje mesmo eu estive na Secretaria de Segurança,
foi recebido pelo Secretário Adjunto Hélio Gomes e levando
uma pauta da população da zona rural de Porto Velho, que se
encontra sem policiamento, e bandidos invadindo suas
chácaras, os seus sítios porque a Polícia não está lá presente.
Preocupado com isso também, e espero que a gente tenha
daqui 09 dias uma solução para esta questão, porque o acordo
tem que ser cumprido e é acordo judicial, principalmente. Vou
solicitar informações, senhor Presidente, e já protocolei na
Casa esse requerimento, o pedido de informações ao Comando
da PM, do custo que o Estado está tendo com a Polícia Militar
lá dentro dos presídios. Calcula-se aproximadamente que é
quase um milhão/mês, o que daria, inclusive, para sentar com
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o Sindicato e negociar um possível acordo e acabar com esse
movimento. Vou acionar também o Tribunal de Contas do Estado
e pedir um auxílio porque, pela Constituição do Estado, é o
órgão auxiliar desta Casa, para que ele possa nos auxiliar e
mostrar que esse custo que está tendo lá nos presídios com
alimentação, com policiais que foram tirados, alguns das ruas
e alguns do serviço administrativo da Polícia, prejudicando,
então esse gasto é desnecessário. Porque nós fizemos
inspeções nessas unidades, e a gente pode constatar que lá
nessas unidades, no período noturno não fica nenhum policial
militar lá dentro fazendo a guarnição e a unidade continua
sendo guarnecida pelos servidores que estão ali, que inclusive,
diga-se de passagem, quero elogiá-los, que impediram lá no
presídio 470 de haver uma fuga, apreendendo serras e outros
objetos que poderiam ser usados por esses apenados.
Então, é desta forma que a gente inicia o nosso trabalho,
o nosso mandato, representando quem a gente sempre
representou, sendo a voz de quem nos colocou aqui e
principalmente protegendo os menos privilegiados dessa
sociedade, que na maioria das vezes pratica injustiça contra o
trabalhador. Então, Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência,
se nesta Sessão formos votar algum Projeto, peço a inclusão
desses meus Requerimentos, para que eu possa me respaldar
nas nossas ações e com isso chamar o Governo até aqui, para
que a gente possa debater e com isso chegar num comum
acordo e assim todos nós termos tranquilidade, termos a Polícia
na rua e termos um sistema mais seguro. Um sistema que eu
já disse que não funciona, um sistema que não recupera e um
sistema que, principalmente, se esquece de quem está na
ponta, que é o trabalhador. Então, assim, encerro as minhas
palavras e agradeço, e desejo a todos uma excelente legislatura
e que esta 10ª Legislatura, a gente possa fazer aqui e construir
história e fortalecer o nosso Estado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Parabéns,
Deputado, por Vossa Excelência estar defendendo aí a classe
dos agentes. E quero falar aqui para os agentes penitenciários
que estão ali, que eu tenho certeza, o Deputado Anderson com
o Presidente da Casa e o Governo do Estado, vão achar a melhor
solução para resolver esses problemas aí. Com certeza, a Casa,
vai ajudar vocês.
Agora concedo a palavra para o Deputado Alex Silva,
cinco minutos, sem aparte, viu Pastor.
O SR. ALEX SILVA – Mais uma vez boa tarde, senhora
Presidente, senhores deputados. Boa tarde aos amigos aqui
da plateia, aos agentes penitenciários, servidores, imprensa.
Preparei aqui um breve discurso e através deste discurso, eu
quero poder primeiramente agradecer a Deus, pelo prazer de
estar aqui hoje, minha Presidente Deputada Cassia. E neste
primeiro momento, quero agradecer a Deus, que me permitiu
hoje estar aqui como Deputado Estadual, agradecer também a
minha instituição, a qual eu faço parte, que é a Igreja Universal
do Reino de Deus, como todos sabem; a minha esposa, a
Rosana, aos meus filhos Izaque e Israel, e toda a minha família,
toda a nossa equipe de trabalho que nos ajudou a estar aqui
hoje. Não chegamos aonde chegamos só, todos os Deputados
sabem disso. E agradeço também de coração a todas as pessoas
que depositaram sua confiança em mim, através dos 9.995
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votos, Deputado Jhony Paixão, Deputado Chiquinho. Vossas
Excelências sabem não é fácil chegar aonde chegamos, nas
urnas do nosso Estado querido aqui de Rondônia.
Pois bem, Excelentíssimos Senhores Deputados, não
podia deixar de falar de um assunto, sobre o qual aconteceram
esses dias, Deputada Cassia, que é o aumento, aumento
significativo da energia elétrica em nosso Estado. Que é do
conhecimento de todos, que a Energisa, a empresa fornecedora
da energia elétrica, impôs ao consumidor um aumento de
27,5%. Um aumento este, eu, que não só eu, mas toda a
população do Estado considera abusivo. Eu acredito que os
demais deputados, com certeza, repudiam esse aumento imoral
e desproporcional, haja vista que possuímos três usinas
hidrelétricas Santo Antônio, Jirau e Usina Samuel. Além da
indignação do povo que, assim como eu, deve estar se sentido
enganado, pois acredito que o tratamento com a população
deveria ser inverso, deveríamos pagar a energia mais barata
do Brasil, e hoje é o inverso. A gente paga, Deputado Adelino,
a gente paga energia mais cara, mesmo tendo as três
hidrelétricas. Mas, desde já, me coloco à disposição, juntamente
com os vereadores, nossos deputados estaduais; a nossa
bancada federal, através dos nossos deputados federais e
senadores, e membros do Poder Executivo, para juntos
lutarmos contra esse aumento abusivo da energia elétrica em
nosso Estado.
Outra situação que me preocupa bastante e merece
também toda a nossa atenção e de todas as autoridades, é o
aumento contínuo do volume da água do rio Madeira. Como
todos sabem aí estamos nesse período de chuva, que vem
alcançando níveis cada vez maiores, deixando a população do
médio e do baixo Madeira em situação de alerta. E já se tem
notícia de famílias que já estão até desabrigadas, Deputada
Cassia. Então, precisamos ficar atentos para não deixar
acontecer como foi aquela enchente histórica do rio Madeira
no ano de 2014, pois o período de chuva é até abril.
Fiquei também muito triste e isso aqui eu peço até a
sua ajuda, Deputada Cassia, porque também a senhora vai
me ajudar muito nisso aí, que foi aquela notícia onde mais
uma mulher foi vítima de violência. Dessa vez no Estado do Rio
de Janeiro, Deputado Jhony, sendo espancada violentamente
por um jovem de 27 anos. Não sei se é do conhecimento de
Vossa Excelência, Deputada Cassia, com certeza é, do nobre
Deputado Cabo Jhony também, que o Estado de Rondônia,
proporcionalmente, foi o 4º Estado que mais matou mulheres.
Isso é um dado preocupante, muito preocupante, diga-se de
passagem. E o 3º que mais estuprou no de 2017, incidentes
como esse. Informações essas que foram pegas através do
Ministério Público. Então quero dizer que vamos lutar, Deputada
Cássia, contra essa violência, as mulheres juntamente com a
Deputada Rosângela e acredito que com a força de todos demais
deputados contra o feminicídio. E digo que esta será uma das
bandeiras que iremos levantar neste mandato, trabalhando em
parceria com os Excelentíssimos Deputados que quiserem
engajar esta luta e em parceria com a Secretaria de Assistência
Social do Governo do Estado de Rondônia.
Para encerrar, senhora Presidente, queria mais uma vez
agradecer a confiança dos nossos eleitores, e dizer que iremos
trabalhar bastante ao longo desses próximos 04 anos, buscando
melhorias para a população do nosso Estado de Rondônia e
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dizer que o Deputado Alex Silva está com seu gabinete de portas
abertas para atender todas as demandas da nossa população
que estiverem ao nosso alcance. Obrigado. Deus abençoe a
todos.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Parabéns, Deputado
Alex Silva. Não tenho dúvida que o senhor vai ser um grande
parlamentar nesta Casa.
Agora concedo a palavra ao Deputado Cirone Deiró, por
05 minutos, sem aparte.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Senhora Presidente, quero aqui
cumprimentar a Mesa Diretiva, o Presidente Laerte Gomes, os
amigos deputados, servidores desta Casa, os profissionais de
imprensa aqui presentes, que cumprem o papel fundamental
para que o processo democrático se aprimore e se fortaleça.
Enfim, cumprimento todos que estão na plateia prestigiando
esta primeira Sessão da 10ª Legislatura. Meu agradecimento a
Deus, à família, aos amigos, correligionários, à população de
Cacoal e de todo Estado de Rondônia. Pedir a Deus discernimento
para que nesses 04 anos nos dê sabedoria para que possamos
fazer um mandato voltado ao povo de Rondônia. Desejar
sucesso ao nosso Governo do Estado de Rondônia. O sucesso
do Governo é o sucesso desta Casa, é o sucesso do povo de
Rondônia. Desejar sucesso aos meus colegas deputados, que
possamos fazer o melhor para este povo de Rondônia.
Nesta primeira Sessão, em meu primeiro discurso, é
oportuno a minha apresentação para o povo de Rondônia saber
quem os está representando aqui neste parlamento. Sou Cirone
Deiró, formado em administração de empresas, pós-graduado
em Contabilidade e Controladoria; casado com a Noeli que está
aqui presente, a qual eu agradeço a paciência nessa nossa
caminhada no serviço público; pai de dois filhos, Bruno e Taísa,
e morador no Estado de Rondônia desde 1976. Hoje me
encontro aqui entre os 11 novos eleitos e junto com os outros
13 colegas reeleitos. Estou empenhado em trabalhar pelo povo
de Rondônia, e trabalhar muito. É assim que honrarei meus
9.962 votos confiados, especialmente na minha região do café
e do Cone Sul.
Chego à nova Casa do Povo, agora mais moderna e com
mais espaço, mas com um único propósito, o de empenhar
todos os esforços para ampliar também as oportunidades de
uma vida melhor para os rondonienses. Estarei lado a lado
com meus colegas nesta Casa de Leis em constante
aprimoramento do processo democrático, fiscalizando o
Executivo, propondo melhorias de gestão e criando leis que
tragam benefícios para o povo e que repare as injustiças. Uma
dessas injustiças, como diz o meu colega Pastor Alex, está
acontecendo agora com os consumidores do Estado de
Rondônia. Pagar aumento de fatura de mais de 27%, enquanto
o salário mínimo subiu, este ano, menos de 5%. Então, minha
Presidente, quando essa equipe da Energisa veio privatizar a
CERON aqui no nosso Estado, ela veio com ideia de diminuir o
custo de energia do povo rondoniense e na verdade aconteceu
o contrário. Estão propondo um estelionato de 27% no nosso
Estado, quebrando assim nossos consumidores, as pessoas de
família de baixa renda, os nossos empresários, os nossos
produtores rurais. Nós, desta Casa, não podemos permitir que
isso aconteça com o nosso povo. A luta por reparar essa injustiça
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é minha e desta Casa e pela luta de todo povo rondoniense.
Então eu quero, neste nosso mandato, acreditar que nós
devemos atuar como arquitetos e operários em uma obra maior,
que é a construção de uma Rondônia mais forte para todos
nós. Mas nós temos o espírito empreendedor dos destemidos
pioneiros, aqueles que febrilmente forjaram e os que ainda
forjam com a força de seus braços e mentes apoteose deste
rincão. Em outras palavras, Presidente, o povo de Rondônia,
mesmo com todas as dificuldades que passa o país, tem feito
a sua parte. Precisamos facilitar, ajudando a criar leis que
tragam mais oportunidades. A nossa parte, além de abrir portas
da Casa de Leis ou dos nossos gabinetes para todos os
seguimentos da nossa sociedade, o grande desafio que temos
é ajudar a abrir portas para os rondonienses, mais
oportunidades no campo, mais vagas de emprego nas fábricas,
no comércio, na construção civil. Vamos ajudar a abrir portas
do crédito e dar àqueles que hoje estão desempregados a
oportunidade de se tornar um micro empreendedor que, quem
sabe, amanhã um grande empresário. Um exemplo de quanto
a oportunidade pode mudar as nossas vidas, Presidente, estou
vestindo hoje uma camisa da Zarete, feita por operárias de
Cacoal, a qual a nossa cidade emprega centenas delas. Então
é assim que nós podemos fortalecer o nosso Estado, é dando
estes exemplos, investindo verdadeiramente no caminho da
evolução.
Senhora Presidente, vamos trabalhar também para abrir
as portas da extensão rural. Convido aqui meus colegas,
Deputado Chiquinho, Deputado Lazinho, para que a Assistência
Técnica chegue aonde não chegou. Vamos fazer a nossa parte
para que o acesso ao conhecimento e à tecnologia possa ser
mais acessível e presentes ao pequeno produtor. Vamos abrir,
Deputado Chiquinho, caminhos para o desenvolvimento da
produção. Garantir estrada boa. Hoje, pela manhã, estive com
o Diretor do DER, exigindo a necessidade de um plano
emergencial de recuperação de nossas rodovias.
Temos muito trabalho pela frente e ele já começou. Um
dos trabalhos que nos espera é contribuir com a paz e com a
prosperidade no campo. Hoje, milhares de produtores rurais
de Rondônia não têm o seu título de propriedade. Precisamos
dar a segurança do título de propriedade para essas famílias.
Vamos, meus colegas, trabalhar pela verticalização da
produção no campo e para que as agroindústrias e cooperativas
possam povoar a paisagem do nosso campo, evitando o êxodo
rural, aonde a oportunidade chega para quem ficar. O
rondoniense já mostrou o que sabe fazer, Rondônia já mostrou
que pode produzir. Nossa vocação é a terra. Mas chegou a
hora de pensar grande, e isso inclui levar mais ajuda para os
pequenos. Afinal, a pequena e a média propriedade
corresponde a 80% do nosso desenho fundiário. A hora é de
promover a industrialização, ampliar o horizonte para ser
basicamente um Estado produtor de matéria prima, para ser
um Estado também produtor de commodities. Isso cria um
círculo virtuoso, criando empregos na cidade e no campo, e
fortalece ainda mais o setor primário. Um Estado que já é
grande produtor, precisa avançar cada vez mais.
Quero dizer aos caros colegas, a nossa produção tem
aumentado. A soja chegou aqui no Estado de Rondônia, onde
nós temos a oportunidade de avançar nossos horizontes e dar
oportunidades. E só assim nós teremos um Estado forte, um

