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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA

Em 29 de março de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

Haroldo Santos - 2º Vice-Presidente
Edézio Martelli - Deputado

(Às 9 horas e 30 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Amarildo
Almeida (PDT),Edson Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB),
Marcos Donadon (PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP),
Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB),Chico Doido
(PSB), Paulo Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Romeu
Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN),
Beto do Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 10ª Sessão Ordinária da 6ª
legislatura.

A Sessão está suspensa por 15 minutos.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 31 minutos,
reabrindo-se às 9 horas e 38 minutos).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a sessão.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura da
sessão anterior.

O SR. HAROLDO SANTOS (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação
dou-a por aprovada.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.

O SR. HAROLDO SANTOS (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – MENSAGEM Nº 32/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “cria na estrutura da
Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria – CGAG, Cargos
de Direção Superior”.

02 – Ofício Circular 001/06 – Federação das APAEs do
Estado de Rondônia, informando que está com sede em novo
endereço.

03 – Carta nº 018/06 – Leite Brasil, encaminhando cópia
com minuta de Projeto de Lei, para alterar a Lei nº 11.265, de
3 de janeiro de 2006 que trata sobre a rotulagem de produtos
lácteos e comercialização de alimentos para lactentes e crianças
de primeira infância.

04 – Ofício nº 127/06 – Tribunal de Contas, encaminhando o
Processo nº 1170/06, referente a Prestação de Contas daquele
Tribunal, exercício de 2005.



26 de abril 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RO Nº 13190Pág.

SECRETARIA LEGISLATIVA

Maria Iris  Dias de Lima Diniz - Secretária Legislativa
Roger Luz da Silva - Divisão de Publicações e Anais
Silene Galdino Leite Reis - Divisão de Taquigrafia

O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante s/n, Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

Controle geral de processamento:  Roger Luz  Silva.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Processamento de textos: Sandra Almeida, Mariléia
Azevedo, Juliana Antonia e Pedro Rocha
Indexação e processamento de textos: Edmilcia
Martins  e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos: Maria do Carmo.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo.
Diagramação: Robison Luz da silva e Ana Cristina Favacho.
Distribuição  e org. Anais:  Terezinha Dias .
Taquigrafia: Ana Jóia, Elizete, Gláucia, Jô, Cida, Irene,
Ceiça,Mirian, Neide, Neuza e Rô.

Revisão das notas taquigráficas:  Silene G. Leite Reis

MESA DIRETORA

Carlão de Oliveira - Presidente
Kaká Mendonça– 1º Vice-Presidente
Haroldo Santos – 2º Vice-Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário
Ellen Ruth – 2º Secretário
João da Muleta – 3 º Secretário
Dr. Deusdete Alves – 4º Secretário

05 – Ofício Circular nº 49/06 – Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do Termo Aditivo nº 002/06 ao
Convênio TEM/SSPE/CODEFAT nº 024/05, celebrado entre o
Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria
de Políticas de Empregos – SPPE, com a interveniência do
Conselho Deliberativo do Fundo  de Amparo  ao Trabalhador –
CODEFAT, e o Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria
de Estado da Agricultura.

06 – Of. s/nº/2006 – UNALE, convidando esta Casa a
participar da X Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais
e das comemorações alusivas aos 10 anos de fundação da
UNALE, que se realizarão de 17 a 19 de maio do corrente, no
Centro de Eventos do Tropical Manaus Hotel e no Teatro
Amazonas, em Manaus.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Passemos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Passemos
ao Grande Expediente.

Com a palavra o Deputado Chico Paraíba, 20 minutos,
com apartes.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, senhores
Parlamentares, público que nos prestigia. Eu venho mais uma
vez aqui Sr. Presidente, nesta Tribuna falar sobre o colapso do
setor produtivo do Estado de Rondônia. Quem tem a
oportunidade de andar nos quatro cantos do Estado vai ver
que o setor produtivo estar num colapso generalizado.

O Estado de Rondônia quando foi colonizado criou-se
uma expectativa muito grande em diversos projetos. Veio o
projeto do PROBOR que incentivou o plantio de seringueira e
na realidade criou-se uma expectativa muito grande no Estado
de Rondônia. E nós rondonienses fomos cobaias, porque se
tem alguma coisa de seringueira produzindo é no Estado de
São Paulo e no Estado de Mato Grosso.

Criou-se uma expectativa muito grande com referência
a questão de plantio de café e praticamente o plantio de café
foi cada dia desestimulado e partiu-se para o ciclo da pecuária
e hoje nós estamos vendo aí os pecuaristas desesperados e
sem nenhuma perspectiva de solução para essa área. Os
insumos cada dia mais estão subindo, seja o sal, seja os
inseticidas e os herbicidas. Diziam que estes insumos estavam
ligados a questão do dólar e o dólar baixou e os insumos
continuam subindo; um saco de sal mineral que custava R$20,00

há dois anos atrás, e uma arrouba de boi R$47,00 hoje o saco
de sal mineral custa R$42,00 e uma arrouba de boi R$38,00.
E, assim a gasolina sobe, e assim o arame sobe e as coisas
dos agricultores só vem diminuindo e baixando. Criou-se uma
expectativa com a lei do Zoneamento. É verdade, quando
faltando quatro dias apenas para terminar o governo Bianco o
projeto foi colocado para votar nesta Casa, onde foi nomeado
um relator em Plenário e nós tivemos a coragem de pedir para
retirar este projeto porque aquela primeira versão acabava
com o Estado de Rondônia. É tão verdade que a primeira versão
da lei do zoneamento acabava com o Estado de Rondônia, que
saíram espalhando nos quatro cantos do Estado de Rondônia
que tinham feito um acordo que era benéfico para Rondônia e
todos sabem que se tivessem votado aquela matéria o Estado
de Rondônia estava muito pior, porque só podíamos explorar
até cinqüenta por cento apenas nas subzona 1.1, ou seja, nós
tínhamos que diminuir o Estado de Rondônia e nesse primeiro
acordo nós tínhamos que reflorestar a cada três anos sob pena
de multa pesada. Pedimos para tirar o projeto de pauta.

Como relator, solicitamos uma série de informações e
só depois de dois anos foi feito um novo acordo, este novo
acordo Rondônia teve um ganho muito grande, porque podemos
explorar até 50% em vez de ser só na subzona 1.1, mas na
subzona 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ficou determinado no segundo
acordo, Sr. Presidente, que os agricultores podem reflorestar
desde que o Governo Federal adeque as linhas de créditos e
através do fundo do Meio Ambiente possa arrumar recursos
para os agricultores reflorestarem. Ficou definido também no
segundo acordo a questão do Pacto Federativo qual a
responsabilidade do governo federal, qual a responsabilidade
do Estado e qual a responsabilidade dos municípios, a lei do
zoneamento foi reconhecida e deliberada pelo CONAMA e
estamos aguardando agora um decreto presidencial que até
hoje não foi assinado, como o decreto presidencial não foi
assinado a questão dos madeireiros do Estado de Rondônia
que também estão numa situação calamitosa, porque os
madeireiros do Estado de Rondônia não podem fazer nada. O
IBAMA diz que com a aprovação da lei do zoneamento o
aproveitamento das florestas estaduais tem que ser conduzido
pelo Estado, pelo outro lado o IBAMA diz que a SEDAM não
tem nenhum conhecimento nem condições mínimas de gerir
as florestas mesmo estaduais, por outro lado, ainda ontem,
esteve aqui, uma comissão, Deputado Haroldo Santos, que
Vossa Excelência participava para irmos lá no IBAMA e ver de
fato nesse momento de transição o que é que se vai fazer
principalmente para aqueles que já têm seus planos de manejo
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pronto e nada podem fazer. Eu estive no IBAMA, Deputado
Haroldo, ontem montamos a Comissão e quando eu cheguei lá
não tinha ninguém, Deputado Carlão, Vossa Excelência
determinou que uma Comissão fosse ao IBAMA...

