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contempladas neste texto. Mas, mais uma vez, Deputado
Luizinho, pode ter certeza que tem nosso total apoio, como
também dos demais deputados. Esse é um dos Projetos, digo
e repito, mais importantes que chegou na Casa nos últimos
anos. Parabéns pelo discurso.

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

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Questão de Ordem
concedida, Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Eu quero parabenizar o
Deputado Luizinho e realmente ele tem razão. Nós precisamos
agilizar o mais rápido possível, Senhor Presidente Alex Redano,
porque é um Projeto importante para o produtor, para o homem
do campo. É um Projeto que vai aumentar a produção rural e
muito. Aquilo como o senhor falou: várias áreas que há tempos
atrás não eram área produtiva e hoje já são áreas produtivas.
E isso o zoneamento vai dar essa condição. Vai tirar de zonas,
às vezes zona 2.1, 2.2, trazendo para 1.1.

Então, o avanço é muito grande nesse Projeto,
principalmente áreas como a área aqui de Porto Velho,
Candeias, o cerrado entre Pimenta Bueno e Vilhena; a região
de Pimenteiras e tantas outras do Estado inteiro. Vai ser um
grande benefício para o Estado de Rondônia. Então, o produtor
rural pode, com esse zoneamento aprovado, pode triplicar a
produção de Rondônia na questão do agronegócio.

Parabéns, Deputado Luizinho pela cobrança. Mas tenho
certeza, Deputado Redano, dá para a gente votar. Já tivemos
uma reunião na semana passada, vamos ter outra na próxima
semana. Eu acho que dá para nós votarmos na primeira semana
de agosto ou até antes. A gente colocar esse Projeto em
votação, que é importante para que o produtor rural possa
trabalhar em paz nas questões ambientais.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Chiquinho da Emater. Com certeza vamos alinhar. E Deputado
Luizinho, eu penso que nas próximas semanas nós devemos
nos reunir para conversarmos e já decidirmos essa data.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Agradeço muito, nosso
Presidente, Deputado Alex Redano. Sei do comprometimento
que o senhor tem. Conheço sua região, ouço muito ali o setor
produtivo, que muito bem fala de Vossa Excelência, fala da
nossa Prefeita Carla Redano, que vem fazendo um grande
trabalho. E eu tenho certeza que isso aí só vai fortalecer os
municípios, vai gerar emprego e nós vamos, através da
produção agrícola, avançar muito mais no nosso Estado de
Rondônia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Luizinho. Passamos às Comunicações Parlamentares. Ninguém
inscrito. Não há orador.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 28 minutos)

ERRATA

No DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.217 que “Susta os efeitos da
Portaria nº 2.420/PM-RO, de 15 de março de 2021, que reiniciou
a tramitação processual dos processos administrativos no
âmbito da Polícia Militar do Estado de Rondônia”, publicado no
DO-e-ALE/RO nº 053, de 29 de março de 2021.

Onde se lê:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.217,
DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Leia-se:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.217,
DE 25 DE MARÇO DE 2021.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.241,
DE 30 DE JUNHO DE 2021

Prorroga a vigência do Decreto Legislativo
nº 1.213, de 17 dezembro de 2020, que
reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, a ocorrência do Estado de
Calamidade Pública, nos termos da
solicitação do Governador do Estado de
Rondônia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14,
combinado com o artigo 166 do Regimento Interno, promulga
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Ficam prorrogados, até o dia 31 de dezembro de
2021, os efeitos do Estado de   Calamidade Pública fixados
pelo Decreto Legislativo nº 1.213, de 17 de dezembro de 2020.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 30 de junho de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO