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

Nº 34

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

Estado pujante, um Estado onde as pessoas podem ter
qualidade de vida.
O nosso Governo tem falado primeiramente em
segurança. Nós estamos sofrendo a consequência da zona rural
da nossa região da zona da mata, a região de Cacoal, onde os
nossos produtores estão fechando, se trancando dentro de casa
às 6 horas da tarde, não saindo para fora, por causa dos
perigos. Então nós queremos pedir ao Comando da Polícia
Militar, ao nosso Governo do Estado, uma patrulha rural para
aquela região, onde as pessoas possam ter a segurança de
estar pelo menos saindo da sua casa para ir para uma igreja,
para frequentar o sitio de um vizinho.
Fica aqui a nossa esperança de quatro anos de muito
trabalho por esta Casa para o povo de Rondônia. Um forte
abraço. Rondônia em primeiro lugar. Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhora
Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado
Laerte.
O SR. LAERTE GOMES – Só para contribuir. As Comissões,
nós já acertamos agora com o Secretario Legislativo, Dr. Helder,
ele vai encaminhar um memorando a cada gabinete, das
Comissões que os deputados estão participando. E na próxima
terça-feira nós já vamos reunir as Comissões terça de manhã,
a tarde já para instalar e fazer as eleições de Presidente e
Vice-Presidente. Porque como nós vamos ter alguns deputados,
amanhã, que vão estar na Comissão de Energia, discutindo
com o Ministro, então fica para a próxima terça-feira. Amanhã
o Memorando vai estar em cada gabinete, das Comissões que
os deputados vão participar.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigado, Deputado
Laerte. Concedo a palavra para o Deputado Adailton Fúria,
cinco minutos, sem apartes.
O SR. ADAILTON FÚRIA – Quero aqui, em nome da nossa
Presidente, cumprimentar todos os colegas deputados. Desejar,
a cada um dos senhores, sucesso nesta caminhada, uma
caminhada de representatividade do povo do Estado de
Rondônia. Desejo sucesso também a esta Mesa Diretora, através
do Presidente Laerte, que tenha sucesso na condução deste
Parlamento. Cumprimento todas as pessoas aqui presentes,
em especial os nossos agentes penitenciários que estão aqui
brigando por uma causa justa e, lógico, nós temos a obrigação
de defender os nossos agentes penitenciários no Estado de
Rondônia.
Mas, senhora Presidente, senhores deputados, eu
gostaria de iniciar aqui o meu discurso falando de um caso, e
falando do que vem refletindo nas famílias do Estado de
Rondônia, que é a questão da energia elétrica. Trago aqui
uma história de pessoas simples e humildes, que são as mais
atacadas pela Energisa, fornecedora de energia no Estado de
Rondônia. Tem uma família, senhores deputados, que é um
exemplo de muitas famílias deste Estado, família carente,
moradora de um bairro habitacional na cidade de Cacoal, que
em sua residência tem um filho portador de necessidades
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especiais, deficiência. E, pasmem, a energia elétrica dessa
família dobrou. O pai é diarista na cidade, a mãe não pode
trabalhar porque precisa cuidar dessa criança. É uma casa
muito simples, não tem condições de ter um aparelho de ar
condicionado, tem um simples ventilador. Esse ventilador,
senhores deputados, precisa ficar ligado durante o dia inteiro,
e para que a criança, que é acamada possa ter alguma
distração, ela também tem um aparelho de televisão que precisa
ser ligado, ficar ligado o dia inteiro. Na ocasião, senhores
deputados, a mãe já está pensando, diante da dificuldade, o
que irá ser feito, o que irá fazer. Se ela vai desligar a televisão,
se ela vai desligar o ventilador ou se ela vai desligar a geladeira.
Porque uma empresa de picaretas, que foi terceirizada a energia
deste Estado, simplesmente deu um reajuste sem de fato saber
a realidade do nosso povo. Fica muito fácil, senhores deputados,
você pegar uma concessão pública e colocar o cidadão para
pagar a conta dos investimentos.
Agora, eu quero saber se essa mesma empresa ou se
as usinas hidrelétricas deste Estado estão indenizando as
famílias à beira do rio Madeira. Nós precisamos saber se as
usinas do Estado de Rondônia, uma das maiores fornecedoras
de energia do Brasil, estão honrando com seus compromissos
com o Estado de Rondônia. E foi por isso, senhores deputados,
diante dessa história que acabo de contar aos senhores, desse
fato verdadeiro, que acontece nos quatros cantos deste Estado
de Rondônia, de pessoas que não têm condições, hoje, e vai
ter que escolher dentro da sua residência o que vai ter ligado
à energia. É por essas famílias, senhores, que na data de
ontem, nós protocolamos nesta Casa, Presidente Laerte, que
seja instaurado uma frente parlamentar, uma comissão especial
para acompanhar esse reajuste dado de forma irresponsável
neste Estado, bem como, senhores deputados, acompanhar o
trâmite de tudo que for tratar de usinas neste Estado, passar
por essa comissão.
Os nobres colegas reeleitos, que aqui eu parabenizo,
porque foram reeleitos, votaram no ano passado autorizando
que a usina pudesse aumentar a sua capacidade. E, e lógico,
na oportunidade foi apresentada uma história muito bonita por
parte das hidrelétricas deste Estado, mas até agora, nobres
colegas, as compensações que eles prometeram lá atrás, eles
não cumpriram. Agora, eu quero saber, senhores, se o cidadão
que não tiver condições de pagar a fatura de energia, se a
Energisa vai lá cortar, vai cortar o fornecimento. E, nós como
representantes deste povo, nós representantes da população
deste Estado temos a obrigação de fazer nossa parte. De cobrar
dessa empresa picareta uma resposta. E pode ter certeza,
senhores deputados, qualquer projeto que venha beneficiar
essa empresa dentro do Estado de Rondônia, desde ontem
tem meu voto contrário. Nós queremos que primeiro atenda
ao nosso povo com mais respeito. O Estado de Rondônia é
pequeno dentro do nosso país, mas aqui tem gente de coragem,
pessoas que produzem, gente simples que tira da terra o
sustento deste Estado e de toda a classe política deste país. E,
para finalizar, se os grandes centros deste nosso país têm
energia de qualidade é graças ao nosso rio, nosso rio Madeira,
e a única compensação que este Estado quer é que o cidadão
tenha uma energia justa e de qualidade. Obrigado, senhores.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, Questão de Ordem?
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A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Eu gostaria que Vossa Excelência me
inscrevesse, por favor.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, Deputado
Adailton Fúria. Agora, Excelentíssimo Senhor Deputado Adelino
Follador, 5 minutos, sem apartes.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhora Presidente, senhores
companheiros aqui presentes, meus colegas deputados que
estiveram conosco nesses 4 últimos mandatos, os que vieram
agora, com certeza, são todas pessoas que já tem uma vivência
na política e com certeza tive a oportunidade de conversar, a
maioria a gente já conhecia e já estávamos conversando e
quero parabenizar cada um de vocês e dizer que com certeza
nós vamos estar juntos esses 4 anos com muita hombridade,
com muita tranquilidade para fazermos um trabalho em conjunto
que tanto o Estado de Rondônia precisa.
Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui assistindo
a este plenário, dizer que nós estamos com 38 anos, vamos
para 39 anos de vida pública, começamos em 82 no Estado de
Rondônia como vereador; mais tarde como Prefeito, 3 mandatos;
Secretário de Agricultura; residente do DER; deputado estadual
já pelo 3º mandato, e a gente vem trabalhando em prol da
população de Rondônia e tentando defender aquilo que nós
acreditamos que é melhor para a população de Rondônia.
Dizer que para nós é um prazer muito grande, dizer à
população de Rondônia, aproveitar este momento, que nós
estamos à disposição, mais uma vez, por esses 4 anos para
trabalhar, fazer o que é possível. Nós, hoje, aproveitando este
momento, quereremos dizer que nós aprovamos hoje, eu dei
entrada, foi lido hoje o pedido para fazer uma Audiência Pública
sobre as barragens aqui em Rondônia.
Nós, os últimos dias a gente, já há muito tempo, mas,
principalmente nos últimos dias, a gente vê uma preocupação
da população de Rondônia, quando a própria ANA, Agência
que fiscaliza as barragens do Brasil, e fala que Rondônia tem
22 barragens com risco, potencial alto, com dano ambiental e
até possíveis mortes também.
Então, nós precisamos tranquilizar a população ou
também, se for o caso, se tem, precisamos providenciar uma
Audiência Pública. Inclusive, acabei de falar agora com o Marcos
Rogério, já tinha falado pessoalmente e ele vai pedir, como ele
é Presidente da Comissão de Infraestrutura do Congresso
Nacional, ele vai também pedir, nós vamos, através das
Audiências Públicas que nós estamos promovendo aqui, nós
vamos fazer um convite à Comissão de Infraestrutura que traga
as Agências Reguladoras, que traga todas as esferas em nível
nacional para fazer em conjunto com esta Assembleia, para
que a gente esclareça para a população de Rondônia quais as
barragens que têm risco, e aquelas que não têm seja esclarecida
que não têm. Porque há uma insegurança e a gente vê hoje na
televisão, todo momento, notícias que assusta muito a
população.
Então, nós precisamos esclarecer, como o meu colega
Deputado Fúria falou agora, essas Usinas vieram para Rondônia,
trouxeram... No meu ver, se tivessem feito uma análise, até