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que foi adiada para
sexta-feira a reunião,e eu procurei, ontem os Deputados ali,
na hora em que terminou, e ficou marcado para sexta-feira às
nove horas porque o Pitaluga estava em Brasília e o Secretário
da SEDAM e então marcaram para sexta-feira às nove horas.

O SR. CHICO PARAÍBA – Pois, é. Mas eu gostaria de
dizer para Vossa Excelência que nós não fomos informados
por que até o Assessor de Imprensa aqui da Casa estava lá
também. Mas eu gostaria de dizer para os Senhores que de
fato nós estamos vivendo no Estado de Rondônia, os nossos
governantes nos quatro cantos do Estado dizendo que está
tudo bom, e, na realidade nós não estamos vendo nada.

Nós aprovamos aqui, nesta Casa, um reajuste para os
servidores públicos de 10% no mínimo o reajuste salarial, chega
aí a mensagem do governo dando um reajuste miserável de
5%. Criou-se uma expectativa desde o ano passado que este
ano seria o reajuste dos servidores públicos, pois é senhor
Presidente, os reajustes solicitados pelos servidores públicos
são apenas de 5%. Eu queria dizer para Vossa Excelência que
nós teríamos que através da Mesa Diretora dar um reajuste
para os nossos servidores, Sr. Ronilton Capixaba, no mínimo
de 10%. Porque foi a proposta que nós assumimos, que nós
discutimos. Em outras épocas o Governador dizia que não dava
aumento porque era culpa da Assembléia que não tinha
orçamento. Então, eu lhe pergunto: e o restante do orçamento
que nós aprovamos todos na questão de pessoal? Vai para
onde, Sr. Ronilton Capixaba? Sabe para onde é que vai? Eu
estou fazendo um desafio, se você chegar no município de Ji-
Paraná e perguntar qual é a obra de infra-estrutura que o
Estado de Rondônia fez em Ji-Paraná, não existe. se você chegar
no município de Médici Sr. Presidente, olha, eu vou dá só um
exemplo, no município de Presidente Médici o Senador Valdir
Raupp brigou, construiu a ponte do Rio Machado, José de Abreu
Bianco asfaltou a 3ª linha, asfaltou a estrada que vai da Estrela
de Rondônia até a cidade, fez 5 quilômetro de asfalto, o quê
que o Estado fez em Presidente Médici? Não fez nada, o Estado
não fez nada em Presidente Médici, e se você olhar em
Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, é só conversa fiada, é só no
gogó e é tão verdade que é só no gogó que o Estado de
Rondônia é verdade são 40 milhões que é determinado para
estradas a 10 mil reais o quilômetro, são 40 milhões de reais,
quarenta milhões de reais para estrada porque tem que fazer
todo o ano e este...

O Sr. Edézio Martelli – Um aparte Deputado Chico?

O SR. CHICO PARAÍBA – Concedo um aparte para V.
Exª. líder do Governo Deputado Edézio Martelli.

O Sr. Edézio Martelli – Isso que V .Exª. está
insinuando... eu não coloquei o meu mandato a disposição para
liderar, aliás eu tenho o prazer em liderar na minha região
como Parlamentar eleito por lá. Mas eu queria aqui fazer uma

referência ao discurso de V. Exª e dizer que quando se trata,
em duas partes eu gostaria de intervir. A questão do
Zoneamento, é reconhecido o trabalho de V. Exª. eu fui Relator
do Zoneamento na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª.
lembra disso e depois V. Exª. foi o Relator em Plenário, uma
questão do mérito. O Zoneamento na verdade começou em
88, eu nem participava da política do Estado de Rondônia,
porém em 2001 já estava aprovado por esta Casa, é
reconhecido que o Zoneamento foi palanque de muita gente
neste Estado, isso é reconhecido. Na verdade eu queria fazer
uma referência ao Secretário da pasta da SEDAM agora do
Governo Ivo, é reconhecido o trabalho que ele fez junto ao
CONAMA, porque foi aprovado sem nenhum voto contra, isso
para o Estado de Rondônia é um avanço. Eu entendi que como
foi um investimento muito grande e de muita importância para
o Estado deveria ter sido aprovado bem antes. Só para fazer
referência quanto importância do Zoneamento para o Estado.

O segundo ponto que eu gostaria de fazer um
questionamento e que eu acho que V. Exª. está amparado com
toda a razão no seu discurso, quando fala da questão do preço
da agricultura, do gado, dos cereais, da pecuária, enfim, do
café, nós sabemos que esse controle não é do Estado de
Rondônia, e eu acho que devemos colocar os pingos nos is.
Esta política deveria está sendo questionada como V. Exª. está
questionando e com muita razão aos representantes federais
porque o queijo está entrando no Brasil, produtos subsidiados,
porque a política econômica do País está condicionando a isso,
a concorrência que o País está enfrentando lá fora vai acabar
com o poder de produção do País. O produtor não produz mais
leite porque não tem condições, a agricultura está totalmente...
o café acabou Deputado Chico Paraíba, eu sou de uma região
de café, não tem mais produção de café, porque é verdade o
que V. Exª. está dizendo. Agora, é uma política nacional, eu
diria, eu diria que o Governo do Estado quando está investindo
na semente de feijão na hora certa, quando está investindo e
contribuindo com as Prefeituras, quando está investindo e
contribuindo com os agricultores, a EMATER está fazendo um
papel importante nesse sentido e está se esforçando um pouco,
o micro crédito, que é um Projeto inclusive desta Casa, Deputado
Chico Paraíba, está fazendo sua parte. Agora eu queria
congratular com V. Exª. e até mandar, mandar que esta Casa
encaminhe para a Bancada Federal o discurso de V. Exª. no
sentido de que a Bancada Federal alie-se a intenção de V. Exª.
nesta Casa, e contribua para que a política econômica do País
coloque em primeiro lugar a agricultura que está abandonada.

Muito obrigada.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria dizer para o meu
companheiro, o Deputado Edézio Martelli, que eu tenho um
grande respeito por V. Exª. mas eu queria dizer para os
senhores que de fato essa questão de distribuiçãozinha de
sementinha aqui e acolá, se V.Exª, tiver a oportunidade de vê,
o ano passado inclusive o feijão que foi distribuído o senhor vai
vê que a variedade não era adequada a realidade de Rondônia
e praticamente nada produziu, eu estou esperando que este
ano a variedade do feijão seja adequada para o Estado de
Rondônia. Mas eu queria dizer para V.Exª, Deputado Edézio
Martelli, que quando nós estamos colocando a situação da
questão da agricultura brasileira, nós estamos nos referindo a
Estado brasileiro como um todo.
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Eu queria também dizer para V. Exª. que de fato o que
eu estou falando é verdade, o que gera mais emprego neste
País e no nosso Estado de Rondônia é exatamente a construção
civil, e o senhor vai vê e não deixa eu mentir, está aqui o
Deputado Chico Doido, está aqui o Deputado Kaká Mendonça,
está aqui o Deputado Amarildo, o Deputado Haroldo, o Deputado
Ronilton, o Deputado Nereu Klosinski, e se você... eu vou
conceder um aparte para o Deputado Nereu, V. Exª. vai vê que
em termo de infra-estrutura eu estou dizendo que eu quero
renunciar o meu mandato se o Governador me mostrar que
fez um palmo de asfalto numa cidade. Não existe nem um
palmo de infra-estrutura, nada, é só conversa comprida, é só
papo furado, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e
o Governador cresceu exatamente dando uma que é honesto,
e nós que somos os desonestos. Não esteja pensando que o
Governador cresceu politicamente em cima disso, porque se
você fizer um levantamento em termo de saneamento, em termo
de asfalto, é verdade Martelli, tem algumas construçãozinha
na educação por causa dos 25% que é obrigado a fazer, eu
estava vendo para V. Exª. está aqui olhe, a reforma do Hospital
João Paulo, se começou com R$1.300.000,00 (hum milhão e
trezentos mil reais), eu já estou vendo aqui que o Rondoniaagora
já publicou que foram mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) de recursos próprio só para recuperar o João Paulo
II, R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dá para fazer um
outro hospital, é muita grana, uma coisa que começou com
R$1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), só a reforma
mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Aquele João
Paulo II ao meu ver tinha que ter soltado uma bomba e fazer
uma praça em homenagem ao tanto de gente que já morreu
ali, tinha que construir com R$4.000.000,00 (quatro milhões
de reais), um hospital grande com tantas áreas que tem no
Estado de Rondônia e quem sabe até próximo ao Hospital de
Base, só que Deputado Chico Doido, fazer remendo é muito
fácil, porque depois que remenda e tampa o buraco ninguém
vê o estrago. Uma coisa que era R$1.300.000,00 (hum milhão
e trezentos mil reais), está aqui olha, mais de R$4.000.000,00
(quatro milhões de reais), para reformar o João Paulo II, e por
incrível que pareça, essa reforma foi igual um parque de
dinossauro, começou no primeiro ano e vai terminar o mandato
e agora que está se pensando em entregar.

