


PORTO VELHO

Após uma visita ao bairro Caladinho, na zona Sul de 
Porto Velho, o deputado pediu atenção do Governo 
de Rondônia, através da Caerd para a situação precá-
ria que os moradores acessam água potável. “Como 
pode, uma população, de uma capital, fazer � la em uma 
única torneira para poder ter acesso a água potável, 
sem nenhum menosprezo, eu me senti no sertão do 
Nordeste, estando em plena Amazônia, no Estado de 
Rondônia e com tanta água disponível”, disse.

Para atender a educação de Porto Velho, o deputado 
Ismael Crispin encaminhou indicação para a Secre-
taria de Estado da Educação (Seduc/RO), solicitando 
a troca do telhado do Centro Estadual de Ensino de 
Jovens e Adultos – CEEJA Padre Moretti com objetivo 
de criar um ambiente escolar e acolhedor para os mem-
bros da comunidade escolar.

Visando oferecer um ambiente confortável e 
adequado aos alunos da Escola São Pedro, no 
bairro Pedrinhas em Porto Velho, o deputado 
Ismael Crispin destinou R$ 212 mil para a reforma 
e ampliação das salas. Na ocasião, o parlamentar 
destacou que o desempenho dos alunos que 
estudam em ambientes com boa infraestrutura 
é superior ao dos que estão em escolas que não 
dispõem de ambientes adequados.
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Com objetivo de contribuir com a reinserção social do 
apenados de Rondônia, o deputado Ismael Crispin desti-
nou recurso de R$ 40 mil para ajudar no Projeto Pintando 
a Liberdade (PPL),  gerido pela Secretaria de Estado da 
Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social 
(Geres), e conta com um ateliê de costura para a produção 
de bolas e artigos esportivos dentro do Presidio de Médio 
Porte, com a utilização de mão de obra dos reeducandos 
do regime fechado.

Após uma visita ao distrito de União Bandeirantes, 
o deputado recebeu a solicitação de recurso para 
aquisição de um aparelho de ultrassonografia 
para atender as demandas dos moradores e para 
ajudar na saúde do distrito, o deputado destinou 
emenda de R$ 160 mil para aquisição do aparelho 
e o recurso já está empenhado.

Buscando atender as reivindicações dos moradores do dis-
trito de Extrema, distante cerca de 300 quilômetros de Porto 
Velho, o deputado Ismael esteve reunido com o reitor do 
IFRO professor Uberlando Tiburtino Leite, a pró-Reitora de 
Extensão, Maria Goreth Reis, o Diretor de Educação a Distân-
cia do IFRO, Aloir Pedruzzi Júnior, o diretor de Programas 
e Projetos de Extensão do IFRO, Sérgio Loss e o assessor da 
reitoria, Carlos Henrique para debater a possibilidade da 
implantação de uma unidade do IFRO no distrito.

Diante das demandas recebidas pelos moradores do 
distrito de União Bandeirantes, o deputado Ismael 
Crispin esteve com a secretária de Saúde de Porto 
Velho (Semusa), Eliana Pasini, a secretária-adjunta 
Marilene Penati e técnicos para discutir ações dentro 
da saúde básica para atender a população do distrito. 

UNIDADE DO IFRO NO 
DISTRITO DE EXTREMA

MELHORIAS NA
SAÚDE BÁSICA DE 
UNIÃO BANDEIRANTES

PROJETO PINTANDO 
A LIBERDADE

AQUISIÇÃO DE 
APARELHO DE 
ULTRASSONOGRAFIA
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ITAPUÃ 
DO OESTE 

CANDEIAS 
DO JAMARI  

Como grande defensor de investimentos em educação 
como fator de transformação na vida das pessoas, o depu-
tado Ismael Crispin (PSB) em reunião com a vereadora de 
Itapuã do Oeste Rose Lopes, garantiu recurso de R$ 874 mil 
para ampliação da escola Cecília Meireles, através da cons-
trução de banheiros, salas de aula e refeitórios. O valor já está 
empenhado e logo as obras terão início. 