27 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 526

por esta Assembleia no passado, até pelo Governo do Estado
ou até pela Prefeitura que foi consultada na época, a
Assembleia daqui aprovou, se nós tivéssemos colocado na
balança o prejuízo, o ônus e bônus, nós não teríamos, eu
tenho certeza que a Assembleia, o Governo do Estado, na
época, não teria aprovado para fazer essas Usinas. Produzir
energia a que custo?
Então, nós vemos, hoje, quantos danos ambientais. E
a gente vê também essa insegurança no Estado de Rondônia.
E mais ainda, agora, nós com uma tarifa das mais altas do
Brasil. Por que é que na época não foi exigida uma tarifa
especial? Infelizmente, naquele tempo muitos comeram
barriga, deixaram de passar o cavalo encilhado, era a hora de
ter exigido isso.
Agora, recentemente, no ano passado, quando foi
privatizada a CERON, também a Bancada Federal comeu,
deixou de prestar atenção, deixou fazer aquele leilão com
aquelas regras que estão hoje. Nós só estamos pagando
porque alguém, lá atrás, quando foi feito esse leilão ninguém
questionou. E nós permitimos que acontecesse o que está
acontecendo hoje. Indo lá na Eletrobras, eles passaram um
painel dizendo que iam investir R$ 408 milhões em Rondônia;
R$ 190 milhões na região do Vale do Jamari. Até eu fiquei
satisfeito. Pensei que era recurso dessa terceirização, que a
empresa ia investir, mas agora estão debitando nas contas da
população. Então é muito fácil você participar de um leilão e
pegar uma concessão e pegar o dinheiro dos outros para
aplicar. Então, eu acho que nós temos que... Amanhã o
Presidente está indo para Brasília, junto com a Bancada
Federal, esperamos que tentem fazer o possível. Nós
precisamos que o atual Presidente da República, que não
estava o ano passado, está agora, intervenha junto à ANEEL,
os órgãos competentes para que não aconteça isso. Porque
isso vai desempregar muita gente em Rondônia, já está
desempregando. Eu conheço pessoas que me mostraram um
barzinho, onde tem um frízer, tem uma geladeira e ele vende
ali, dá um ou dois empregos, ele está lá, ele pagava R$ 400,00,
foi para R$ 800,00. Têm outros que pagavam R$ 500,00, foi
para R$ 700,00. Como é que eles vão pagar? Quem tem salário
mínimo, como é que vai dobrar a energia, como é que ele vai
pagar? E mais ainda, aquele que não tem um emprego? Aquele
que não tem nem um salário mínimo? Então nós precisamos
fazer alguma coisa e não podemos jamais aceitar isso. Mas
isso serve de lição, porque têm outras usinas saindo em
Rondônia. Outras que estão querendo implantar, estão
querendo implantar outras usinas aqui. Nós precisamos ficar
muito atentos para não cometer mais um erro. No passado,
ali, como o meu colega Fúria falou nas usinas, nós conseguimos
segurar na Comissão de Redação e Justiça, 11 meses
sobrestando esse projeto para não autorizar subir os 80
centímetros. Porque, não era autorizar para subir os 80
centímetros não, era só para desafetar duas reservas estaduais
que iam ser atingidas. Porque no passado esta Assembleia
autorizou, carta branca, deu um cheque em branco para o
Governo Federal fazer o que quisesse. Isso nós não podemos
nunca fazer, foi feito no passado. E aí, porque atingiu aquelas
reservas, nós fomos ouvidos aqui e nós batemos, insistimos e
eu votei contra, aí vieram, chamando os prefeitos, usando os
prefeitos para poder fazer pressão, para poder aprovar esse
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projeto. E agora está aí, a estrada que vai para o Acre,
praticamente inundada. Estão aí, quase mais de 4 mil famílias;
agora mesmo, hoje eu recebi o pessoal de Jaci-Paraná,
desesperados. Inclusive, agora, dia 26 deve ter mais um reunião
com o Ibama e nós precisamos fazer alguma coisa que esse
povo. Hoje mais de 4 mil famílias vai ser atingida e eles estão
desesperados e precisam do nosso apoio. Então, essa Audiência
Pública, nós temos que trazer e trazer os órgãos competentes
para dizer qual a barragem que tem problema e aquela que
não tem problema, que têm muitas que eu conheço que está
dentro dessas 22 que não têm risco nenhum. Estão colocando
para disfarçar, para gente tirar o foco daquelas que de fato
têm culpa.
Então, eu gostaria de deixar aqui, pedir aos colegas o
apoio para que a gente faça essa Audiência Pública e traga a
público o que existe de real nessas notícias que tanto estão
nos sites, estão nos jornais hoje em nível de Brasil e em nível
de Rondônia. Obrigado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, deputado.
Obrigada, deputado, pelas palavras. Agora eu concedo a
palavra, cinco minutos, sem apartes, para o Deputado Dr.
Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – Bem, boa tarde a todos, me sinto aqui
lisonjeado por termos hoje na presidência uma deputada
mulher. Parabéns, Deputada Cassia Muletas, por estar
presidindo esta Sessão. Quero parabenizar todos os deputados
eleitos aqui também nesta Casa, os reeleitos também, com os
quais estivemos na 9ª Legislatura. E quero agradecer
primeiramente a Deus por estar aqui na 10ª Legislatura, mais
uma legislatura, mais uma eleição que nós conseguimos sair
vitoriosos através da população do Estado de Rondônia.
Cumprimentar todos os funcionários desta Casa, todas as
pessoas que estão aqui presentes e dizer também que no
passado nós tivemos aí, com relação, só para complementar a
palavra e a fala de vários deputados aqui com relação ao
aumento abusivo de energia elétrica que nós temos no nosso
Estado de Rondônia, no qual nós temos, Presidente Laerte
Gomes, 03 usinas hidrelétricas geradoras de energia. Tivemos
aquele projeto, no qual, no ano passado, solicitaram um
aumento de 06 turbinas e a usina, com várias desculpas,
tentando fazer com que esta Casa aprovasse esse projeto,
nos disseram, colocavam na TV que 04 das turbinas serviriam
para atender o Estado de Rondônia e o do Acre. Não é isso,
Deputado Luizinho Goebel? Votei contra aquele Projeto, assim
como vários deputados votaram contra, Deputado Lazinho,
Deputado Luizinho, Deputado Adelino Follador e vários outros
deputados. E hoje nós vemos a consequência que nós temos
hoje no Estado de Rondônia, produtores de energia..., o
Deputado Aélcio também votou contra. Produtores de energia
e pagamos a conta por sermos produtores de energia, pagamos
27,5%. Nós estávamos hoje conversando ali até com o Deputado
Luizinho Goebel, aqui fora, uma pessoa que é assalariada hoje,
recebe novecentos reais, até menos devido aos descontos, e
chega uma energia que pagava sessenta, oitenta reais, a cento
e sessenta, cento e oitenta, duzentos reais. Já tira o pão de
cada dia de cada pessoa da sua família.
Então, nós temos que trabalhar sim, em prol da
população do Estado de Rondônia e cobrar, essas manifestações
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foram muito importantes para a população do Brasil inteiro
saber que Rondônia está atenta e não pode pagar a conta que
foi adquirida de uma empresa da Energisa, adquiriu uma dívida
Eletrobras/RO, e quer cobrar do consumidor hoje. Amanhã,
nós temos uma audiência juntamente com a Bancada Federal
em Brasília, e vamos tratar desse assunto, e não vamos parar.
Nós sabemos aqui que os 24 deputados estão unidos.
Realizamos aqui, o Dr. Breno está aqui presente, estava presente
também na Audiência Pública no ano passado ainda, temos
um parlamentar que era deputado estadual na época, e hoje é
deputado federal, que é o Deputado Léo Moraes, e também
acreditamos em toda Bancada Federal, que vamos unir forças
para tratar desse assunto e tentar derrubar esse aumento
abusivo de energia elétrica. No mais, Presidente, vou abrir mão
da fala também, porque temos mais outros deputados para
falar, mas estamos juntos, os 24 deputados. Sejam bem-vindos
e iremos trabalhar juntos em prol do nosso Estado de Rondônia.
Agradeço aqui a todos os eleitores que confiaram o seu
voto na minha pessoa, e esse voto vai ser retribuído com
trabalho. Obrigado, e Deus abençoe a todos.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, deputado.
E agora concedo a palavra ao senhor Deputado Chiquinho da
Emater, com cinco minutos, sem aparte.
O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Boa tarde a todos. É um
prazer imenso estar aqui hoje nesta Casa de Leis. Quero aqui
saudar a Presidente da nossa Casa, Deputada Cassia Muleta,
lá de Jaru, esposa de um grande amigo, João da Muleta. Quero
saudar a todos os meus colegas deputados estaduais, aos
deputados estaduais que foram eleitos. E dizer que é um grande
orgulho vir para esta Casa, para representar o povo de
Rondônia. Povo que eu quero agradecer por ter sido eleito por
este povo de Rondônia, este Estado tão grande e tão bonito
que deu oportunidade a todos nós que estamos aqui de
representá-los. Quero agradecer a minha família, agradecer
aos meus colegas da minha empresa Emater, que me projetou
para vir para a política, que deu a oportunidade para eu ser
Prefeito, ser Vice-Prefeito, ser Presidente da melhor empresa
de assistência técnica do Brasil, que é a Emater/RO. Tenho
muito orgulho disso, e dizer a todos vocês, saudar todos vocês
que estão aqui. Dizer ao Deputado Anderson, que pode contar
conosco na defesa dos seus colegas, uma causa justa, mas,
com certeza, nós vamos achar um caminho de resolver esses
problemas.
Então, quero, eu sou do setor primário, venho da roça
com muito orgulho disso. E vim aqui, Deputado Lazinho, para
defender a agricultura familiar, esse povo que leva comida para
a mesa do povo brasileiro. Para defender os quilombolas, para
defender os ribeirinhos, para defender os seringueiros e
defender o povo indígena, Deputado Dr. Neidson, do Estado de
Rondônia. Esses que vieram antes de nós, estavam aqui antes,
antes de nós chegarmos aqui em Rondônia, este povo já estava
aqui, e nós precisamos cuidar muito deles. Precisamos cuidar
de grandes projetos que o Estado tem, como o da
agroindústria, da agricultura familiar.
E aqui muito falaram da questão da energia, vai
desempregar muita gente. Hoje eu vi uma entrevista de um
cidadão que tem um restaurante, onde ele dizia que vai, o
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aumento da energia dele, Deputado Lazinho, vai ter que
desempregar duas pessoas. Vai prejudicar o Estado, porque
nenhum empresário quer vir para cá devido ao alto custo da
energia. Isso é muito ruim para o Estado de Rondônia. Temos
que ir a Brasília, discutir com a Câmara Federal, para achar
uma solução. Rondônia, não pode pagar esse preço. O povo de
Rondônia não pode, tantas usinas que temos e ser uma das
energias mais cara do Brasil. Não podemos aceitar isso. Esta
Casa não pode aceitar isso. E queremos ser um grande parceiro
para que esta Casa possa discutir os grandes projetos. O Estado
precisa pensar, esta Assembleia precisa estar junto ao Governo
do Estado para a gente pensar os grandes projetos que possam
desenvolver Rondônia. Principalmente, Deputado Lazinho, nós
precisamos fortalecer a agricultura familiar, dar acesso a eles,
às estradas de boa qualidade. Fiz aqui uma indicação para que
o Governo do Estado, o DER cuide das estradas de Bandeirantes,
fiz outras indicações para que o Governo cuide aqui da Vila
Samuel que está sem estrada, está sem posto policial, está
sem escola. Nós precisamos cuidar da zona rural e da cidade,
mas quem vai gerar riqueza para a cidade, eu fiz questão de
participar da Comissão de Indústria e Comércio, Senhor
Presidente, porque o Estado de Rondônia tem muito
desemprego, principalmente a nossa querida Porto Velho. E
precisamos gerar muita riqueza no campo para que as indústrias
cheguem à cidade. O campo é quem vai dar resposta positiva.
E eu quero ser o grande parceiro do povo de Rondônia e dizer
a todos os meus colegas aqui, vamos fazer muito bonito para
dar orgulho ao povo de Rondônia. Deputado Luizinho, nós que
somos do Cone Sul, eu que sou lá da minha querida cidade de
Cabixi, cidade pequena, eu quero dar muito orgulho àquele
povo, que eu tive a oportunidade de ser prefeito, ser vice, e
que me projetou para a vida política. Eu quero dar orgulho a
minha família, dar orgulho a todos os meus colegas deputados,
e vamos cuidar deste Estado com muito carinho, com muito
respeito para que o povo de Rondônia tenha orgulho de todos
nós. Que Deus abençoe esta Assembleia Legislativa, a todos
nós, e viva o nosso querido Estado de Rondônia! Muito obrigado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Parabéns, Deputado.
Tenho certeza, o senhor vai fazer um grande trabalho aqui e
vai ser um orgulho para Rondônia ter o senhor como deputado.
Agora concedo a palavra, por 5 minutos, ao Sr. Deputado
Ismael Crispin, sem aparte, 1º Secretário.
O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhora Presidente, senhores
Deputados, cumprimento também o público presente. Inicio
manifestando aqui a minha gratidão a Deus, por Ele nos permitir
estar neste cenário de representatividade do povo rondoniense.
Antes de iniciar o que pretendo aqui, gostaria de fazer um
registro de que não destoo em nada dos colegas que me
antecederam, que falaram sobre a questão da energia aqui.
Endosso as palavras dos senhores e a manifestação que é a
manifestação do povo rondoniense representada pelos senhores
parlamentares.
Vou fazer um alerta aqui, e aí aproveito o nosso líder do
Governo, Deputado Eyder Brasil, a prestar um pouco de atenção
no que trago aqui na tarde de hoje. Faço um alerta, mas antes,
porém, gostaria de parabenizar o Comando Geral da Polícia
Militar de Rondônia, sob a pessoa no nosso Coronel Ronaldo
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que provou mais uma vez que a Polícia Militar, Deputado Jhony,
sempre está pronta a servir. E é muito bom saber que quando
a Polícia Militar é chamada ao serviço ela está pronta para
servir. Isso ela provou agora nesse momento da intervenção
do Estado junto a Secretaria de Justiça, na questão dos nossos
Agentes Penitenciários. Então, a Polícia Militar cumpriu o seu
papel. Preocupa-me aqui, senhores, e aí que entra a questão
do alerta, é porque nós estamos vivendo momentos difíceis,
momentos de crises, quando todos trazem o discurso da
economia e dessa necessidade. E nós temos uma despesa a
mais com o serviço da Polícia Militar junto a Secretaria de
Justiça, nós temos uma despesa a mais e o que é ainda mais,
e o alerta que trago é nesse sentido, porque lá no interior,
para que a Polícia Militar possa estar fazendo esse papel,
cumprindo a intervenção, o interior do Estado está ficando
desassistido, meu Deputado Sargento Ezequiel Neiva. O interior
do Estado está ficando desassistido da presença da Polícia
Militar na rua e isso é fácil de identificar. Na minha região, por
exemplo, o crime de homicídio tem crescido assustadoramente,
o que é isso? Ausência da Polícia Militar na rua.
Então, nós temos aqui um alerta para o Governo do
Estado no sentido de que é necessário e é urgente que o
Governo faça um diálogo com esta classe, os nossos Agentes
Penitenciários, que some este discurso com a Assembleia
Legislativa de Rondônia, como bem propôs aqui o Presidente
desta Casa no dia de hoje, para a gente pacificar isso, para
chegar num entendimento, para a gente não ter maiores
prejuízos, para não termos ainda maiores prejuízos. Por que
isso? Nós temos outra discussão já se acalorando neste
momento, que é da Polícia Civil, que vem buscando um pleito
seu, já garantido, já acordado, e que ainda não chegou num
entendimento e no atendimento pelo Governo do Estado.
Qual é a minha preocupação e por que o fato de estar
atentando e pedindo: ‘olha, acenda a luz de alerta!’? Porque
se nós não interrompermos a intervenção para que a Polícia
Militar volte, nós temos um efetivo já reduzido, mas que a
Polícia Militar volte. Os Policiais do interior que estão aqui na
capital recebendo diária, gastando dinheiro neste sentido, para
que eles voltem a prestar o serviço lá. Se nós não conseguirmos
chegar neste consenso, e ainda assim não atendermos, daqui
a pouco a demanda da Polícia Civil, poderemos daqui a pouco
ter também um movimento lá na Polícia Civil e, de repente,
desencadear em até outra greve. Então, prestem atenção! E
aí eu peço ao Líder do Governo que faça essa discussão junto
ao Governo do Estado.
Nós viemos aqui na intenção de somar, na intenção de
fazer com que o Governo seja..., o Estado de Rondônia continue
sendo um Estado progressista, mas nós não podemos chegar
aqui e nos omitir de fazer a nossa representatividade, trazer
aos ouvidos do Governo o clamor que nós ouvimos na rua, o
clamor que nós ouvimos na nossa sociedade.
Então era esse registro que fiz questão de deixar registrado
aqui hoje, para nós evitarmos qualquer mal maior, porque nós
temos na segurança pública um risco grande e, de repente,
darmos uma pane no sistema.
E, ainda mais, nós temos a questão, e vou concluir,
senhora Presidente, nós temos a questão da identificação que
são as emissões de identidades. Vários municípios nossos,
hoje, não estão mais em condição de emitir as identidades.
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Então, Segurança Pública nós temos urgência em resolver estas
questões, fazer uma discussão e o Governo precisa se debruçar
sobre esta pauta, que é uma pauta nacional e não pode ser
diferente aqui no Estado de Rondônia. Muito obrigado, senhora
Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) - Obrigada, Deputado
Ismael Crispin. Agora concedo a palavra agora ao senhor
Deputado Jhony Paixão, com tempo de cinco minutos, sem
apartes.
O SR. JHONY PAIXÃO – Já olhei o cronômetro aqui para ver
se eu consigo fechar no horário. Na verdade, cumprimento a
Mesa em nome da nossa Presidente Cassia Muleta, mais bonita
assim, com todo respeito, Presidente, mas a Deputada Cássia
Muleta manda muito bem. Cumprimento os nobres pares, em
nome do Presidente Laerte Gomes. Nós consigamos realmente
lograr êxito e atender os anseios da comunidade, dar resposta
nas urnas. Este é o nosso anseio.
Agradecer primeiramente, senhores, ao nosso Deus Todo
Poderoso, sem Ele jamais estaríamos aqui agora vos falando.
Nós entendemos que estamos aqui agora por fruto de um
milagre. E nós entendemos também que existe um propósito
maior para isso. Então, nossos olhares, nossos anseios estão
voltados e fitados aos interesses da comunidade.
Eu fico muito feliz em poder participar desta Casa, porque
quando eu vejo cada parlamentar dos 24, eu consigo mensurar
e consigo enxergar a isso, que nós estamos colocando sempre
os interesses da população em primeiro lugar.
Agradecer a minha família, minha mãe Rosinei, minha
avó Dona Rosária, minha irmã, meus irmãos Maíra, Renato e
Luan. Em nome deles, agradeço a todos da minha família, que
foram meu esteio. E como eu disse na posse, existe uma frase
que diz que “o aço mais forte é forjado no fogo mais intenso”.
E as dificuldades as quais passamos juntos na minha família,
me proporcionaram a estar aqui hoje com os senhores e ser a
pessoa que sou.
Agradecer a minha equipe de trabalho, às pessoas que
acreditaram no nosso mandato, Deputado Chiquinho, às
pessoas que realmente olharam para Jhony Paixão e
acreditaram, dizendo: “isso é possível!” Então estas pessoas
aí, que agora a maioria delas está em Ji-Paraná, que estão
nos ouvindo agora, que meus abraços acalorados cheguem
até vocês pela internet.
Agradecer à população que acreditou em nosso mandato,