Concedo um aparte Deputado Nereu.

O Sr. Nereu Klosinski – Deputado Chico Paraíba, eu
vou nessa mesma linha, e o mais grave Deputado Chico Paraíba,
é que a área construída para atendimento ao público no que
se refere ao atendimento a pacientes não aumentou em quase
nada, eu já estive visitando lá por duas vezes, a área para
atendimento, para internação, para cirurgias não aumentou
em quase nada e como V. Exª. disse, mais de R$4.000.000,00
(quatro milhões de reais) foram investidos. A justificativa pelo
que eu estou percebendo é a seguinte: como não atender o
público? Pessoal, o público ficou, com esses praticamente três
anos sem atendimento, substituíram os remédios que eles iam
gastar no João Paulo nos poucos tijolos que eles colocaram lá,
justamente para dizer que foi feito uma reconstrução e de fato
foi, mas está mais preocupado com a parte administrativa,
que eu considero importante. É importante a parte
administrativa, mas muito mais importante seria o espaço e
condições para atendimento ao pessoal, mas infelizmente esse

tipo de política que está sendo adotada e, eu queria também
complementar a parte para discordar aqui do pronunciamento
do meu companheiro Deputado Edézio Martelli; quando elogia
a política de agricultura do Governo do Estado e é contrário,
questiona a política agrícola do Governo Federal, quero dizer
que fiz um requerimento na semana passada e pelas publicações
em Diário Oficial, o Governo do Estado teria investido apenas
R$2.000.000.00 na agricultura e em conjunto com Vossa
Excelência nós já solicitamos para SEAPES também o quanto o
Governo do Estado, para quem o Governo do Estado trabalhou
através do PROMEC; porque o PROMEC, só funciona ás vésperas
da eleição, funcionou assim na véspera de eleição em 2004,
algumas horinhas para os Deputados, para alguns Municípios
que interessa ao Governo do Estado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado
Chico Paraíba, o Deputado Nereu esta usando todo o seu tempo
e já está encerrado.

O Sr. Nereu Klosinski – Eu só quero encerrar essa
questão, e devolvo o meu tempo na minha inscrição no parte
ao Deputado Chico Paraíba, Vossa Excelência pode ficar
tranqüilo, porque a preocupação é que o Governo do Estado
não respondeu e, eu quero dizer que a relação política do café
quem acompanhou o preço do café na época que o dólar tava
mais de três reais, era “x” hoje o dólar está bem baixo e o
preço do café continua dentro de uma posição razoável, então
é, essa a preocupação que eu gostaria de colocar e quanto a
questão do financiamento, linhas de crédito para gerar emprego
não faltam nem no Banco do Brasil e nem na Caixa Econômica
Federal.

Obrigado pelo aparte.

O SR. CHICO PARAIBA – Sr. Presidente, eu queria
que Vossa Excelência entendesse que lá no Congresso Nacional
os companheiros estendem o tempo desde que a presidência
nos conceda e, eu sei que Vossa Excelência sabe que eu tenho
usado muito pouco a Tribuna, e Vossa Excelência seja
benevolente com o seu companheiro e nos dê mais um espaço
que agente possa concluir o nosso raciocínio, então eu queria
dizer para os Srs. Deputados... Deputado Maurão, eu quero
que Vossa Excelência me diga e que Vossa Excelência me
mostre, como eu já falei, porque governar não é só rapar
estrada, porque o s:Senhor que já foi Prefeito eu que já fui
Prefeito da cidade de Presidente Médici, lá tem mil e trezentos
quilômetros de estradas, o Governo pega quatro mil
quilômetros, que é o que ele tem no Estado inteiro, paga
R$10.000.00 o quilometro, são R$40.000.000.00, e o miserável
do Prefeito tem R$500.000,00, R$600.000,00 para fazer mil
quilômetros de estradas. Aí você chega lá em Ministro
Andreazza, lá em Médici, lá em Ouro Preto, aí vem obra de
infra-estrutura que o Governo fez, saneamento zero, melhoria
de asfalto zero, pontes zero, você só vê alguma coisa, alguma
escolinha que foi construída porque é em cima dos 25% da
Educação, ai quando você volta para o João Paulo, mais de
R$4.000.000.00 foram gastos numa reforma que já faz quase
quatro anos Deputado Maurão, e nesse Estado quem não presta
somos nós, nós que não prestamos. Então, eu queria dizer
para os companheiros Deputados presentes e para o Deputado
Nereu, que 5% de reajuste salarial, Deputado Nereu, eu estou
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até envergonhado, porque nós fizemos aqui nesta Casa o
possível para adaptar o orçamento num reajuste  no mínimo
de 10%,  criaram uma expectativa, Deputado Beto, você sabe
porque você é da base do Governo; Chegou aí um reajuste de
5% e ainda, chegou companheiros da Imprensa de uma maneira
que nós temos que correr para aprovar esse 5% mesmo, em
função do processo político, senão a culpa pode cair sobre
nós. Eu vou apresentar uma emenda mesmo que seja
inconstitucional para que se possa conceder um reajuste salarial
para os servidores da Assembléia de 10% no mínimo, no Estado
de Rondônia também para 10%, isso nós vamos fazer.

São essas nossas palavras e eu agradeço o  aparte
dos nobres companheiros, Deputado Edézio Martelli, Deputado
Nereu.

Só Deus para salvar o Estado de Rondônia.

O Sr.Edézio Martelli – Um aparte. Deputado eu estou
aqui conversando e não vou polemizar a situação, mas a questão
do aumento Vossa Excelência está propondo à Mesa o aumento
de 10% para o servidor da Casa, eu acho justo, agora com
uma observação; de colocar um sistema de produtividade,
porque tem uma parte dos servidores que realmente 10% é
pouco, mas tem uma parte dos funcionários que se tirasse
uma parte do que tem estaria fazendo justiça porque não
produz, não está presente; agora reconhecendo aqueles que
estão todos os dias aqui trabalhando, produzindo, eu acredito
que esse aumento deveria vir de encontro com essa realidade
porque fazer justiça pra quem está aqui presente todos os
dias.

O SR. CHICO PARAIBA – Como Vossa Excelência faz
parte desta Casa e do colegiado, é importante na nossa
discussão observar isso que Vossa Excelência colocou.

Senhor Presidente, muito obrigado.

(Às 10 horas e 21 minutos o Sr. Carlão de Oliveira passa
a Presidência ao Sr. Haroldo Santos).

O SR. PRESIDENTE(Haroldo Santos) – Quero
parabenizar as palavras do Deputado Chico Paraíba e dos que
fizeram intervenção Deputado Martelli e Deputado Nereu
Klosinski.