Buscando proporcionar mais qualidade 
nos atendimentos dos pacientes de Can-
deias do Jamari, o deputado Ismael Cris-
pin garantiu recurso de R$ 278 mil para 
aquisição de uma ambulância. O projeto 
já está em andamento na Sesau. 

Atuando em defesa do fortalecimento da 
saúde de Rondônia, o deputado Ismael 
Crispin destinou recurso de R$ 150 mil 
para aquisição de dois veículos para aten-
der a Secretária de Saúde do município. 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
CECÍLIA MEIRELES

REFORÇO PARA 
SAÚDE 

AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS
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Como grande defensor da agricultura fami-
liar, o deputado Ismael Crispin, entregou em 
março de 2021, um distribuidor de calcário 
de 5.5 toneladas, uma roçadeira hidráulica e 
um encanteirador. Os implementos agrícolas 
foram adquiridos por meio de um investi-
mento de R$ 73 mil destinado através emenda 
parlamentar do deputado.

Em atendimento as demandas dos mora-
dores do município de Candeias do Jamari, 
apresentadas pelo líder da comunidade Vila 
Nova Samuel, Geraldo Sem Medo, o deputado 
Ismael Crispin solicitou aos órgãos de segu-
rança de Rondônia, a presença das forças de 
segurança pública na comunidade para con-
tribuir com a redução da criminalidade. 

Buscando dar condições de 
escoar a produção dos produtores 
rurais de Candeias do Jamari, 
o deputado Ismael Crispin está 

buscando viabilizar recursos 
para atender o município, através 
da destinação de recursos de 
R$ 350 mil para recuperar as 

estradas vicinais. O projeto está 
em estudo e aguardando parceria 
da prefeitura. 

ENTREGA DE 
EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS 
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RECURSOS PARA ATENDER AS ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS

MAIS SEGURANÇA 
PÚBLICA
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Visando melhorar o trabalho 
dos agentes comunitários de 
saúde (ACS) e aos agentes de 
combate às endemias (ACE) que 
atuam nas unidades básicas do 

município  de Nova Mamoré, o 
deputado Ismael Crispin dispo-
nibilizou recursos de R$ 400 mil 
para aquisição de motocicletas, 
no intuito de facilitar o trabalho 

dos agentes, que percorrem gran-
des distâncias para fazer as visi-
tas domiciliares, além de garantir 
que o atendimento seja feito com 
mais agilidade.

MOTOCICLETAS 
PARA AGENTES

NOVA MAMORÉ
Em visita a comunidade de Rancho 
Alegre no município de Candeias do 
Jamari, o deputado Ismael Crispin 
garantiu a destinação de R$ 150 mil 
para apoiar o projeto de fruticultura 
que tem como forte o cultivo da pitaya. 

PROJETO DE 
FRUTICULTURA 
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Em atenção à demanda apresentada pelo 
vereador Augustinho Figueiredo de Guajará-
-Mirim, o deputado Ismael Crispin, solicitou 
do Departamento de Estradas de Rodagem e 
Transporte (DER), a realização de uma "Ope-
ração tapa buracos", com a realização do ser-
viço de recapeamentos nas ruas e avenidas 
do município para deixar a cidade em condi-
ções adequadas e seguras para o trânsito de 
veículos e pedestres.

O deputado Ismael Crispin reservou 
R$ 300 mil para ampliar o acesso dos 
pacientes de Guajará-Mirim às cirurgias 
eletivas realizadas no Sistema Único 
de Saúde (SUS), a pedido do vereador 
Augustinho Figueiredo. A ação tem 
como objetivo diminuir o tempo de 
espera daqueles que aguardam por 
procedimentos agendados. 

Em visita ao município de Guajará Mirim, 
acompanhado do vereador Augustinho 
Figueiredo, o deputado constatou a necessi-
dade de recuperar a pista de kart do autódromo 
e de imediato solicitou do Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem e Transportes 
- DER/RO, a recuperação do local, visando pro-
porcionar um ambiente de lazer e interação 
social para os moradores do município. 

CUSTEIO DE 
CIRURGIAS 
ELETIVAS

RECUPERAÇÃO 
DA PISTA 
DE KART

GUAJARÁ-MIRIM 

OPERAÇÃO 
TAPA-BURACOS