acreditou nas urnas, depositou o seu voto de confiança em
Jhony Paixão e nestes outros 23 deputados estaduais que estão
aqui para fazer a diferença.
À Plenária, no geral, aos Agentes Penitenciários, eu
acredito que alguns já voltaram para as suas casas, estamos
aqui, eu acho que o anseio é mútuo de todo parlamentar, para
que esta discussão chegue a um ponto final, e nós possamos
atender os anseios desta classe, bem como, no momento, nós
possamos também deixar o Estado numa situação confortável.
Algumas bandeiras, chegamos aqui senhores, que neste
momento gostaria de falar, ressaltar e também convidar os
nobres pares para que nós possamos, juntos, encabeçar isso,
porque ninguém é bom sozinho. Sozinho, Deputado Lazinho,
nós podemos até chegar, mas juntos, com certeza, nós vamos
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muito mais longe. Bandeiras como essas, foram as das escolas
militarizadas. Acredito que essa resposta nas ruas de Ji-Paraná
tenha sido isso. Em alguns municípios nós colocamos folder
nossos, de campanha, como foi em Ji-Paraná, foi em Cacoal,
foi em Ouro Preto. E, hoje pela manhã, estávamos ali
conversando com alguns deputados, estávamos ali com o
Deputado Cirone, estávamos ali também com o Deputado Fúria,
nós vamos para cima, vamos aí, porque senhores, nosso olhar,
nossa mente tem que estar voltada para a população. Então,
assim, quero contar com o apoio de todos os senhores, vamos
levar esse benefício para as nossas crianças, conte com esse
parlamentar que vos fala. Porque os nossos interesses são os
melhores possíveis. E eu tenho certeza que juntos nós vamos
atender realmente, atender ao anseio da comunidade local.
Então, os municípios que esperam as escolas
militarizadas, saibam que desta Casa Legislativa, nós temos
vários parlamentares, acredito que quase em toda sua maioria
querem prestigiar a sua localidade, o seu município e assim,
com certeza, nós iremos fazer.
Outra situação é fábrica de bloquetes, a qual
utilizaremos, Deputada Cássia, a mão de obra dos apenados,
para que nós possamos levar ao anseio da comunidade e assim
possamos, realmente, diminuir de verdade, Deputado
Chiquinho, os nossos hospitais. Porque numa rua pavimentada,
eu não tenho zika vírus, não tenho chikungunya, eu não tenho
poeira na época da seca, realmente, é o anseio da comunidade
local. E nós podemos trazer a resposta que essa comunidade
necessita. Então utilizaremos a mão de obra do apenado.
Outra situação que convido toda Casa a estar conosco. Na minha
proposta de campanha fiz uma pesquisa, Rondônia possui um
dos cânceres mais agressivos do Brasil, infelizmente. E até
hoje não sabemos o real motivo desse câncer. Uns falam que é
da água, outros falam que é do peixe de couro, outros falam
que é de antidefensivo. O que nós não podemos fazer mais,
Pastor Alex, é bebermos uma água e com esse motivo, com
essa resposta. Então, que nos traga o real motivo: qual é água
boa que eu tenho que tomar, de onde tenho que trazer essa
água? Porque essa desculpa de que é a água, nós temos que
chegar a um ponto final. Eu convido toda a Casa para que nós
possamos encontrar essa solução.
Com relação à Energisa, sem comentários, o Deputado
Fúria e outros nobres pares foram categóricos. Realmente
venderam um peixe que..., venderam gato por lebre, esse
repasse não aconteceu, a compensação não aconteceu e nós
não podemos colocar esse fardo nas costas da população.
Então, senhores que nos ouvem, saibam disso: os 24
deputados estaduais desta Casa, juntamente a Bancada Federal
estão aí com os olhares fitados para essa situação, e vamos
juntos encontrar a solução. E, tenham certeza, que a solução
vai atender os anseios da comunidade local.
E, finalizando, meu desejo principal é que o nosso
Governador Marcos Rocha consiga lograr êxito nesta sua
jornada, e que a aproximação dele com o nosso Presidente
Bolsonaro, consiga solucionar alguns problemas, que realmente
vá trazer um salário digno não só para os agentes
penitenciários, mas para todas as categorias do Estado, que é
a transposição, que é a questão do Iperon, que é a dívida que
já foi muito mais do que paga, a dívida do Beron. Então, que o
nosso Criador lhe dê sabedoria de Salomão, que ele possa
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estreitar esses laços e trazer o anseio da comunidade. Porque
a população de Rondônia já está cansada de sofrer, é tempo
de sorrir. Dizem que a bíblia diz, Deputado Ezequiel, que o choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sei
quantas noites já se passaram, mas eu tenho certeza que juntos
e em parceria com o Governador essa alegria vai acontecer e
essa manhã já floresceu. Tenham todos um abençoado dia.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, Deputado
Jhony Paixão. Agora, concedo a palavra ao senhor Deputado
Jean Oliveira, com o tempo de 05 minutos, sem aparte.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhoras e senhores deputados,
senhora Presidente. É uma alegria muito grande estar aqui
neste momento fazendo uso da tribuna. Eu queria tributar este
momento primeiramente a Deus, que nos proporcionou a
possibilidade de estar aqui como Deputado novamente. Eu
queria fazer desse novo ciclo, do início deste novo mandato,
mais uma oportunidade para discutir aqui os problemas da
sociedade rondoniense, para trazer aquilo que a população
anseia nas ruas, nos bairros, nos municípios, para que a gente
possa trazer aqui para este local, local de discussão, de debates
exaustivos, para que a gente possa encontrar as soluções que
a população tanto clama, tanto necessita. Que aqui, entre
colegas reeleitos e colegas eleitos, possamos, dentro de um
entendimento, fazer o melhor para o Estado de Rondônia.
O Parlamento tem uma importância significativa que é
representar as pessoas, é representar cada cidadão deste
Estado. E eu quero aqui dizer aos colegas que temas de suma
importância, peculiares ao nosso Estado eu trarei aqui para
debater. Hoje, nesta Sessão de Abertura do Ano Legislativo
eu quero somente cumprimentar a todos e dizer que pautas
como agronegócio, como a geração de emprego, como a
melhoria de vida das pessoas serão o carro chefe da minha
atuação parlamentar.
Acredito que, precisamos trabalhar aqui, sem sombra
de dúvidas, olhando sempre o melhor para o Estado de
Rondônia, para que este Estado possa oferecer serviços de
qualidade para a população que aqui mora, para que este Estado
seja um Estado de oportunidade para as pessoas que aqui vivem
e aqui acreditam que vão ter um futuro melhor, que este Estado
seja o Estado da oportunidade, como já foi muitas vezes. Como
já foi tido como o eldorado do emprego, como já foi tido como
o Estado de desenvolvimento e de crença daqueles que vieram
do centro sul do País, do nordeste e vieram depositar seus
sonhos aqui. Que nós possamos, enquanto Deputados, fazer
deste Estado um Estado muito melhor.
Então é isso. Meu muito obrigado, Sra. Presidente. Aos
colegas que ora começam o trabalho pelo primeiro mandato,
sejam bem-vindos. Na condição de Deputado pela terceira vez
aqui, 3º mandato, me coloco à disposição para somar juntos,
para aprender e para poder dividir experiências. Quero dizer
que o Parlamento é muito melhor quando se tem um consenso,
quando se tem uma discussão que se possa chegar a um
denominador comum para que o Estado, como a gente falou
aqui, continue crescendo, sendo o Estado da oportunidade que
é este Estado maravilhoso de Rondônia.
Senhora Presidente Cassia Muleta, é uma satisfação
poder me dirigir a Vossa Excelência como neste momento, 2ª
Vice-Presidente, mas, neste momento presidindo esta Sessão.
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E ao Presidente Laerte os meus votos de que a gente possa
fazer desta Casa a mais representativa possível. Muito obrigado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Deputado Jean
Oliveira, é um prazer também estar aqui nesta Casa junto
com o senhor Deputado Jean Oliveira e com todos vocês aqui.
Nesses 4 anos vamos trabalhar para o bem do nosso Estado.
Agora, eu quero conceder a palavra ao senhor Deputado
Ezequiel Neiva, 5 minutos, sem apartes.
O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhora Presidente, senhores
Deputados, é uma alegria poder voltar a esta Casa mais uma
vez na condição de Deputado Estadual depois de longos 8 anos
fora. Muito embora, todas as vezes que disputamos as eleições
ficamos entre os 10, 12 mais votados de todos que disputaram,
faltando apenas, em algumas eleições, Deputado Lazinho, 33
votos, 150, enfim, faltaram. Mas hoje Deus nos dá a honra de
poder estar aqui novamente como Deputado Estadual e eu
realmente estou muito feliz. Agradeço a Deus a oportunidade
de poder representar o nosso Estado por 4 anos; a minha
família, a minha esposa está ali, minha filha. Eu quero ser
imensamente grato mesmo a toda a nossa população do Estado
de Rondônia e desejar aos nossos amigos e companheiros
uma Legislatura, Deputado Chiquinho, de muito sucesso.
Quero me congratular com os temas que Vossas
Excelências já dispuseram aqui, como o da energia e tantos
outros. Meu amigo Deputado Jhony Paixão, queremos, juntos,
defender a causa também da Polícia Militar, como tantas outras
causas que iremos defender aqui nesta tribuna, Deputado
Chiquinho. Mas a questão, principalmente, da nossa
regularização fundiária, que são mais de 80 mil propriedades
que estão pendentes de regularização, que nós iremos
trabalhar com muita força nesse tema para que o Estado possa,
enfim, arrecadar muito mais. Nós vamos também defender,
Vossa Excelência que é da Emater, da Agricultura, o outro tema
que é o Zoneamento, a reaproximação do nosso Zoneamento.
Nós que somos lá da região do Cone Sul, somando o Deputado
Luizinho, Deputada Rosângela, Vossa Excelência, para que lá
naquelas áreas de campo, nós possamos, enfim, estar
produzindo muito mais arroz. Estive fazendo levantamentos,
nós conseguimos arrecadar nos últimos anos lá na região do
Cone Sul, só o ICMS lá, do diesel que queima nas máquinas
que produzem e que estocam, mais de R$ 40 milhões nós
estamos arrecadando, só no ICMS do diesel lá na região do
Cone Sul. E, conseguindo aí a reaproximação do zoneamento,
nós vamos conseguir muito mais produção, mais resultado,
mais arrecadação, mais dividendo e mais divisa para o Estado
de Rondônia.
São temas que nós iremos defender, iremos trabalhar
porque só tem uma coisa que interessa a todos nós, é o
resultado. Vamos debater, vamos apresentar aqui os nossos
Projetos de Lei, acima de tudo a fiscalização do Executivo.
Mas não podemos nos furtar ao fato de legislarmos para que
o nosso Estado de Rondônia, a população do Estado de
Rondônia tenha no futuro dias melhores, sobretudo, aquela
população que está mais distante, mais afastada, como os
municípios mais de fronteira aqui do Estado de Rondônia. Mas
iremos juntos, de mãos dadas aqui, os 24 deputados, todos
somos patrões, iremos, aqui, em busca de um objetivo único,
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de um único ideal, que é o desenvolvimento do nosso querido
Estado de Rondônia. Serei breve hoje nas minhas palavras
Senhora Presidente, ficar com tempo de haver para amanhã.
Muito obrigado e boa-tarde a todos.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigado,
Deputado, pelas suas palavras e, com certeza, eu vou estar
aqui esses 04 anos trabalhando por nossa querida Rondônia.
Quero aqui cumprimentar a esposa do meu amigo Cirone,
a Neuli Deiró, minha amiga também, querida, meu parceiro
aqui do partido, do PODEMOS, é um prazer você estar aqui
hoje. Meu amigo Alan França e sua esposa, ali também
presente, muito obrigado. A minha filha Andressa aqui,
assistindo a nossa Sessão. Muito obrigada, Andressa, e todos
vocês aqui que estão aqui assistindo a Sessão. Quero agradecer
a todos os agentes penitenciários que estão aqui, dizer que a
Deputada Cassia, também vai lutar com o Deputado Anderson,
por vocês e com vocês. Podem confiar e podem contar com a
deputada. Quero agradecer também a minha amiga ali, a Mari.
Mari, desculpas, eu fiz uma cirurgia nos olhos, não estou
enxergando muito bem, mas eu vi que era você, de longe.
Quero agradecer a todos vocês aqui presentes; quero
cumprimentar também todos os deputados, o nosso Presidente
Laerte Gomes, que está aqui também, sentado aqui com a
gente, hoje eu presidindo a Casa aqui e dizer, gente, estou
aprendendo e conto também com os senhores, todos os
deputados para a gente estar fazendo um trabalho aqui pelo
nosso Estado. Eu sei que todos nós lutamos para ganhar este
mandato, ganhamos e vamos lutar juntos. O meu querido
Deputado Lazinho da Fetagro, que é de Jaru, eu tenho certeza
que ele vai me apoiar lá em Jaru, que é o segundo mandato
dele, mas é o meu primeiro mandato, tenho certeza, deputado,
que o senhor vai estar em Jaru, lá, trabalhando por Jaru, toda
região e conto com Vossa Excelência também neste mandato.
Muito obrigado a todos.
E agora eu concedo a palavra para o senhor Deputado
Jair Montes, com um tempo de cinco minutos, sem apartes,
deputado.
O SR. JAIR MONTES – Presidente Cassia, para mim é um
motivo de muito orgulho estar aqui nesta tribuna, a primeira
vez que eu farei parte, de muitas vezes que faremos parte
desta tribuna da Assembleia Legislativa. Eu seu nome eu
cumprimento à Mesa, em nome do meu amigo e deputado,
ex-vereador Marcelo Cruz, eu cumprimento todos os
vereadores, os deputados aqui. Eu estou ainda pensando que
estou na Câmara dos Vereadores. Em nome do meu amigo
Herbert Lins, Herbert, o discurso que nós escrevemos é muito
grande, extenso, a gente está bem enfadonho, cansado, nós
vamos deixar para outra oportunidade, fazer mais aqui uma
apresentação breve. Em nome do Herbert Lins, eu cumprimento
todos os que estão na galeria, o Breno Mendes, Nanã, as
pessoas que nos ajudaram aí para chegar aonde chegamos.
Presidente, para mim é um motivo de muito orgulho, de muita
alegria, porque aqui eu vejo pessoas que quando eu, Deputado
Chiquinho, quando eu ainda não militava na política, tinha
amizade, como o meu amigo Helder e hoje eu posso estar
aqui junto com o Helder. E vendo o Helder aqui, Helder, para
mim é motivo de muito orgulho, alegria de ter te conhecido há
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muito tempo, você me viu ainda muito jovem e hoje eu faço
parte como deputado estadual do Estado de Rondônia.
Então, eu fico feliz porque foram muitos desafios para
eu chegar aonde eu cheguei, para eu estar aqui hoje. E só
Deus sabe, a minha família e Deus sabem o que eu passei
para chegar, mas estou aqui e de cabeça erguida, graças a
Deus. Amigo esse que eu vejo aqui também, Deputado Luizinho
Goebel, um deputado que há muitos anos nós temos amizade,
não é Luizinho? O Deputado Jean fala aqui também no seu 3º
mandato, eu também estou no meu 3º mandato, Deputado
Jean, te vi jovem, com 19 anos de idade, já está coroa hoje, o
Deputado Jean tem o 3º mandato de deputado estadual, eu
tenho 3 mandatos, 2 de vereador na capital e um agora de
deputado estadual. Da qual a Câmara de Porto Velho sempre
elege e, graças a Deus, sempre faz deputados estaduais. Então,
já veio o Jean como deputado, depois veio Léo Moraes, Aélcio
da TV, agora está aqui eu e o Marcelo Cruz representando a
Câmara de Porto Velho. E o meu maior papel é o papel do
homem público, de deputado, eu não sei se ainda tem agente
penitenciário por aí ainda, mas tenho certeza, Deputado
Anderson e os agentes penitenciários, contem comigo nessa
luta. Uma luta digna e honrada de vocês, de buscar as melhores
condições de salário e de trabalho. E nós temos que, o mais
rápido possível, Presidente, o mais rápido possível resolver
esse impasse com o Governo do Estado de Rondônia para
retornar a Polícia Militar para as ruas, e quem faz direito a
segurança de presídio? Os agentes penitenciários. Então, esse
é o nosso dever, viu Líder do Governo, Eyder Brasil.
O meu maior papel aqui, Deputado Chiquinho, o meu
maior papel é fiscalizar. Eu fui eleito, Deputado Jean, para
fiscalizar. E esta Casa, Deputado Dr. Neidson, lá de GuajaráMirim, que votou um projeto de lei que alterou a Constituição
deste Estado, fala que o Governo do Estado de Rondônia, na
pessoa, agora, do Sr. Marcos Rocha, Líder do Governo, ele vai
ter que passar por esta Casa, todos os que ocupam a presidência
de autarquias e fundações têm que passar por esta Casa, por
uma sabatina. Eu recomendo ao Governador que exonere de
imediato cada um que ele não passou por esta Casa. Tem que
ser respeitada, esta Casa tem que ser respeitada. A partir do
momento que eu sou deputado, eu não posso prevaricar, eu
vou cobrar lei e aqui eu exijo que o Governo do Estado de
Rondônia exonere cada um que não passou por sabatina nesta
Casa.
Outra coisa que eu vou trazer em outra ocasião, que
está aqui comigo o levantamento completo de um órgão
chamado Detran, esse aqui também passou dos limites.
Pasmem vocês, o Detran hoje tem mais de..., quase 500 cargos
em comissão, quase 500. As maiores taxas são cobradas no
Estado de Rondônia. Então chegou a hora de nós abrirmos a
caixa preta do Detran, viu Deputados? Então está aqui na minha
mão, não terei tempo ainda, mas, nas Sessões que nós vamos
ter para frente, isso vai até chegar numa CPI do Detran, pode
ter certeza disso, só basta a nossa coragem.
No mais, muito obrigado a todos. Estou aqui à disposição
desta Casa, estou à disposição do Governo. Aquilo que eu falei
para o prefeito Hildon Chaves, quando foi eleito prefeito de
Porto Velho, eu falei: “Prefeito, aquilo que o senhor tiver de
leis, de algo que beneficie o povo de Porto Velho, conte com o
meu voto, aquilo que eu entender que não beneficia, o senhor
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não tem o meu voto”. O mesmo recado eu deixo aqui para o
Governador Marcos Rocha, aquilo que eu entender que ele trará
de bom para o progresso do Estado de Rondônia, ele conta
com o meu voto. Aquilo que eu entender que não vai trazer
nada de benefício para esse povo, aí eu vou votar contra e vou
ser, não oposição, mas eu tenho posicionamento nos meus
discursos e no meu mandato como deputado e tenha certeza
disso. No mais, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, Deputado
Jair Montes, obrigada pelas palavras, parabéns. Com certeza
nós vamos estar aí lutando pelo nosso Estado.
Concedo ao Deputado Marcelo Cruz, um tempo de cinco
minutos para poder falar, sem aparte. Último orador da noite.
O SR. MARCELO CRUZ – Boa noite a todos. Meus amigos
Deputados, nosso amigos da tribuna, quero cumprimentar todos
que estão aqui no plenário, em nome do nosso amigo Breno
Mendes, advogado; cumprimentar aqui todos os Deputados,
em nome do ex-vereador e atual Deputado Jair Montes. O
Deputado Jair tem um discurso forte, mas eu sei que todo mundo
já quer encerrar a Sessão, mas eu vim rápido trazer apenas
uma mensagem, que eu ouvi muitos, eu acho que uns dois,
três Deputados falando em relação da nossa energia que
aumentou 25%, tem uns que falam que são 28%. E uma coisa
que nós precisamos atentar, nós Deputados, inclusive, é bom
que o Líder do Governo esteja aqui, o Deputado Eyder Brasil, e
chamar a atenção que a gente está falando sempre o nome da
empresa, o nome da empresa é Energisa. A gente vem sempre
falando que ela aumentou a taxa, mas o Estado de Rondônia
também está ganhando alguma coisa também com esse