Passo a palavra do Grande Expediente para o Deputado
Nereu Klosinski por  vinte minutos, com aparte.

O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a imprensa, nós gostaríamos de inicialmente
solicitar apoio dos Parlamentares na aprovação de um
requerimento onde solicitamos oficiar o Exm°. Secretário de
Estado da Educação, que tome providências sobre denúncias
encaminhadas através de carta, e abaixo assinado referente a
irregularidades praticadas pela direção da Escola de Ensino
Fundamental “Coronel Carlos Aloysio Werber”. Já temos
acompanhado em várias oportunidades onde se manifestam
os trabalhadores em educação, se manifestam alunos, pais de
alunos e a informação que se tem através desses abaixos
assinados é que quem não rezar na cartilha da direção, é
devolvido a representação de ensino ficando as vezes até sem
professor ou sem funcionário durante um certo período. Então
solicitamos aqui que o Secretário instaure algum tipo de

processo investigativo, que é tarefa da Secretaria de Estado
da Educação, mas que tome providências e resolva essa
questão. Um outro questionamento, uma colocação que
gostaríamos de fazer é justamente como já tinha falado o
Deputado Chico Paraíba, em relação aos 5% de reajuste salarial
já encaminhados a esta Casa para os servidores públicos e
aqui eu já estou vendo na manchete do jornal onde diz:
“SINTERO não aceita 5% de reajuste e já tem convocado
assembléia da categoria para avaliação”. E na página seguinte
coloca que apenas 4(quatro) dos 19(dezenove) Sindicatos
prestigiaram a entrega da Mensagem na Assembléia
Legislativa. Então isso demonstra que não é apenas a Educação
que está insatisfeita com os 5% de reajuste salarial, e sim
grande parte ou a maioria dos servidores públicos consideram
que o reajuste pode ser bem maior do que esse aqui
apresentado. Principalmente Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quando os Sindicatos vão para uma mesa de negociação e
querem de fato discutir a receita do Estado, querem de fato
discutir as condições que o Estado tem para dar o reajuste
para essas categorias e numa primeira reunião, eu tenho
acompanhado porque a gente pega informações das pessoas
que participaram. Na primeira reunião da negociação o Governo
disse que não tinha condições de dar um reajuste maior devido
as dificuldades na receita de arrecadação versos gasto com
folha de pagamento. Na segunda reunião os Sindicatos foram
municiados e dados. Já que a primeira era apenas uma
preliminar para discutir a proposta é claro que na segunda os
Sindicatos foram municiados de dados e quando chegaram a
colocar essas questões dos dados o Governo passou a dizer,
não, não me interessa mais discutir a questão de dados, é o
que o Governo tem condições de oferecer e tem condições de
dar para a categoria. Então isso não é negociação, eu concordo
com a ação dos Sindicatos que diz que se você vai para uma
mesa de negociação, mas o patrão te diz, ou eu vou te dar isso
não é negociação, isso é apenas uma comunicação, é mínimo
que eu poderia dizer.

Eu passo aqui justamente a fazer uma retrospectiva
da arrecadação do Estado no ano de 2005 e o gasto com folha
de pagamento no ano de 2005, só para ter idéia e ter base. O
Estado de Rondônia teve uma receita líquida descontado as
transferência para os municípios de um bilhão, novecentos e
quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos. O Governo
gastou com folha de pagamento, oitocentos e sessenta e três
milhões, cento e setenta e um mil e setecentos e quinze reais
com folha de pagamento, isso no percentual de gasto com
funcionalismo público equivale a 44,46% e todos nós
acompanhamos e todos nós volta e meia lembramos a
preocupação do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal
e para que o Governo cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal
ele pode gastar com folha de pagamento do pessoal do
Executivo, 49% da arrecadação, 49% é o que ele pode gastar
com arrecadação. Isso significa que ele poderia ter investido
em folha de pagamento em 2005 novecentos e cinqüenta e um
milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e quatorze
reais. Significa dizer também Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que o Governo do Estado com o que ele arrecadou em 2005
ele poderia ter dado um reajuste de 13.05% em 2005, ele não
deu nada, significa que ele acumulou esse recurso e portanto
não pagou, não fez investimento com os funcionários e uma
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outra questão importante também colocada, é a dívida com a
inflação verso reposição salarial que os servidores tem apenas
no período do Governo Cassol de aproximadamente 13%.
Portanto, caso persista essa situação nós estaremos encerrando
os 4 anos de Ivo Cassol, os funcionários públicos, com uma
perda ainda de aproximadamente 7%. Isso significa, um
prejuízo no salário, uma redução em outras palavras, uma
redução de poder de compra depois de 4 anos mais de 7%
somente desse período, um dado interessante com uma
arrecadação superior a 100%. Então é uma preocupação muito
grande e demonstração clara de que não há preocupação por
parte do Governo do Estado na valorização do servidor público,
esse registro nós queremos fazer justamente porque estamos
num período em que praticamente se encerram os prazos para
que seja encaminhada proposta de reajuste salarial aos
servidores públicos e sem dúvida nenhuma, se com a atual
receita de 2005 ele poderia ter dado no mínimo 13% de
reajuste, significa que com a arrecadação prevista para 2006,
ele acumularia no mínimo o dobro desse valor e que significaria
além da reposição das perdas salariais um ganho real que eu
acho que está mais que na hora de o servidor público do Estado
ter por parte do Governo do Estado.

São essas as considerações Sr. Presidente, Srs.
Deputados, para que a gente de fato possa acompanhar
efetivamente a arrecadação do Estado o que ele investe, o que
ele gasta com o servidor público e com investimento de fato no
nosso município.

Quero aproveitar até para lembrar também, nós
fizemos outro requerimento há poucos dias atrás onde
solicitamos informações sobre dados da receita do FITHA,
porque a gente acompanha algumas ações do Governo do
Estado e são colocadas para população que o FITHA é um
repasse do Governo do Estado para os municípios e nós sabemos
que não é, o FITHA é um Fundo criado para estrada e para
habitação onde represa o dinheiro da arrecadação do próprio
município durante 12 meses e depois repassa através de
convênio apenas o percentual que depois de muita discussão,
está aumentando um pouquinho agora que é de 25% para
35% o repasse para os municípios. Então é essa a colocação
que gostariamos de fazer Muitas vezes parece para a sociedade
que é um repasse do Estado para o município, e na realidade
é apenas um repasse de um recurso arrecadado pelo próprio
município.

São essas as considerações Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

(Às 10 horas e 34 minutos o Sr. Haroldo Santos passa a
Presidência ao Sr. Edézio Martelli).

O SR. PRESIDENTE(Edézio Martelli) – Com a palavra
por vinte minutos com direito a aparte o Deputado Beto do
Trento.