aumento, com essa taxa. E eu estava falando esses dias agora
com o advogado e ele estava me orientando para que nós
deputados nos uníssemos e chamássemos o Governo para uma
conversa para que a gente tirasse um pouco mais da carga,
tirasse o imposto, o ICMS. Vamos dizer que se aumentou 25%,
o Estado de Rondônia arrecada 1 milhão, ele vai para um milhão,
duzentos e cinquenta. Então, nós deputados temos a
responsabilidade, a gente fica só jogando para Brasília, fica
jogando para a imprensa, e nós aqui? O que o Governo do
Estado vai fazer para amenizar a vida dos nossos amigos, dos
nossos irmãos, daquelas pessoas que gastam, que ganham
um salário mínimo? Então venho aqui nesta tribuna só deixar
essa mensagem para que nós possamos, o Presidente Laerte
e nós nos reuníssemos, e a gente tirasse um pouco dessa carga
que é do ICMS da questão da nossa energia, está certo?
Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, utilizando esta
tribuna pela primeira vez. Eu tenho certeza que muitas vezes a
gente vai utilizar para cobrar, cobrar se for preciso o Governo
do Estado, cobrar providências porque eu tenho certeza que o
Governo tem uma responsabilidade muito grande. Sempre a
gente vem falando e a gente vê nas mídias também, nas mídias
sociais, inclusive o Vice-Governador falou da votação que o
Governo do Estado teve, foi uma votação que nenhum Governo
teve ainda. Então eu acredito que ele tem uma responsabilidade
muito maior do que os outros Governos, está certo? Meu muito
obrigado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, deputado.
Então, não tem mais ninguém inscrito...
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O SR. DR. NEIDSON – Presidente, Questão de Ordem. Quero
pedir aqui ao Deputado Eyder Brasil, que é o Líder do Governo,
só atentar à Mensagem 13/2019, que acredito que é do
Governo Marcos Rocha já. Nós tivemos, na legislatura anterior,
a empresa CAERD foi uma das que mais criou cargos
comissionados na legislatura anterior. Só num projeto de lei
foram 70 cargos. Foi um embate aqui nesta Assembleia
Legislativa, até que se aprovou esse projeto. E nós temos essa
Mensagem 13/2019 que o Poder Executivo encaminha projeto
de lei que “Dispõe sobre a criação de cargos em comissão no
âmbito da Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD,
e dá outras providências”. Eu acredito que é para criar mais
cargos ainda. Então que se atente também ao Governador
Marcos Rocha para ver. Eu vou analisar essa mensagem para
ver se é criação realmente ou não, está bom?
O SR. EYDER BRASIL – Estava previsto, não foi lido, deputado,
essa...
O SR. DR. NEIDSON – Já foi lido.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Inclusive, nós aprovamos um
projeto de 48 cargos, veio outro de 98, e não teria condições
a CAERD, neste Estado e criando os cargos que tinha lá. O
Ministério Público, inclusive, mandou demitir e devolver o
dinheiro de quem foi contratado naquele período. Então nós
precisamos ter muito cuidado nessa questão de autorizar mais
cargos para a CAERD porque a situação é muito crítica. Teve
um projeto que nós aprovamos e outro nós refugamos, que
também foi outro pedindo mais cargos na época da Iacira e o
Ministério Público mandou devolver dinheiro, inclusive
responsabilizar todos os cargos comissionados que estavam
lá na CAERD, tem um processo em cima disso. Então eu acho
que nós precisamos analisar muito bem, se é que existe esse
projeto já, que eu não tinha conhecimento ainda, mas é muito
importante a gente analisar bem esse projeto.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Só reafirmando isso que o
Deputado Adelino falou, e lembrando que eu estou inscrito no
Grande Expediente, não é Presidente? Obrigado.
O SR. ANDERSON PEREIRA – Questão de Ordem, também
em relação a essa questão da CAERD. Isso me surpreende
porque o Governador Confúcio Moura quando saiu, liquidou.
Isso sem consultar a Assembleia, depois o Daniel reviu o ato e
retornou. Agora, me estranha o Governo do Estado mandar
um projeto para criar cargos para a CAERD, uma CAERD falida,
uma CAERD que só serve para cabide de emprego, uma CAERD
que não mostra resultado para a população, não só de Porto
Velho, do Estado de Rondônia. O Governo que já nomeou quase
3 mil cargos comissionados, agora mandar cargo, um projeto
de lei para esta Casa aprovar? Este projeto, antes de entrar
em pauta, já tem meu voto contrário, antes de ser votado já
tem meu voto contrário, porque eu não voto para criar cargo.
Se o Governo está sufocado, se o azul que falaram que
deixaram o Estado está fraco para que criar cargo? Mais cargos
para quê? Para apadrinhados políticos? Isso é um absurdo!
Isso é uma imoralidade que o Governo está praticando logo
no início de um mandato.
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A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, deputado.
O SR. MARCELO CRUZ – Questão de Ordem, minha Presidente.
Deputado Anderson, eu também comungo da mesma ideia. Eu
acredito que, de repente, o Governador, alguém deve ter feito
esse projeto e ele deve ter assinado sem saber, porque criar
cargo no momento que a gente está vivendo, aumentando
imposto para nossa população e criar mais cargo, eu acredito
que tem alguma coisa aí que passou batido para o nosso
Governador.
O SR. JAIR MONTES – Questão de Ordem, Presidente. Eu
também quero crer que há um equívoco, início de gestão está
meio tumultuado. Nós temos aqui o nosso Líder, quando eu
falo nosso é porque é o Líder do Governo nesta Casa, ainda vai
ser meu líder, ainda não é, mas eu tenho certeza que será.
Então temos que analisar. Nós temos hoje uma empresa falida,
eu falo isso por dois condomínios que eu acompanho de perto,
um deles chamado Cristal da Calama. O Cristal da Calama
hoje tem poço artesiano deixado pela empresa e a CAERD foi
lá e colocou o hidrômetro e está cobrando valores absurdos
sem colocar um pingo de água no condomínio, a mesma coisa
lá no Orgulho do Madeira. E é uma empresa falida, totalmente
falida a CAERD. E você vendo essa questão de criar cargos,
igual o Deputado Dr. Neidson já falou que já teve um embate
muito grande nesta Casa, naquela reestruturação da CAERD e
ter criação de cargos de novo? Sendo que no Governo Marcos
Rocha ele falou que não ia usar todos os cargos em comissão,
aí já nomeou quase 5 mil pessoas, e criar mais cargos, Deputado
Eyder? Então, o senhor como Líder do Governo nesta Casa
observa bem para nos trazer um posicionamento para não ter
o primeiro embate assim já antes do carnaval.
O SR. EYDER BRASIL – Só por Questão de Ordem, Presidente.
Acredito que esta matéria foi lida já no início da Sessão e ela
não estava prevista para ser votada nem discutida nesta Sessão.
Acredito que seja desnecessário todo esse imbróglio e ter um
momento específico para isso. Talvez seja uma pauta que nem
entre em votação. Assim, só realmente para esclarecimento
por parte da Liderança do Governo, que nós talvez nem
tragamos esse aqui para a pauta, para ser discutido. Então,
acredito que a gente está criando aqui uma problemática
desnecessária para a nossa primeira Sessão.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, Deputado.
E com certeza esta matéria vai ser ainda muito discutida aqui
se vier para votação.
O SR. DR. NEIDSON – Na verdade, Deputada Cassia, a gente
só quis alertar ao Líder do Governo, que é o responsável pela
comunicação entre a Assembleia Legislativa e o Governo do
Estado, para que possa se atentar já. Porque já foi lida, mas
para que não entre em votação antes de ser discutida.
O SR. EYDER BRASIL – Questão de Ordem, Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não.
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O SR. EYDER BRASIL – Aproveitar aqui o momento para
agradecer o Deputado Dr. Neidson, isso reafirma o compromisso
dele com o Estado. Muito obrigado, deputado.
O SR. ANDERSON PEREIRA – É só informar ao Líder do
Governo que a mensagem já foi lida, ela já se tornou pública.
Então ela pode ser fruto de debate a qualquer momento. A
partir do momento em que ela se tornou pública, pelo
Regimento desta Casa, pode ser discutido, sim. Principalmente
a respeito da CAERD que não atende o Estado de Rondônia,
principalmente a nossa capital.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Deputados podem
pode fazer no Grande Expediente para ser discutida esta matéria
aí, porque já estou encerrando aqui e vamos encerrar aqui.
O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, minha Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado
Laerte.
O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência me concede, antes
de encerrar?
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Concedo meu
Presidente.
O SR. LAERTE GOMES – Primeiro parabenizar a Vossa
Excelência, Deputada Cassia, por ter presidido esta Sessão na
maior parte do tempo. Eu acho que mostra o comprometimento
de toda esta Casa com as mulheres. Nos honra muito hoje na
nossa Chapa ter uma mulher Vice-Presidente e outra mulher
2ª Vice-Presidente, que é a Deputada Rosângela Donadon e
Vossa Excelência. Isso nos orgulha muito e com certeza todos
os colegas deputados aqui. E Vossa Excelência muito bem
conduziu os trabalhos à frente da Presidência desta Sessão
hoje. Então parabéns, minha amiga. Todos nós estamos muito
orgulhosos de Vossa Excelência.
Dizer também que amanhã, esta madrugada nós
estaremos indo a Brasília, uma Comissão de deputados a
convite da Bancada Federal, justamente para participar de uma
audiência com o Ministro das Minas e Energias. Estão sendo
marcadas mais duas ou três audiências em Brasília, para tratar
do caso deste abuso, eu ouvi muitos colegas aqui relataram
esta questão do aumento de energia, Deputado Adelino,
Deputado Fúria e tantos outros, verdadeiramente é um abuso.
O que nos preocupa mais não é simplesmente e é também,
lógico, mas não é só os 25%, 27% de aumento. O que nos
preocupa mais são aquelas contas, têm contas dobrando de
valor e são muitas no Estado, onde a população
verdadeiramente não aceita e não consegue pagar. Então
alguma coisa tem de errado nisso. E nós, logicamente,
queremos explicações.
Eu ouvi os deputados muito bem colocando aqui
Rondônia, hoje, é um dos maiores produtores de energia limpa
do Brasil, deve chegar em torno de 12% a 13%, Deputado
Lazinho. E temos uma das tarifas mais caras do Brasil. Eu peguei
algumas contas de outros Estados, Deputado Jhony, e a gente
percebe que o quilowatt lá é mais barato do que aqui. Então a
conta não fecha.
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Se o Governo Federal, ao longo do tempo, quebrou a
Eletrobras, que diz que deve sete vezes o que vale, e a Energisa
diz que comprou só porque tinha este aumento embutido, quem
tem que resolver isso são eles, não é o povo de Rondônia.
Quem tem que pagar a conta são eles, ou é o Governo Federal
ou quem fez isso com a Empresa. Não pode ser a população de
Rondônia, da forma que está.
Então, nós, representando este Parlamento aqui junto
com alguns colegas deputados, representando todos os 24
deputados, vamos estar, sim, lá na audiência amanhã, em
Brasília, para pressionar a Bancada Federal, que também tem
que tomar uma posição de pressionar a ANEEL - Agencia Nacional
de Energia Elétrica e o Governo Federal para rever estes abusos.
Nós não temos o poder, Deputado Chiquinho, de resolver isso,
nós não temos aqui no Estado. Mas nós temos o poder de
pressionar, e pressionar muito a nossa Bancada Federal que vá
para cima do Governo Federal para que seja revisto isso.
Temos questões que foram faladas aqui das Usinas, que
eu quero deixar claro aos deputados aqui que a qualquer tempo
elas podem ser revistas. A qualquer tempo. E nós não vamos
aceitar isso de forma covarde, de forma quieta, nós vamos
cobrar e exercer o nosso papel. Esta Casa não vai se curvar ao
Governo Federal, à Energisa, a quem quer que seja. Nós vamos
exercer o nosso direito de pressão e de cobrança.
Então queria deixar aqui registrado isso, que os deputados
vão participar da audiência. Eu acho que é um dever e uma
obrigação nossa ir e participar. Logicamente que não vão todos,
mas vão alguns representando todos, porque nós somos
cobrados diariamente nas redes sociais, diariamente nas ruas
para tomar uma posição. E a posição da Assembleia é uma
posição forte de pressão em cima da Bancada Federal para
que exerça a mesma pressão em cima do Governo Federal
para que seja revisto este aumente, e quem quebrou a
Eletrobras ou comprou, que pague a conta. Nós não podemos
aceitar que o povo do Estado, que a população deste Estado
pague essa conta. Eu vi aqui falar das pessoas carentes,
principalmente as famílias mais humildes e mais carentes. Mas
também não podemos esquecer dos nossos comerciantes e
empresários que estão fechando várias empresas em Rondônia
porque não estão dando conta de pagar o aumento de energia
elétrica. Obrigado, Presidente.
O SR. CIRONE DEIRÓ - Questão de Ordem, senhora Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado
Cirone.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Quero parabenizar pela atitude com a
Comissão de deputados representar esta Casa, e dizer que
ainda estão sugerindo outro aumento para o final do ano. Então
que Vossa Excelência vá lá defender o Estado de Rondônia,
representando a Assembleia. Estão dizendo que este aumento
de 27% é para geração e que no final do ano que
verdadeiramente vem um grande aumento aí. Então o Estado
de Rondônia não pode permitir e é louvável esta atitude do
senhor. E cobrar também que esta Energisa na hora em que o
agricultor sofre interrupção de energia lá no sítio, estão
demorando aí de três a quatro dias para fazer o atendimento.
Não teve o investimento, o qual eles prometeram mais de R$
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400 milhões aqui no Estado, não atende o consumidor e quer
que o povo de Rondônia pague essa conta. Parabéns pela
atitude do senhor, do nosso companheiro que lá vai representar
a Assembleia lá em Brasília.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cirone.
O SR. JAIR MONTES – Presidente Laerte, eu quero parabenizar
Vossa Excelência pelo discurso na questão de energia, que é
uma questão que se tornou, infelizmente, hoje aí, uma situação
bem complicada, tanto na capital quanto em todo o Estado.
Mas também eu quero parabenizar o senhor por ver a nossa
amiga, e agora Presidente Cassia, ela fazendo aí, dirigindo
esta Sessão, mostrando que o senhor é um homem desprovido
de vaidades. Parabéns. Podia muito bem estar sentado ali, na
condição de Presidente, e não dar oportunidade para nossa
amiga Deputada Cassia. Parabéns! Estamos treinando os novos
Presidentes desta Casa. Quem sabe, Deputada Cassia, daqui
a 4, 8 anos, a senhora não será a futura Presidente titular da
Assembleia Legislativa. Eu quero estar aqui ainda para poder
votar na senhora. Forte abraço.
O SR. MARCELO CRUZ - Presidente, Questão de Ordem.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pode falar.
O SR. MARCELO CRUZ – O senhor não estava aqui na hora
que eu me pronunciei na tribuna, eu acho que os
parlamentares, Vossa Excelência como Presidente, nós
poderíamos também dar nossa contribuição nessa questão da
energia, desse aumento, a gente poderia ver uma forma de
baixar o ICMS também, para as pessoas que realmente
precisam. Incentivar o empresariado, as pessoas carentes,
de alguma forma. Porque, inclusive eu fui representando,
juntamente com o Deputado Anderson, semana passada, num
manifesto, e nós não vimos ninguém da Prefeitura nem do
Governo do Estado. Então, seria uma pauta que eu queria
pedir aqui, publicamente, de Vossa Excelência, nós possamos
discutir essa questão, da questão de diminuir o ICMS. Porque,
com certeza, o Estado de Rondônia também foi beneficiado
com esse aumento. Obrigado.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, Deputado Laerte,
parabenizar pela atitude de ir a Brasília, mais alguns
companheiros, para representar esta Assembleia e com certeza
é uma causa muito importante. E saber que hoje essa empresa
está dizendo que foi uma defasagem na tarifa. Se houve
defasagem nessa tarifa, deixou de ser recolhido para a CERON,
que era pública. Agora privatizou, então não tem nada a ver,
que o passado não poderia ter reajustado, que foi feito em
cima da tabela que já tinha. Gostaria também de falar sobre o
ICMS, que nós podemos debater, mas teria que ter um projeto
do Governo do Estado provocar, porque nós não temos
autonomia para baixar o ICMS. Cabe ao Governo do Estado
mandar. E acho justo mandar, por quê? Porque quando a Dilma
disse que ia baixar a energia, Deputado Laerte, que baixou a
energia em nível nacional, fez uma propaganda danada, nós
aqui aproveitamos, o Governo do Estado aproveitou e aumentou
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o ICMS da energia. Porque ela ia tirar um tanto, nós pegamos
uma parte daquilo, mandou para a Assembleia e a Assembleia
aprovou e foi aumentado e depois disparou o preço. Baixou só
para enganar nós todos e depois aumentou muito mais do que
está. E aí o Estado se aproveitou naquele momento e aumentou
o ICMS da energia. É um caso a ser estudado, provocar o
governo, nós podemos porque isso tem que ser iniciativa, nós
não temos autonomia para baixar porque depende do Estado.
Então, parabenizar, Deputado Presidente, por essa iniciativa
de ir para Brasília. Pena que foi muito em cima da hora, eu não
vou poder estar, ir junto, mas eu tenho certeza que nós vamos
estar bem representados por Sua Excelência e mais alguns
companheiros que vão lá a Brasília, e conte conosco. Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES – Obrigado, Deputado Adelino. Só para
concluir, minha Presidente, eu gostaria de dizer que a proposta
do Deputado Marcelo Cruz é correta, Deputado Marcelo. Acho
que tem que haver a contribuição de todos, mas tem que partir
do Poder Executivo. Nós podemos intermediar, dialogar com o
Governador a possibilidade de isso vir a acontecer. Mas no
momento, eu acho que o foco total, nós temos que nos voltar
à bancada federal, junto ao governo federal. Eu acho isso
imprescindível agora, a bancada federal tem que exercer o
seu papel. O governo, o Parlamento é esse diálogo, é essa
pressão, e nós temos que usar todas as armas que nós temos
para pressionar nossa bancada, para pressionar o governo
federal para que reveja. Então quero agradecer, minha
Presidente. Obrigado pelo espaço, oportunidade que nos dá e
parabéns pela condução da Sessão.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Quero agradecer
o Presidente por esta oportunidade de estar presidindo a Sessão
hoje. E dizer, Deputado, que eu tenho certeza que nós vamos
estar muito bem representados em Brasília, o senhor com o
Presidente lá, conversando e esta Comissão que o senhor fez,
de deputados, eu tenho certeza que vai defender o povo
rondoniense. O povo clama por essa energia alta, para baixar
um pouco. Eu sei que não depende da gente, mas essas
manifestações nossas, aqui do Legislativo, para o povo de
Rondônia sempre vai ser bem-vinda. Muito obrigado, Presidente,
e parabéns aqui, de novo, por esse mandato do senhor como
Presidente aqui da Casa.
E agora, encerrando as Breves Comunicações, passamos
à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura
das proposições recebidas.
O SR. DR. NEIDSON (3º Secretário) – Procede à leitura das
proposições recebidas.

27 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 535

Defesa Civil Estadual, que informe com urgência, sobre Plano
de Ação de Emergência em áreas próximas às barragens.
- REQUERIMENTO COLETIVO. Requerem à Mesa, na Forma
Regimental, o encaminhamento de cópias deste Requerimento
ao Líder da Bancada Federal do Estado de Rondônia, para
intervir por intermédio do Governo Federal, na viabilização de
Recursos financeiros para iniciar a execução do “Projeto de
Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Av. Dr. Lewerger, no
Município de Guajará-Mirim/RO”, com um custo aproximado
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
Audiência Pública no dia 11 de março de 2019, às 09:00 horas,
no plenário desta Casa, para discutir sobre a “Segurança das
Barragens do Estado de Rondônia”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
Voto de Louvor ao servidor público Cabo PM Thyago Vinícius
Marques Oliveira em reconhecimento a sua prontidão
profissional na ação ocorrida no dia 25 de dezembro de 2018,
na Cidade de Ariquemes.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Mesa Diretora a “Convocação” para o dia 27/02/2019 (quartafeira) às 09h30, no Plenário desta Casa de Leis, da Secretária
de Estado de Justiça – SEJUS; do Secretário de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG e do Secretário
de Estado de Finanças - SEFIN para prestarem informações e
esclarecimentos nesta Casa de Leis na forma em que se
apresenta.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Secretaria do Estado de Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC, observada a urgência que o caso requer, informações
acerca da ausência de efetivo da Polícia Militar, no Posto Policial
localizado em Cujubim Grande, no município de Porto Velho/
RO.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de
Rondônia, informações acerca da interdição do Mercado
Municipal do município de Guajará-Mirim/RO.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Secretária de Estado de Justiça – SEJUS, informações quanto
ao possível surto de meningite nas unidades prisionais de Porto
Velho/RO.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA. Dá a
denominação de Palácio Marechal Rondon à sede do Poder
Legislativo do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
informações e inspeção técnica ao Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia quanto às despesas que ocorreram à conta da
dotação orçamentária da SEJUS decorrentes das contratações
autorizadas pelo do Decreto nº 23.592, de 24 de janeiro de
2019, que autoriza a intervenção e a administração pelo
Comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia nas unidades
prisionais.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer ao
Governo do Estado de Rondônia, através da Coordenadoria da

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
ao Comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia,