O SR. BETO DO TRENTO – Sr. Deputado Edézio Martelli,
Srs. Deputados, a imprensa presente, a galeria. O que me traz
a esta Tribuna, são alguns assuntos no qual foram citados nessa
semana até pela própria mídia, Projeto de Lei que fizemos
com relação a limites para cobrança de taxas de diplomas pelas

Universidades, um projeto que apresentamos na semana
passada e que até foi divulgado, publicado por um jornal da
cidade de uma forma talvez que um pouco agressiva  com as
faculdades,  o objetivo nunca foi esse, meu pronunciamento
não foi esse. O projeto que nós fizemos foi um projeto limitando
a cobrança dos diplomas, pela certificação do diploma cobrado
pela própria Universidade Federal do Estado de Rondônia, é
uma cobrança que não é feita pelas Universidades Particulares,
do Ensino Particular e sim pela UNIR, e que de repente foi
colocada de uma forma equivocada, que felizmente foi corrigida
no dia de hoje até pelo próprio jornal. Mas que o nosso intuito
com o projeto foi de atender toda a comunidade acadêmica do
Estado de Rondônia, de todas as instituições para que eles
realmente tenham um preço justo na emissão dos seus
diplomas. Outra coisa que me traz nesta Tribuna no dia de
hoje, até ouvindo o pronunciamento do Deputado Chico Paraíba,
antes o próprio Deputado Nereu, com relação às obras do João
Paulo II. Concordo realmente que a demora, na conclusão da
reforma do João Paulo II foi muito tempo, a população com
isso sofreu, a população da Capital e muitos pacientes tiveram
que ser atendidos e foram atendidos numa ala do Hospital de
Base, no IME, mas que felizmente eu fiz uma visita ontem, as
novas instalações do João Paulo II, em que pese toda demora,
em que pese realmente em ter sido orçado um valor para a
reforma, e ter sido gasto outro, mas o que eu pude ver lá, e
que toda comunidade, toda população a partir de amanhã,
que vai ser a inauguração vai poder ver realmente, é um hospital
moderno. Refeito à reforma, nova estrutura do hospital,
ampliada na parte dos fundos, com administração, lavanderia;
isso eu vi lá, mas acima de tudo não é isso, o que nós temos
que ver, é que está todo reaparelhado com UTI, sala para
Psiquiatria, nova sala de cirurgia, um hospital informatizado,
um hospital com condições dignas, é aquilo que o cidadão
precisa é aquilo que o cidadão carente, ou seja todos nós como
cidadão, temos que ter na saúde. É lógico que infelizmente
também não podemos ter todas as coisas que gostaríamos de
ter, nós estamos numa Capital, Porto Velho e até hoje, nós não
temos a parte talvez do Município, aquilo que o Município teria
que fazer, e o que se espera é que seja feito. Infelizmente
todas as pessoas do interior do Estado, da Capital caem no
João Paulo II. Mas eu tenho certeza que a partir de amanhã à
população de Rondônia, aqueles que vão, vão ter que ser
internados no João Paulo II, terão uma condição muito mais
humana de atendimento, uma condição mais humana em um
local que ele possa fazer seu tratamento e ali ser medicado e
curado. Enfim, eu só tenho a dizer que a nova obra ficou muito
boa e todos poderão confirmar a partir de amanhã. Mas outro
detalhe que me traz a esta Tribuna, é uma indicação que nós
estamos fazendo nesta Casa de Leis ingressando hoje, é um
reclame de toda a comunidade da zona sul de Porto Velho.
Hoje a Zona Sul de Porto Velho que além de um grande centro
comercial, além de ter lojas, supermercados, bancos, correios,
enfim, todo um centro comercial, além de inúmeros bairros
como: Nova Floresta, Cohab, Conceição, Cidade Nova, Mamoré,
enfim, inúmeros bairros na Zona Sul. É o clamor da comunidade
empresarial, da comunidade que vive lá, é a questão de um
cartório notarial, um cartório de registro para que as pessoas
que precisam fazer uma procuração, que precisam reconhecer
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a autenticidade de uma nota ou de um documento possa fazer
lá e não se deslocar até o centro. Esse trabalho, esse serviço a
gente sabe que precisa de uma autorização, por isso que nós
estamos encaminhando uma indicação ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que esse
cartório seja instalado naquela área da Capital de Porto Velho;
Porto Velho  nós sabemos, é uma Capital grande, uma Capital
que tem a sua população espalhada no seu todo e acreditamos
que esse cartório vai atender realmente uma grande demanda
das pessoas que moram na zona sul da nossa Capital, que
congrega ali a Jatuarana, que hoje, quem conhece sabe do
que eu estou falando e da necessidade que se tem de se instalar
um cartório naquela região. Então eu estou fazendo essa
indicação para que possa ser feita, atendido esse pedido pelo
Tribunal de Justiça e para que o mais breve aquela população
que tanto clama, o comércio, que hoje eu diria que é o segundo
ponto comercial, zona comercial da nossa Capital é a Jatuarana,
eu tenho certeza que atendendo esse pleito, aquela região, a
população daquela região só terá que agradecer realmente
por ter atendido.

São essas minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

(às 10 horas e 41 minutos o Sr. Edézio Martelli passa a
Presidência ao Sr. Carlão de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Dr. Carlos. O Deputado não se encontra.
Fica encerrado o Grande Expediente.

Passemos às Comunicações de Lideranças. Não há
Oradores inscritos.

Passemos à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. Deputado Beto do Trento proceder à

leitura das proposições recebidas.

O SR. BETO DO TRENTO (Secretário ad hoc) –
Indicação do Deputado Carlão de Oliveira – Indica ao senhor
Governador Regulamentação do PROCON no Estado.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na
forma regimental ao Senhor Governador do Estado seja
encaminhado a esta Casa de leis, Projeto de Lei regulamentando
as atividades do PROCON no Estado.

JUSTIFICATIVA

Esta propositura tem por finalidade sugerir ao Senhor
Governador do Estado seja encaminhado a esta Casa de leis
projeto de lei Regulamentando o PROCON no Estado,
considerando a presente necessidade tal disciplinamento, face
a ausência legal de tal norma.

Para tanto, solicitamos o apoio dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 29 de março de 2006.

- Requerimento do Deputado Haroldo Santos que requer seja
fornecido informações atualizadas do IBGE e Secretaria de
Estado da Fazenda, relativas a localidades a serem
emancipadas.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à
Mesa, na forma regimental, seja oficiado ao Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE e Secretaria de Estado da
Fazenda, respectivamente, solicitando informações necessárias
a instrução de projeto de lei que visam a emancipação política
e administrativa das seguintes localidades: Novo Riachuelo,
Nova Londrina D´Oeste, Rondominas , Estrela de Rondônia,
Calama, Abunã, Romiporã, Tancredo neves, Pacarana, Nova
Londrina/Itapirama, Nova Estrela, Tarilândia, Nova Califórnia,
Extrema de Rondônia,Nova Dimensão- Linha 28 da Linha D Nova
Mamoré, União Bandeirante, Jaci-Paraná e Mutum-Paraná,
abaixo relacionadas:

1) população da área a ser desmembrada:
2) número de imóveis na sede do aglomerado urbano:
3) distância mínima entre os centros geográfico do

município mãe, em relação ao que se dará o novo município: e
4) valor da arrecadação da área a ser desmembrada.

JUSTIFICATIVA

Estamos apresentado este requerimento considerando
a necessidade em atualizarmos as informações relativas as
áreas a serem emancipadas denominadas Novo Riachuelo, Nova
Londrina D‘Oeste, Rondominas, Estrela de Rondônia, Calama,
Abunã, Romiporã, Tancredo Neves, Pacarana, Nova Londrina/
Itapirama, Nova Estrela, Tarilândia, Nova Califórnia, Extrema
de Rondônia, Nova Dimensão-Linha 28 da linha D Nova
Mamoré, União Bandeirante, Jaci-Paraná e Mutum-Paraná.

Devemos ressaltar que a emancipação das áreas acima
mencionadas não é somente o desejo deste parlamentar, mas
acima de tudo é um legitimo anseio das populações que habitam
essas localidades, e que face ao texto constitucional vigente
impossibilita a concretização desse intento.

Entretanto, esclarecemos que aprovamos nesta Casa
de Leis um Decreto Legislativo encaminhando Proposta de
Emenda Constitucional ao Congresso Nacional, modificando a
atual redação, e uma vez aprovado possibilitará a criação de
municípios, especialmente estes que já há muito tempo tramita
nesta Casa de Leis.

Razão pela qual contamos com o apoio dos nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2006.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski que requer a Mesa
Diretora oficiar o Exmº Senhor Secretário de Estado da Educação
que tome providências sobre denúncias encaminhadas através
de carta e abaixo assinado, referente a irregularidades
praticadas pela diretoria da Escola de Ensino Fundamental
“Coronel Carlos Aloysio Werber”.