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EYDER BRASIL. Requer que
seja mantida a tramitação da Mensagem nº 270/2018 do Poder
Executivo.
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informações quanto ao gerenciamento e custos de operação
da intervenção e a administração pelo Comando da Polícia Militar
do Estado de Rondônia nas unidades prisionais, bem como, da
convocação de integrantes do Corpo Voluntário de Militares do
Estado da Reserva Remunerada, desde a edição do Decreto nº
23.592/2019.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, informações acerca
do armamento e munição que estava no paiol do presídio Urso
Branco e foi retirado pela Companhia de Operações Especiais
da Polícia Militar do Estado de Rondônia (COE), Porto Velho/
RO.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Secretaria do Estado de Segurança, Defesa e Cidadania –
SESDEC, cópia do relatório com as devidas justificativas acerca
da desativação do Núcleo de Operações Aéreas – NOA, nesta
Capital.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Secretária de Estado de Educação informações quanto à
convocação dos aprovados em concurso público referente ao
Edital nº 115/GCP/SEGEP de 30 de junho de 2017.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer
à Mesa Diretora, com fulcro no art. 5º da Resolução nº 370, de
3 de maio de 2017, o competente Ato da Mesa e consequente
nomeação da Comissão Executiva com vistas à realização do
“Parlamento Jovem Rondoniense” para o ano de 2019.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO ADAILTON FÚRIA.
“Dispõe sobre a criação, no âmbito da Assembleia Legislativa/
RO, da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de
Energia e dos Municípios-Sede de Usinas Hidrelétricas do Estado
de Rondônia”.
- PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO
ANDERSON PEREIRA. Acrescente-se o inciso X ao Art. 187 do
Capítulo II, Seção I, da Constituição do Estado de Rondônia e
dá outras providências.
Lidas as matérias, Sra. Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, Deputado.
Esta Presidência comunica às senhoras e senhores deputados
que conforme prescreve o art. 129 do Regimento Interno, não
será designada a Ordem do Dia para esta Sessão.
Encerrada a Ordem do Dia, passemos para o Grande
Expediente. Concedo a palavra ao senhor Deputado Lazinho da
Fetagro, com um tempo de vinte minutos, com apartes.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Senhora Presidente.
Parabenizo Vossa Excelência por presidir os trabalhos desta
Casa no primeiro dia de Sessão. Tenho certeza que toda a sua
família e Vossa Excelência está muito orgulhosa disso e para
nós é uma satisfação muito grande tê-la também como
deputada, principalmente no nosso município de Jaru. Eu me
sinto muito honrado em trabalhar junto com Vossa Excelência,
assim como cumprimento todos os deputados aqui presentes
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nesta Sessão. Trago as boas-vindas aos novos deputados, aos
antigos deputados que nos socializam e que nos contribuem
para o desenvolvimento dos trabalhos desta Casa.
Cumprimento todos os funcionários, todos os companheiros
de trabalho, a imprensa e o público aqui presente.
Senhor Presidente, Senhora Presidente, tenho ouvido
atentamente os pronunciamentos dos nobres deputados desta
Casa com relação à problemática, do momento, no Estado de
Rondônia que é o preço da energia. Eu, ainda na antiga, na
outra legislatura, antes de sair, de ser dado o aumento, nós
fizemos um pronunciamento nesta tribuna dizendo que estaria
sendo liberado esse aumento que poderia chegar até 27%. E
naquela oportunidade um deputado que hoje, infelizmente não
está mais conosco, disse da impossibilidade, que seria
imaginário, impossível imaginar um aumento de energia para
o Estado de Rondônia de 27%. E eu já afirmava que estaria
porque nós acompanhamos um pouco do contrato, isso estava
inclusive no contrato de privatização da CERON aqui no Estado.
E se consumou o aumento de 27%. Como já foi dito aqui tem
mais aumentos para virem e vale a gente lembrar que essa
energia consumida no Estado de Rondônia, eu ainda não sei,
mas me parece que as usinas que foram ligadas, que nós
votamos contra, eu votei contra a ligação dessas turbinas, das
06 turbinas, não está sendo consumida no Estado de Rondônia.
A nossa energia ainda é da usina de Samuel. Então, é mais
ainda inconcebível imaginar esse aumento em se tratando que
nós não estamos consumindo a energia da usina de Samuel
toda, ainda não chegamos a consumir a quantidade de energia
que geramos para o Estado todo. Então, é um desrespeito, é
imoral, é imoral o que se faz no Estado de Rondônia com
relação à energia. E aí, vários problemas, aumentou agora,
vai aumentar de novo como já foi dito e a gente precisa
aprofundar o debate e discutir o porquê disso. Porque nós
estamos discutindo o efeito, não estamos falando da causa. A
causa do aumento abusivo no preço da energia, política de
governo diferenciada dos últimos anos. Uma política de governo
que trabalha a privatização, que se lasque o povo. Que tira
subsídios, como por exemplo, mais uma para os agricultores,
para os produtores do nosso Estado e do nosso País, Deputado
Adelino, foi tirar nos últimos minutos do mandato do ‘vampiro’
Temer, assinou o Decreto 9.642, que tira o subsídio dado aos
agricultores na energia, Deputado Adelino. Nos próximos 05
anos vai zerar o incentivo dado ao consumo de energia no
campo, Deputado Luizinho. Isso significa aumento no preço
do alimento, isso significa baixa renda.
Então, o aumento da energia no Estado de Rondônia é
política de governo. A gente discutiu que é política de governo,
o que se pensa de um país e o que se pensa de um povo
quando se governa para esse povo. Nós vamos viver tempos
difíceis nesse país. E está claro para nós o que é que nós
vamos passar. Está claro, Deputado Adelino, a quantidade de
políticas públicas que nós perdemos para o setor produtivo
nos últimos anos.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Um aparte?
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Nós precisamos analisar que
o povo tem que lutar, sim. Nós vamos ter que lutar, nós vamos
ter que correr atrás para discutir com o Governo Federal, para
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discutir com as empresas que fornecem, que trabalha na
geração de energia no nosso Estado, discutir como fazer para
não deixar o povo num sofrimento profundo. Tem gente que
não vai conseguir pagar energia, não vai conseguir.
Se a empresa tem no contrato esse aumento abusivo é
porque houve concessão do Estado para isso, do estado
brasileiro para isso. A agência reguladora concedeu o aumento
para isso, permitiu que fizesse isso, e essa agência reguladora
pertence a um outro modelo de Governo. Um modelo de Governo
que tira direitos, que aprovou já a reforma trabalhista tirando
o direto da classe trabalhadora, e que agora propõe uma nova
carteira de trabalho verde e amarela, que essa carteira de
trabalho, quando for contratada, o patrão vai dizer: “você quer
essa carteira com direitos ou essa carteira sem direitos?”.
Porque o lema é dizer: é melhor ter emprego sem direitos do
que ter direitos e não ter emprego. É muito fácil dizer isso. De
um Governo Federal que pegou o preço do combustível, que
era subsidiado antigamente, de dois e pouco, o preço da
gasolina, elevou para cinco mil, dizendo que Petrobras estava
falida, com a renda e com o lucro de milhões por ano, mesmo
na crise. De um Governo que quebrou a sequência, Deputado
Chiquinho, do aumento do salário mínimo, real, e a cada ano
tira um pouquinho do salário mínimo, que isso reflete na vida
dos trabalhadores, que isso reflete lá no município. De um
Governo que propõe agora a reforma da Previdência, que vai,
jamais, jamais, Deputado Adelino, nós vamos conseguir nos
aposentar. Não estou falando como Deputado não, porque
Deputado, para quem não sabe, não quer aposentadoria,
embora digam que tem aposentadoria, não tem aposentadoria
para Deputado. Agora, dentre tantas aberrações na Reforma
da Previdência, que é a falta de cobrança das dívidas das
empresas com relação ao sistema previdenciário, que não é
só a Previdência, vem tirar dos direitos dos trabalhadores. É
levar o trabalhador para se aposentar aos 65 anos de idade, e
só vai aposentar se ele tiver empregado aos 65 anos de idade.
Como uma mulher aos 62 de idade, se aposentar contribuindo
lá na roça, Deputado Chiquinho, Vossa Excelência sabe meu
amigo, Vossa Excelência já pensou em uma família que tem
cinco pessoas na zona rural, contribuir mensalmente para se
aposentar na Previdência, durante 15, 20 anos? Não vai,
Deputado Cirone, não vai se aposentar, esse é o tipo de Governo
que está ai. Um Governo que resolveu privatizar tudo. E que a
privatização é você tirar do que é do povo e passar para
empresários. Empresário quer ganhar, não vai perder. Então,
a gente precisa discutir essas causas, nós estamos discutindo
modelo de Governo, eu respeito. Agora, um País não vai crescer
concentrando renda, um País não vai crescer..., nós estamos
falando, ouvi muitos Deputados falando de regularização
fundiária. A proposta de regularização fundiária que tem hoje
no Governo Federal não serve para Rondônia. E eu digo para
vocês por que não serve, porque estão pegando as ATPs, que
são as concessões antigas, de pessoas que nunca trabalharam
a terra, e reintegrando poder a eles, de reivindicar na Justiça a
retirada de famílias que vivem em cima dessas terras, Deputado
Adelino, há mais de 20 anos. Essa é a proposta que está lá, é
simples. Criaram uma Lei o ano passado, Deputado Adelino,
nós estávamos conversando sobre isso, o ano passado não é
Deputado? Já lhe concedo um aparte. A forma como eles
fizeram a proposta para a regularização vai gerar mais conflitos
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no Estado, vai gerar mais desemprego no Estado. Então, a
gente precisa discutir isso. Não dá para a gente imaginar, você
imagine um Governo que tira a taxação da importação de leite,
Deputado Cirone, tantos anos. Há 10 anos nós tínhamos essa
taxa de importação, que fortalecia a produção interna. Hoje,
nós vamos ter que concorrer, o nosso leite no Brasil tem que
concorrer com o leite produzido na Europa, produzido na
Argentina, porque foi tirada a taxação. Enquanto o Brasil abre
as pernas para a pressão internacional, os outros fecham e
ferram com a gente. Então, eu quero parabenizar. Abro aparte
ao Deputado Adelino, por favor.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero parabenizar, Deputado
Lazinho, por vir à tribuna e trazer um tema muito preocupante,
principalmente quando se trata da agricultura, agricultura
familiar é o que mais emprega no Estado de Rondônia e também
no Brasil é o setor que mantém melhor o Brasil ainda numa
situação melhor do que os outros Estados. O Estado de Rondônia
está melhor e o País ainda está mantendo o PIB em função da
agricultura.
Mas nós queremos também dizer que essa economia
que foi implantada no País não é de agora, há muitos anos.
Uma economia que só deu naquilo que está acontecendo hoje.
E também, quando o senhor, com certeza, defende o Partido
dos Trabalhadores que ficou 13 anos no poder e o Temer é
parte ainda, ele era vice lá atrás e assumiu o Governo. E então
a gente não pode também debitar toda responsabilidade da
situação que está o País, principalmente, se fala em 14 milhões
de pessoas desempregadas, alguma coisa tem que fazer para
que a economia seja aquecida.
Concordo quando Vossa Excelência fala, deputado, sobre
a questão do leite, a questão da agricultura que tem que
continuar fomentando, tem que ter, mas nós temos que também
saber que o Brasil não chegou na situação que está hoje por
causa de um momento só. Foi de muito tempo que vem se
arrastando a economia do país e hoje chegou num ponto que
tem que fazer alguma coisa. Não estou falando que tem que
ser feito aquilo que está sendo feito no momento. Mas nós
precisamos modernizar, arrumar alguma opção, é preciso que
o Governo Federal que assumiu agora, tente corrigir o que foi
feito errado no passado para que o Brasil não continue nessa
situação, cada vez desempregando. E agora mais uma vez essa
energia, e eu volto a frisar aqui, que talvez antes o senhor
discordasse, que na época da Dilma parecia que a energia ia
baixar, se não me engano 7 ou 14%, e depois, de repente,
dobrou o valor. E foi naquele momento que o ICMS do Estado,
o Governador aproveitou aquele momento e pegou, se não me
engano, 2% ou 3% ou 4% dessa queda e embutiu no ICMS do
Estado, aumentou. E, automaticamente, depois, quando
disparou a energia... Então tem várias coisas que foram feitas
erradas nesse Governo passado, tem muitos anos. Não estou
dizendo que só no Governo do PT que foi errado, mas tem que
saber que o Temer é continuação, foi eleito como vice do PT.
Então isso, naquele momento o senhor falou que ia para o
embate, mas nós temos que hoje responsabilizar todo mundo
naquilo que passou, todos tem sua culpa. Lá no Fernando
Henrique também tem suas culpas também, mas nós
precisamos agora sentar e ver o que vamos fazer. O povo não
aguenta mais, está cada vez mais desempregado, está, cada
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vez mais, a economia desaquecida e alguma coisa neste País
tem que ser feita. E espero que o Congresso Nacional junto
com o Presidente da República faça alguma coisa para que a
gente consiga melhorar.
Eu quero parabenizar o seu pronunciamento e me
congratular, porque a agricultura e essa questão do leite é
gravíssima, os laticínios de Rondônia a maioria está fechando.
É gravíssimo isso! E no País deve ter, em outros Estados esse
problema também e nós temos que rever, uma coisa que nós
temos que discutir junto com a Bancada Federal. E a questão
também dessa política, nós não podemos responsabilizar só o
momento não, nós temos que responsabilizar o passado
também. Obrigado.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, nobre deputado.
Vossa Excelência sabe que eu lhe respeito muito. Tenho um
grande respeito por Vossa Excelência, mas tem que acabar
com esse discurso que a culpa é lá do passado. Primeiro que o
Temer entrou lá em cima de um golpe. Até 2014 não tinha
crise, tinha se superado todas as crises no Brasil. Quando o
‘Aécinho cherosol’, ‘Aécio cherosol’ perdeu a eleição ficou doido,
doido, maluco, articulou e arrumou essa desgraça que
aconteceu com o Brasil aí. Acho que isso tem que ser colocado
em prática e largar mão, já passou dois anos, vai para três,
está botando culpa lá atrás. Culpa num governo que tinha
políticas públicas para a classe trabalhadora, para o pobre e
que o empresário ganhava dinheiro, e que o banqueiro ganhava
dinheiro e todo mundo ganhou dinheiro. Então tem que parar
com esse negócio de dizer ‘não, porque fulano...’. Olha, vamos
assumir o papel, não tem capacidade.
E eu quero, Deputado Adelino, que o atual governo tenha
condições, o atual governo largue mão de falar do passado e
governe. Porque até agora só falou abobrinha, só falou asneira,
só cometeu bobagem esse governo que está aí. Esse governo,
lá em Brasília, só fez besteira. E arrumou laranja, tem um
laranjal para tudo quanto é lado neste País.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Tem muito menos rombo do
que no passado.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Não fez nada pelo Brasil. Não
fez nada até agora. Arrumou laranja para tudo quanto é lado e
não resolveu até agora. E a gente espera que...
O SR. ADELINO FOLLADOR – O laranja não está só no PSL,
não. Está em muitos partidos aí, não é só no PSL, não. Estou
fazendo a defesa dos nossos companheiros aqui.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Vossa Excelência agora me dê
à palavra, eu já lhe dei a sua.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não, eu respeito muito a
sua.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Os outros partidos não
elegeram com a santidade da auréola na cabeça. Os outros
partidos, todos eles sabem que têm pessoas boas e sérias, e
ruins em todos eles. E este um que elegeu aí, se elegeu dizendo
que é santo, e não existe. Aliás, santo existe e está no céu. E
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nós temos gente excelente dentro do PSL eu tenho certeza.
Eu acho que o Deputado Eyder é uma destas pessoas. Eu espero
que o nosso Governador aqui seja uma destas pessoas, que
também pare com este negócio de discurso de acabar com a
corrupção, porque dentro do Estado de Rondônia pode ter
corrupção, mas não está cheio de bandidos, não. Tem que
governar. Tem que governar. Assim política fala do Governo
Federal, só fala abobrinha! Esse negócio de que: ‘é porque
governou, no passado só fez’. Assumiu a criança, cuida dela
filho! Governe! Não é? Olha aí, aumento de 27%, aumento do
quê? Pega no pé: ah, deputado setecentos mil. E aqui Deputado
Chiquinho, R$ 700 mil no programa do PA que era um programa
excelente para o Brasil. Habitação rural, acabou. PA acabou.
Está acabando com tudo que foi conquistado, a troco de quê?
A troco de concessão para as grandes empresas.
Então eu acho que a gente tem que colocar isso na
cabeça. Vamos assumir os erros, quem cometeu seus erros.
E vamos saber que agora é hora de governar o Brasil. E
governar para todo o povo brasileiro e inclusive para a classe
trabalhadora com os seus direitos, porque a classe trabalhadora
tem que ter os seus direitos. É muito fácil a classe empresarial
falar que o custo no Brasil é muito caro, mas sonega imposto!
Sem generalizar, tem empresário bom e empresário sério,
mas é aquele que sonega imposto, Deputado Adelino. Tem ou
não tem? Então é isso! Que sejam todos os culpados, que
reconheçam os seus erros e assumam. E aqueles que querem
realmente o bem do Brasil que assumam. E que o povo de
Rondônia coloque a mão na cabeça e vamos para rua, porque
é na rua que nós vamos reverter esta quantidade de aumento
que nós ainda vamos receber muito mais. Obrigado, senhora
Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada, Deputado
Lazinho. Parabéns pelo discurso. E dizer que quem casou com
a viúva que assuma os filhos, não é, deputado?
Eu quero agradecer a todos aqui presentes. Quero agradecer
aqui aos deputados.
E encerrando o Grande Expediente, passamos às
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos.
Encerrada as Comunicações de Liderança, passamos às
Comunicações Parlamentares, também não há oradores
inscritos.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus...
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Pois não, Deputado
Adelino.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu gostaria de convidar os
deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e
Justiça que na terça-feira, às 10 horas, nós vamos reunir no
Plenarinho para poder eleger os componentes da Mesa e
também deliberar. Então, sou eu Deputado Adelino Follador, o
Deputado Anderson, Deputado Jair Montes, Deputado Jean,
Deputado Marcelo Cruz, Deputado Aélcio da TV, Deputado
Lebrão, Cassia Muleta e Deputado Ismael Crispin. Então quero
convidar a Vossas Excelências para estarem presentes, às 10
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horas, no Plenarinho para gente eleger o nosso Presidente e
também deliberar sobre alguns assuntos que porventura tiver
lá para ser deliberado. Obrigado.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, senhora
Presidente, aqui na Tribuna. Só uma coisa que eu esqueci e
que nós precisamos com urgência, Deputado Adelino. Vossa
Excelência está chamando uma Audiência Pública para discutir
as questões das barragens. Eu acho que o assunto é mais
urgente ainda, deputado. E eu queria fazer uma proposta para
a Mesa, para o nosso Presidente, que fosse junto ao Governo
fazer este debate diretamente com o Governo. Porque nós
estamos recebendo vídeos, eu não sei se é mentira ou se é
verdade, Deputado Eyder, Vossa Excelência que é o Líder do
Governo. A gente tem recebido vídeos de pessoas dizendo que
são as infiltrações nas usinas do Madeira. A gente não sabe o
que é verdade. A minha...
O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Lazinho, a nossa
proposição é Audiência Pública. Inclusive, hoje, eu falei, nós
vamos aprovar aqui e mandar convidando o Presidente da
Comissão de Infraestrutura, que aí o Senador Marcos Rogério
vai convidar as agências em nível nacional para poder participar
desta audiência para ter uma segurança maior para eles
esclarecerem. Que façam a vistoria antes...
O SR. LAZINHO DA FETAGRO - A minha preocupação é mais
rápida. É que seja feito por esta Casa uma Comissão e que vá
fazer essas visitas. Pegue o engenheiro e que vá fazer essas
visitas lá em Jirau, vá a Santo Antônio, urgente isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas nós não temos autonomia
para poder ir lá e dar o laudo, nós não temos pessoal técnico.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Não, nós temos autonomia.
Nós não temos pessoal técnico.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Não, autonomia nós temos,
pessoal técnico para ir lá e dar o laudo...
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) - Deputados...
O SR. LAZINHO DA FETAGRO - A indicação que eu faço é que
para tirar, dirimir dúvidas e tranquilizar as fofocas, que se faça
isso imediatamente, sem receios ‘olha, esse vídeo aqui não é
da usina, essa usina aqui não está com infiltração’, ninguém
sabe.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Certo, é uma
preocupação justa do Deputado. Então, nós vamos passar isso
para o Presidente Laerte fazer uma Comissão.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Encaminhe isso, que é urgente,
a audiência vai acontecer...
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – E para a gente
discutir isso aí com o Presidente na próxima semana já. Eu
acho que é uma preocupação justa, que também eu recebi
esse vídeo. Está certo.
SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente. Essa é a sugestão
que a gente faz.
O SR. ADELINO FOLLADOR – A proposição da audiência pública
é dia 11 de março. Não sei se vai fazer antes, mas está proposto
para o dia 11. Se o Marco Rogério conseguir marcar ali, sem
ser nessa semana, é na outra já. Não vai demorar muito não.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Essa semana,
quando o Presidente chegar de Brasília, a gente já começa a
discutir isso aí. Então, ninguém mais inscrito.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, declaro encerrada esta Sessão e convoco Sessão
Ordinária para amanhã, dia 20 de fevereiro, no horário
regimental, às 09 horas da manhã.
Está encerrada esta Sessão. Muito obrigada, fiquem com
Deus, porque Ele é a melhor companhia.
(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 35 minutos)
SECRETARIA GERAL

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu fui em uma visita lá e fui
quase fui escorraçado lá.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Então, mas aí é que está. A
proposta é que esta Casa, esta é a proposta que eu faço,
Deputado Eyder, junto com o Governo, imediatamente, é urgente
isso, porque não sabemos o que é verdade. Porque senão,
depois, vamos pecar por omissão. Vamos fazer essa
solicitação...

27 DE FEVEREIRO DE 2019

ATO DA SECRETARIA GERAL Nº 10/SG/2019
O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, com base no inciso XV do § 1º do
Art. 15 do Ato n°09/2015- MD/ALE, de 11 de novembro de
2015,
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer ponto facultativo em todos os setores da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no dia 4 de
março do corrente, em virtude dos festejos carnavalescos,
retornando o expediente normal no dia 7 de março (quintafeira).
Art. 2°- Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Secretaria Geral, 26 de fevereiro de 2019.
ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

De acordo
DEP. LAERTE GOMES
Presidente
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Administrativo nº 14394/2015, a contar de 1º de fevereiro de
2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

ATO Nº 20/2019-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327, de
9 de março de 2016.
RESOLVE:
Conceder 03 (três) diárias no período de 27 a 28/02/2019 e
01/03/2019, ao Deputado Estadual ELCIRONE MOREIRA DEIRÓ,
cadastro nº200165392, conforme Processo nº. 0002119/201979.
Porto Velho - RO, 26 de Fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0870/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
ALISSON MIQUEIAS ARAUJO MAGALHAES, para exercer o
Cargo em Comissão de Assistente Técnico, código AST-21, no
Gabinete da Presidência, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0056/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1253/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR

AILTON JOSE DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Gerente de Gestão de Pessoas e Folha de
Pagamento, código DGS-1, na Superintendência de Recursos
Humanos, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

O servidor ANDERSON CLEITON GUALBANO, matrícula nº
200165521, como Gestor do contrato nº 020/2018, conforme
Processo Administrativo nº 1435/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1261/2019-SRH/P/ALE

ATO Nº1256/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

DESIGNAR

DESIGNAR

O servidor AILTON JOSE DA SILVA, matrícula nº 200165499,
como Gestor do contrato nº 08/2016, conforme Processo

O servidor ANDERSON CLEITON GUALBANO, matrícula nº
200165521, como Gestor do contrato nº 012/2018, conforme
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Processo Administrativo nº 4888/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

Cassia Muletas, código DGS-1, a contar de 1º de fevereiro de
2019.

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1263/2019-SRH/P/ALE

ATO Nº0192/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

DESIGNAR

NOMEAR

O servidor ANDERSON CLEITON GUALBANO, matrícula nº
200165521, como Gestor do contrato nº 022/2018, conforme
Processo Administrativo nº 9722/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

CALIL MACHADO SANTANA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-22,
no Departamento de Gestão Orçamentaria, Financeira e
Patrimonial, da Controladoria Geral, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1003/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, para exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT30, no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 19 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0550/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
ANDRE HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete da Deputada

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1279/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor CALIL MACHADO SANTANA, matrícula nº
100008062, Assessor Técnico, para responder pelo
Departamento de Gestão Orçamentaria, Financeira e
Patrimonial, da Controladoria Geral, a contar de 1º de fevereiro
de 2019.
Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1259/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
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O servidor CARLOS ODILON GOMES ASCENÇO, matrícula nº
200165675, como Gestor do contrato nº 38/2016, conforme
Processo Administrativo nº 14576/2016, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1260/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor CARLOS ODILON GOMES ASCENÇO, matrícula nº
200165675, como Gestor do contrato nº 018/2017, conforme
Processo Administrativo nº 12514/2017, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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Processo Administrativo nº 17495/2015, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1268/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor CARLOS ODILON GOMES ASCENÇO, matrícula nº
200165675, como Gestor do contrato nº 008/2018, conforme
Processo Administrativo nº 15305/2017, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0841/2019-SRH/P/ALE
ATO Nº0271/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR

NOMEAR
CARLOS ODILON GOMES ASCENÇO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST21, na Divisão de Transporte, do Departamento de Almoxarifado
e Patrimônio, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CLAUDIO ALVES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST22, na Divisão de Redes Sociais, do Departamento de
Comunicação Social, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 15 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1258/2019-SRH/P/ALE

ATO Nº1264/2019-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

DESIGNAR

DESIGNAR

O servidor CARLOS ODILON GOMES ASCENÇO, matrícula nº
200165675, como Gestor do contrato nº 015/2016, conforme

O servidor CLAUDIO ALVES DA SILVA, matrícula nº
200166341, como Gestor do contrato nº 021/2018, conforme
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Processo Administrativo nº 2626/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

realizado no âmbito da ALE-RO, para o período de 1º de
fevereiro à 31 de dezembro de 2019.

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

Presidente: SABRINA DE MELO CARNEIRO – Cadastro:
200165656
Membro: FLAVIA RENATA METCHKO – Cadastro: 2001165619
Membro: GISELE MARIA DA SILVA GRAVATÁ – Cadastro:
20001165652
Suplente: JOHN KENNEDY CARNEIRO DE OLIVEIRA – Cadastro:
2001165653
Suplente: JONATAN DIAS CAMPOS – Cadastro: 2001165655

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1219/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
CLEONICE SOUZA DE ARAUJO PRIMO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST01, na Divisão de Expediente Controle, do Departamento
Legislativo, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 22 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1282/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora CLEONICE SOUZA DE ARAUJO PRIMO, matrícula
nº 100012386, Ocupante do cargo de Assistente Técnico, para
responder pela Divisão de Documentação e Arquivo, do
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, a contar de 1º
de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1281/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
dos Artigos 11 e 24 e Anexo VI, da LC nº 967 de 10 de janeiro
de 2018, alterada pela Lei complementar 1.012, de 7 de janeiro
de 2019, resolve:
Art. 1º. NOMEAR, para compor a Comissão de
Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Engenharia,
os servidores relacionados, que tem como objetivo acompanhar,
fiscalizar, receber todo e qualquer serviço de engenharia

Art. 2º. ESTABELECER, que a Comissão de que trata o Art.
1º terá como competências:
I – acompanhar, fiscalizar e receber, no que diz respeito à
execução do serviço e do bem entregue, em cumprimento ao
contrato ou instrumento equivalente;
II – rejeitar o serviço e material sempre que estiver fora das
especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em
desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação
III – emitir Termo de Recebimento, acompanhamento e
fiscalização dos Serviços de Engenharia;
IV – expedir Notificação, no caso de rejeição dos serviços e
materiais adquiridos;
Art. 3º. A comissão será composta por três membros efetivos
e dois suplentes, estes sem direito à gratificação, que somente
atuarão na ausência ou impedimento dos membros efetivo;
Art. 4º. FICAM convalidados os recebimentos dos serviços
realizados até a presente data, nos termos do Ato Nº. 0346/
2019-SRH/P/ALE, revogando-se disposições em contrário.Art.
6º. Este Ato tem vigência do período de 1º de fevereiro a 31 de
dezembro de 2019.
Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1265/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor DARCLES SOARES DOS SANTOS, matrícula nº
200165696, como Gestor dos contratos nº 026/2017 e 027/
2017, conforme Processo Administrativo nº 9739/2017, a contar
de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº1267/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor DARCLES SOARES DOS SANTOS, matrícula nº
200165696, como Gestor do contrato nº 028/2016, conforme
Processo Administrativo nº 12380/2015, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0257/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
DARCLES SOARES SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST14, na Divisão de Transporte, no Departamento de Almoxarifado
e Patrimônio, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0722/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

GILMARIO MOURA FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Lebrao, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0922/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
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INARA LEANDRO RIBEIRO, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-22, no
Departamento de Infraestrutura e Suporte Operacional, a
contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1254/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora INARA LEANDRO RIBEIRO, matrícula nº
200166166, como Gestora dos contratos nº 025 e 026/2016,
conforme Processo Administrativo nº 1075/2016, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0681/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
IRMA FOGAÇA BARBOSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Jhony Paixao, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

NOMEAR

NOMEAR
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ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0179/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
IVAN TAVARES, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado Lazinho da
Fetagro, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0473/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

27 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 545

JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Adailton Fúria, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.

NOMEAR
IZAIAS MATTOS, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado Luizinho Goebel,
código DGS-1, a contar de 1º de fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0260/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1275/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora JACQUELINY BORGES DE LOURDES, matrícula nº
200162393, como Gestora do contrato nº 026/2018, conforme
Processo Administrativo nº 6230/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1274/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora JANE ESTER SIQUEIRA LEMOS, matrícula nº
200166413, como Gestora do contrato nº 019/2016, conforme
Processo Administrativo nº 1960/2016, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0066/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
JOSE SARAIVA GALDINO DE MATOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST14, na Divisão de Transporte, no Departamento de Almoxarifado
e Patrimônio, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1262/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor JOSE SARAIVA GALDINO DE MATOS, matrícula
nº 200165693, como Gestor do contrato nº 16/2018, conforme
Processo Administrativo nº 4409/2017, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1255/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor JOSE SARAIVA GALDINO DE MATOS, matrícula
nº 200165693, como Gestor do contrato nº 039/2016, conforme
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Processo Administrativo nº 11313/2016, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0637/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
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ATO Nº1252/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora LARISSA OLIVEIRA PONTES, matrícula nº
200165689, como Gestora do contrato nº 06/2017, conforme
Processo Administrativo nº 13790/2017, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

NOMEAR
JUCINALDO SILVA DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-17,
na Divisão de Protocolo Geral, do Departamento de Comunicação
Interna e Externa, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1276/2019-SRH/P/ALE

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0224/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

LAUDY SIMOES DA SILVA NETA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Gabinete do Superintendente de Logística, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.

DESIGNAR

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

O servidor JUCINALDO SILVA DE SOUZA, matrícula nº
200166014, como Gestor dos contratos nº 004/2014 e 005/
2014, conforme Processo Administrativo nº 943/2013, a contar
de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0273/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1272/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora LAUDY SIMOES DA SILVA NETA, matrícula nº
200165667, como Gestora do contrato nº 17/2018, conforme
Processo Administrativo nº 5849/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

LARISSA OLIVEIRA PONTES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST23, na Divisão de Biblioteca, da Escola do Legislativo, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1273/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
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DESIGNAR
A servidora LAUDY SIMOES DA SILVA NETA, matrícula nº
200165667, como Gestora do contrato nº 30/2018, conforme
Processo Administrativo nº 13389/2018, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0772/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
LEONARDO ALVES RODRIGUES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Laerte Gomes, código DGS-1, a contar de 1º de fevereiro de
2019.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0312/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
LUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Eyder Brasil, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0011/2019-SRH/P/ALE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1251/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, matrícula nº
200165405, como Gestor do contrato nº 007/2018, conforme
Processo Administrativo nº 1791/2017, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0053/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE
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Deputado Dr. Neidson, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
na Divisão de Transporte, do Departamento de Almoxarifado e
Patrimônio contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0363/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

MANUEL BENEDITO BRAGA BELFORT, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Aélcio da TV, código DGS1, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.

NOMEAR

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.

LUCIANA DOS SANTOS OCAMPO SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0747/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
NICODEMES DIAS CARDOSO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Alex Silva, código DGS-1, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0302/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
ROSANIA REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do
Deputado Geraldo da Rondônia, código DGS-1, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1257/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor RUBIA LUZ DA SILVA, matrícula nº 100010736,
como Gestor do contrato nº 17/2017, conforme Processo
Administrativo nº 11036/2017, a contar de 1º de fevereiro de
2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0219/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

27 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 548

NOMEAR
SIMONE RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-21, no
Gabinete do Secretário Administrativo, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1269/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora SIMONE RODRIGUES, matrícula nº 200165662,
como Gestora do contrato nº 06/2015, conforme Processo
Administrativo nº 5316/2015, a contar de 1º de fevereiro de
2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1270/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora SIMONE RODRIGUES, matrícula nº 200165662,
como Gestora dos contratos nº 253/2017/CUSD, 253/2017/
CCER e PSA/14/2017, conforme Processo Administrativo nº
12031/2017, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1271/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora SIMONE RODRIGUES, matrícula nº 200165662,
como Gestora do contrato nº 10/2014, conforme Processo
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Administrativo nº 1223/2014, a contar de 1º de fevereiro de
2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0538/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
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ATO Nº1266/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
O servidor WENDERSON HENRIQUE SOUZA MELO, matrícula
nº 200165666, como Gestor do contrato nº 001/AG/ALE,
conforme Processo Administrativo nº 15027/2017, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

SIMONE SARMENTO NINA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Anderson Pereira, código DGS-1, a contar de 1º de fevereiro
de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ATO Nº0194/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0198/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
SINEMAR LUIZ DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Diretor do Departamento de Polícia Legislativa,
código DGS-2, da Secretaria de Segurança Institucional, a
contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0225/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
WENDERSON HENRIQUE SOUZA MELO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT17, no Gabinete do Superintendente de Logística, a contar de
1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
NOMEAR
ZAINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-22,
na Divisão de Aplicação das Normas Técnicas e Contábeis, do
Departamento de Gestão Orçamentaria, Financeira e
Patrimonial, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1280/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:
DESIGNAR
A servidora ZAINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, matrícula nº
200165843, Ocupante do cargo de Assessor Técnico, para
responder pela Divisão de Aplicação das Normas Técnicas e
Contábeis, Departamento de Gestão Orçamentaria, Financeira
e Patrimonial, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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