O Deputado que o presente subscreve na forma
regimental, requer à mesa Diretora que seja oficiado o
Excelentíssino Senhor Secretário de Estado da Educação para
que sejam tomadas providências no sentido de apurar denúncias
veiculadas na imprensa através de carta e abaixoassinado,
referente a irregularidades praticadas pela diretora da Escola
de Ensino Fundamental “Coronel Carlos Aloísio Werber”, bem
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como, tomar providências no sentido de resolver os problemas
da escola.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, tais denúncias foram
veiculadas pelos servidores da escola que questionam e
denunciam todo tipo de irregularidades cometidas pela diretora.
Mediante tais denúncias, requeremos a apuração dos fatos
acima descritos.

 Plenário das Deliberações, 29 de março de 2006.

- Indicação do Deputado Daniel Neri – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de transferência da administração dos
Estádios Aluízio Ferreira e Biancão.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao
Governador do Estado, da necessidade da transferência da
administração do Estado para as Prefeituras dos Estádios Aluízio
Ferreira e Beancão, localizados respectivamente nos municípios
de Porto Velho e ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a transferência da administração dos
estádios de futebol Aluízio Ferreira de Porto Velho e Biancão
de Ji-Paraná da Secretaria estadual para as Secretarias
municipais dos respectivos Municípios, está ocorrendo que, os
times de futebol das Cidades citadas, então encontrando
grandes dificuldades para marcar treinos e jogos nos estádios
de seus Municípios, que poderia ser facilitado se fossem da
administração Municipal. E isto poderia ajudar o Governo do
Estado diminuindo os custos para a Secretaria estadual, uma
vez que é de interesse dos Municípios.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2006.

- Indicação do Deputado Beto do Trento – Indica ao Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado sobre a necessidade
de se instalar um cartório de serviços notariais e de registro
na Av. Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao senhor Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado sobre a necessidade de se instalar um cartório de
serviços notariais e de registro na Av. Jatuarana  Zona Sul de
Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Desde a proclamação da Republica, os serviços
notariais e de registro são prestados por cartórios privados
por delegação do Poder Público. Esses serviços, que
antigamente eram denominados de serviços cartorários, são
assim denominados, a partir de 1988, por expressa
determinação do artigo 236 da Constituição Federal.

Os serviços notariais e de registro prestados pelos
cartórios são regulamentados pela Lei Federal nº 8.935, de
ano 1994, destinados a garantir a publicidade, autenticidade.
Segurança e eficácia de atos jurídicos, tais como lavras

escrituras, procurações, registrar protestos, reconhecer firmas,
autenticar cópias e expedir certidões.

Com algumas exceções, os atos praticados pelos oficiais
dos serviços notariais e de registro são pagos pelos usuários
de seus serviços, sendo que cerca de um terço do que é
recebido a titulo de emolumentos é recolhido aos cofres
públicos, e os dois terços restantes são utilizados pelos titulares
para custeio dos serviços prestados. Mesmo assim, algumas
localidades com grande quantidade de pessoas e intenso
movimento comercial não contam com esses serviços.

É o caso da Zona Sul da capital do Estado, que congrega
vários bairros populosos, entre eles, jardim Eldorado,
Conceição, Gurgel, Conjunto Coab, Cidade Nova e Caladinho,
e um intenso centro comercial na Av. Jatuarana, onde são
encontradas agências bancárias, correios lojas e
supermercados, que fornecem tudo que os moradores daquela
região necessitam, sem precisar se deslocar até o centro de
Porto Velho, ou seja uma cidade dentro de nossa Capital. Até
mesmo uma vara do Juizados Especial já atende a população
da Zona Sul de Porto Velho.

Entretanto quando os moradores e empresários da
Zona Sul precisam dos serviços de um cartório, para garantir
a eficácia e a segurança jurídica de algum ato, eles tem que se
deslocar até o centro da cidade, já que todos os cartórios de
serviços notariais e de registro de localizam no centro de Porto
Velho. Isso gera perda de tempo e dinheiro, além do transtorno
de enfrentar filas nos citados cartórios.

Assim sendo, por entendermos que existe demanda e
viabilidade econômica e financeira, solicitamos ao senhor
Presidente do Poder Judiciário do Estado que tome as
providências cabíveis para que, no menor prazo de tempo
possivel, seja instalado um cartório de serviços notariais e de
registro na zona sul da capital do Estado.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2006.

- Projeto de Lei – Mesa Diretora – Dispõe sobre o reajuste
salarial dos servidores da Assembléia Legislativa do Estado.

Art. 1º. Fica concedido reajuste salarial no percentual
de 10% ( dez por cento) aos Servidores do Quadro efetivo e
celetistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Parágrafo único – o reajuste de que trata o caput deste
artigo será efetivado a partir de 01 de abril de 2006.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2006.
Deputado Carlão de Oliveira – Presidente:
Dep. Kaká Mendonça – 1º Vice-Presidente:
Dep. Haroldo Santos – 2º Vice-Presidente:
Dep. Chico Paraíba – 1º Secretário:
Dep. Ellen Ruth – 2º Secretária:
Dep. João da Muleta 3º - Secretário:
Dep. Doutor Deusdete – 4º Secretário.

JUSTIFICATIVA

Estamos apresentando esta propositura visando a
concessão de reajuste salarial ao quadro de servidores deste



26 de abril de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 13 197Pág.

Poder Legislativo, tanto aos estatutários quanto aos celetistas,
entendemos que os nossos servi dores fazem jus a este
aumento salarial, considerando que os demais poderes já
concederam aumento salarial a seus servidores, no entanto
nossos servidores não foram contemplados na ocasião.

Portanto, esta iniciativa se reveste do mais justo
reconhecimento ao quadro de servidores deste Poder
Legislativo, que no dia a dia desempenham suas atividades
nesta Casa, que seja na atividade fim ou atividade meio,
possibilitando a nós Parlamentar realizarmos o nosso trabalho.

Razão pela qual, solicitamos o apoio e o voto dos nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2006.

 - Projeto de Lei do Deputado Haroldo Santos – Declara
de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e
Preservação Ambiental Yelica Carla – Apaik, de Ouro Preto do
Oeste.

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a
Associação de Desenvolvimento e Preservação Ambiental Yelica
Carla – APAIK, do município dew Ouro Preto do Oeste/Ro.

Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Esta Associação tem por objetivo desenvolver ações
junto à comunidade, em lugar pelo respeito à vida, liberdade e
direitos, principalmente em relação à preservação do meio
ambiente e sua correlação com o homem.

Luta pela conscientização pública para a preservação
do meio ambiente – restauração dos processo essenciais ao
manejo ecológico das espécies do ecossistema e estudos de
impacto ambiental decorrente das atividades filantrópicas da
região, de modo a prevenir a degradação ambiental, e
desenvolve ainda política e prática de educação e ação social,
estudo, pesquisa, e divulgação da cultura rondoniense e
indigeno-euro-afro-brasileira.

Tem como base promover o intercâmbio com entidades
ambientais, culturais, educacionais e cientificas nacionais e
internacionais, bem como o desenvolvimento de iniciativa
congênere, firmando convênio e contrato de parceria, a fim de
preservar a natureza para as gerações futuras.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2006.

O SR.  PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Solicito
ao Sr. Secretário proceder à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) – Não
tem matéria a ser deliberada, Sr. Presidente.

O SR.  PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Encerrada
a Ordem do Dia, passemos às Comunicações Parlamentares.
Não há Oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente sessão quero convocar
as Comissões de Justiça, Finanças e as demais comissões para
se reunirem para dá parecer nas matérias que tem que ser
apreciada hoje, que é o reajuste salarial do Estado e do Poder
Legislativo.

Está encerrada a sessão e convoco outra sessão logo
que terminar a sessão nas Comissões para que seja apreciada
as matérias que forem apreciadas na Comissão.

Está encerrada a sessão.

(Encerrou-se esta sessão às 10 horas e 46 minutos).

ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 29 de março de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 18 horas e 33 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Amarildo
Almeida (PDT), Edison Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), João da Muleta (PMDB), Marcos Donadon
(PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), Maurão de
Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB), Chico Doido (PSB),
Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA), Romeu Reolon
(PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN), Beto do
Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª
Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder a leitura da ata da
Sessão Extraordinária anterior.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Procedendo  à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão a ata que acaba de ser lida, não havendo impugnação
dou-a por aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Vou
suspender a sessão pelo prazo de 10 minutos por conveniência
técnica.

(Suspende-se esta sessão às 18 horas e 36 minutos,
reabrindo-se às 18 horas e 39 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a sessão.
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Solicito ao Sr. Deputado proceder à leitura das matérias
a serem apreciadas.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Procedendo à leitura das matérias a serem apreciadas.

- PROJETO DE LEI 514/06 - Mesa Diretora - Dispõe sobre
reajuste salarial dos servidores da Assembléia Legislativa do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão o Projeto de Lei n° 514/06. Encerrada a discussão,
passemos à votação. Os Srs. Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai a 2ª discussão.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Provado de Lei 498/06 - Deputado Gazoni  Institui feriado
estadual, toda segunda-feira de carnaval, em homenagem ao
Dia do Comerciário.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Edison Gazoni.

O SR. EDSON GAZONI – Eu só queria fazer uma
referência, Sr. Presidente, para que não tenha dúvidas. Nós
quando vereador, na época a Deputada Ellen ela Presidente da
Câmara Municipal de Porto Velho, nós instituímos o feriado do
comerciário na segunda-feira de carnaval que era uma forma
de homenageá-los sem ter prejuízo aos comerciantes. Por que
a segunda-feira de carnaval é dia morno, é dia da ressaca, e
aquelas pessoas que gostam de carnaval, os jovens,
principalmente, na segunda-feira trabalhar, vender tecidos,
vender material de construção não é fácil. E nós precisamos
atender mais esta classe que produz no nosso Estado, porque
é ela quem cuida da nossa cidade. E esse feriado já é uma
realidade na cidade de Porto Velho. No último carnaval 100%
das lojas cerraram suas portas em homenagem ao dia do
comerciário e foram prestadas algumas homenagens pelo
Sindicato que representa a classe. E por esse motivo nós, na
qualidade de deputado, entendemos que deveria ser abrangido
para todo o Estado, para todos os comerciários do Estado de
Rondônia, como já acontece em outros estados da federação,
o dia da comemoração do comerciário. E nós instituímos e
pedimos em nosso projeto para que seja aprovado pelos
parlamentares o dia do comerciário a ser comemorado toda
segunda-feira de carnaval de cada ano. Era isso, Sr. Presidente,
e peço o apoio dos nossos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Edézio Martelli.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa. Em que pese a intenção do colega
Deputado Gazoni em contribuir para a classe eu não tiro a
razão do colega porque ele é um deputado de Porto Velho. Ele
está em uma cidade que tem um perfil muito parecido com a
do Rio de Janeiro, muito parecido com as cidades da Bahia.
Portanto, o Estado de Rondônia é composto de 52 municípios.
E se você for à cidade de Ji-Paraná Deputado Chico Doido, eu

não sei se em Ariquemes tem carnaval, não tem. Alvorada não
tem carnaval. São Miguel não tem carnaval. Portanto, nós
estamos dando, criando um feriado que vai atingir o Estado
todo. Nós estamos em uma cidade que esse projeto vem de
encontro, digamos, com o interesse, com a vocação da cidade.
Portanto, nós temos uma população que representa duas vezes,
quase três vezes mais do que a população de Porto Velho, que
estão nas cidades pequenas do interior e que, muitas vezes
nem sequer ouvem pelo rádio, porque a televisão não vai ao
interior, o rádio não alcança, e nós não temos a prática. Então
eu queria Deputado Gazoni, em que pese se fosse todas as
cidades do Estado como Porto Velho não teria nenhum
problema. No meu entendimento estamos propondo ao interior
do Estado uma condição atípica a daqui de Porto Velho.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria dizer para o meu
grande companheiro Gazoni que eu tenho um respeito muito
grande, é um grande Parlamentar. Na realidade Deputado, nos
municípios do interior, realmente, se a gente chegar a dizer
isso que vai fechar, principalmente, em um dia de segunda-
feira onde é totalmente diferente e a gente vê que o pessoal
tem até a intenção de abrir os comércios cria-se uma situação
meio difícil. Então, eu queria dizer para V.Exª, tanto feriado
que já tem nesse país, pedir para V.Exª. nessa situação, todo
dia a gente está aprovando feriado, acho que é o País que
mais tem feriado no mundo é o Brasil. E eu queria dizer para
V.Exª com todo respeito que tenho, mas eu vou votar contra
essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Pois não.

O SR. EDSON GAZONI – Da mesma forma é o
comerciário, ele presta serviços da mesma forma aqui na
cidade de Porto Velho como em qualquer localidade do Estado
de Rondônia. E ora, qual é a nossa preocupação? É o dia da
comemoração. Existe e V.Exª que é comerciante Deputado
Martelli, existem as convenções trabalhistas, existem os
entendimentos entre patrão e empregado e aquele município
que os Sindicatos da classe trabalhadora e o Sindicato da classe
produtiva entrarem em entendimento para que esse dia seja
um dia normal não há problema nenhum e não há prejuízo
nenhum. Então eu não vejo dificuldade apensar de me
preocupar porque V.Exª sempre militou no PT e pelo que eu
sei o PT sempre foi um partido que defendeu os interesses dos
trabalhadores, que respeitou os trabalhadores, e hoje V.Exª é
contra os comerciários do interior do Estado de Rondônia. Mas
pode ter certeza V.Exª que eu conto com o teu apoio, que eu
gostaria de estar no interior do Estado reunindo com os
comerciários e dizer que V.Exª é um defensor dos comerciários
também. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir Deputado Dr. Carlos.

O SR. DR. CARLOS – Presidente, eu acho a
importância desse projeto se reveste no seguinte caráter: é
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uma forma de tirar logo essa carapuça. Porque o próprio
Governo Federal ele já considera, hoje, a segunda-feira de
carnaval um feriado. Os bancos não abrem na segunda-feira
de carnaval, se não me engano os correios não abrem, os
órgãos públicos nunca abrem. A própria Assembléia sempre
está em recesso, e os outros Legislativos também.

Eu concordo com o que disse o Deputado Gazoni até
pelo dia que foi escolhido, eu acho que não foi uma data
aleatória porque em outros Estados como lá no Paraná, por
exemplo, a segunda-feira de carnaval ela é usada como
transação entre os Sindicatos e o Sindicato Patronal para que
eles trabalhem nas vésperas de Natal e Ano-Novo,
principalmente nos Shoppings e ganham a folga na segunda-
feira de carnaval. Então seria uma forma de homenagear o
comerciário do interior do Estado de Rondônia.

A Sra. Ellen Ruth – Um aparte Sr. Deputado?

O SR. DR. CARLOS – Pois não.

A Sra. Ellen Ruth – Pegando uma parte de seu
discurso Deputado dizer o seguinte: a deputada Ellen Ruth
quando vereadora e Presidente da Câmara de Porto Velho foi
quando o então vereador Edson Gazoni apresentou no município
de Porto Velho o feriado na segunda-feira. Por quê? Domingo
é feriado, terça-feira é feriado nacional e segunda-feira então
estaria ali se homenageando o dia do comerciário. Não vejo
deputado, com todo respeito ao Deputado Martelli, ao Deputado
Chico Paraíba que são nossos companheiros apesar de serem
de municípios do interior, mas eu não acredito que teria essa
perda no comércio ser um feriado na segunda-feira. Sou
católica, temos o nosso feriado, tem o feriado o Dia do
Evangélico e eu fui favorável a V.Exª, Deputado Martelli, quando
o Dia da Mulher V.Exª queria colocar como feriado o dia alusivo
à mulher e eu fui favorável porque entendo que era uma
maneira de nós estarmos também homenageando a mulher,
não é a mulher, mas tudo que aconteceu naquele dia 8 de
março. Infelizmente V.Exª foi voto vencido. O que eu espero é
que V.Exª não pegue o gancho de ter tido o seu projeto rejeitado
e queira rejeitar o projeto do nosso companheiro Edson Gazoni
que tão somente está querendo homenagear o dia do
comerciário, já que V.Exª foi e é até hoje filiado ao nosso querido
PT. Agora é PTN e foi do PT.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Chico Doido.

O SR. CHICO DOIDO – Senhor Presidente, nobres
colegas. Eu quero dizer que é muito bom, vir aqui debater este
projeto que está na Casa no momento. Mas quero lembrar aos
companheiros que melhor ainda não defender o comerciante,
porque ele tem a folga dele o dia que ele quer, vamos defender
sim, aquele trabalhador que estão nos supermercados
trabalhando sábado, domingo, segunda, não tem feriado. Você
já viu isso? Aqueles funcionários que ficam sábado, domingo,
feriado trabalhando? Não tem folga, isso eu acredito que seria
uma grande luta para nós fechar esse grande supermercado
que fecha no domingo ou então sábado a noite que fecha e
não abre no feriado e isso teria o meu apoio. Eu acredito que
nós fazíamos muito mais que estar aqui perdendo tempo,

defendendo empresário, que eles têm a folga deles no dia que
eles querem, eles tem o dia e a hora que eles querem.

Então, é isso que eu tenho a dizer, que sou contra
também a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Questão de Ordem Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – V.Exª.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Sr. Presidente só pra, até
porque se eu não me posicionar aqui a interpretação que
poderia se ter lá fora é de que a minha argumentação estaria
prejudicando ou melhor indo de encontro com interesse dos
comerciários ou seja dos funcionários do comércio. Eu queria
colocar uma observação que para mim é muito importante.
Viu Deputado Gazoni. Eu continuo na tese de que o interior do
Estado é muito maior embora pese a vontade e a razão da
capital e a argumentação em que o Deputado Chico Doido coloca
aqui, ela não me convence por uma simples razão: Deputado
Everton, você pode entrar em qualquer loja da capital do Estado,
aqui em Porto Velho ou em qualquer loja da cidade do interior
do Estado, todo funcionário de lojas e a maioria dos funcionários
do comércio trabalha com comissão, ele tem um salário e tem
a comissão, quando ele não está trabalhando ele não está
ganhando. Então é aquilo que nós estamos pensando que
estamos fazendo para beneficiar o comerciário nós estamos
tirando do bolso dele uma contribuição do seu dia-a-dia que é
a gratificação, a comissão das vendas do seu trabalho.

Muito obrigado Senhor Presidente, e continuo com a
tese, em pese o que o Deputado Gazoni já tem contribuído
com esse parlamentar nesta Casa, mas esse projeto me
permita, vou ser contra.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
encerrada a discussão, vou dar a Questão de Ordem ao
Deputado Chico Doido.

O SR. CHICO DOIDO – Presidente, é para corrigir o
seguinte: não sou contra quando cria o dia do... Sou contra
quando cria o “Dia do Empresário”, sou contra o dia que fecha
o comércio para liberar para os funcionários.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
justificado Deputado Chico, V.Exª. é contra os donos de
Supermercados, não é contra o comerciante. Está encerrado.

Em discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado, vai à 2ª Discussão e Votação.

Vou suspender por cinco minutos a sessão por
conveniência técnica.

(Suspende-se esta sessão às 18 horas e 55 minutos,
reabrindo-se às 18 horas e 58 minutos).
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a sessão. Solicito ao Sr. Secretário para ler a matéria
para dar continuidade às votações.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
Procedendo à leitura:

-Projeto de Lei 494 - Poder Executivo – Mensagem nº
023. Autoriza o Executivo Estadual a receber doação do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, destinada
a construção de uma escola de Ensino Médio no Distrito
Surpresa, município de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 494/04. Encerrada a discussão.

Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à 2ª Discussão e votação.
A matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Projeto de Lei 504/06 - Poder Executivo – Mensagem nº 030.
Autoriza o Poder Executivo a proceder contratação de pessoal
por tempo determinado na área da saúde para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público nos
termos da Lei estadual nº 1184, de 27 de março de 2003 e a
Lei estadual nº 1545 de 02 de dezembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 504/06. Em discussão.

Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado. Vai à 2ª discussão e votação.
A matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc) -
Projeto de Lei 505/06 - Poder Executivo – Mensagem nº 031.
Dispõe sobre o abono de férias para os militares do Estado de
Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 505/06. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à 2ª discussão e votação.
A matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Projeto de Lei 506/06 - Poder Executivo – Mensagem nº 34.
Autoriza o Poder Executivo Estadual a conceder revisão geral,
anual e dá outras providências, de 5% para aumento aos
funcionários públicos do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

Matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Projeto de  Lei 492/06 - Poder Executivo – Mensagem nº
021. “Altera o artigo 1º da Lei nº1553 de 23 de dezembro de
2005”. Lida a matéria Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 492/06. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao expediente, à Segunda discussão e
votação.

 Matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Projeto de Lei 502/06 - Poder Executivo – Mensagem nº 027.
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar
no valor de R$ 571.000,00(quinhentos e setenta e um mil reais)
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento
em favor da Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER.

Lida a matéria Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº502/06. Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à 2ª discussão e votação.

Matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Projeto de Lei 491 - Poder Executivo – Mensagem nº 018.
“Altera o artigo 10 da Lei 1040 de 23 de janeiro de 2002”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão e votação ao Projeto de Lei nº 491/06.

Solicito ao Sr. Secretário para fazer a chamada nominal
dos Srs. Deputados.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida) - sim
- Deputado Dr. Deusdete Alves - ausente
- Deputado Gazoni - sim
- Deputado Doutor Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
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- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abst. reg.

Segunda Chamada:

- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Deusdete Alves - ausente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente

Senhor Presidente, 07(sete) ausências, 16 (dezesseis)
votos favoráveis, e 01(uma) abstenção regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei nº 491/06. Vai à 2ª
discussão e votação. Matéria seguinte.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
Questão de Ordem!

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Pois não
Deputado.

O SR. HAROLDO SANTOS – Para justificar, os
Deputados Dr. Deusdete e Neri Firigolo encaminharam ofício a
Casa justificando suas ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Então fica
justificada a ausência dos Deputados Dr. Deusdete e Neri
Firigolo. Matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc) -
Projeto de Lei Complementar 087/06 que cria a estrutura
administrativa do Tribunal Pleno, das Câmaras e da vice-
Presidência, cria as Secretarias Regionais de Controle Externo
de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Amarildo para emitir parecer pelas Comissões
pertinentes.

O SR. AMARILDO ALMEIDA - Senhor Presidente, Lei
Complementar 087/06 que cria estruturas administrativas do
Tribunal Pleno, das Câmaras e da vice-Presidência, cria as

Secretarias Regionais de Controle Externo de Vilhena, Cacoal,
Ji-Paraná e Ariquemes e dá outras providências.

Senhor Presidente, diante da constitucionalidade,
legalidade e regimentabilidade desse projeto, meu parecer é
favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Parecer. Encerrada a discussão.

Em votação o Parecer. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão.
Em votação. A votação será nominal.

Solicito ao Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Procedendo à chamada nominal:

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski  - sim
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Dr. Deusdete Alves - ausente
- Deputado Edson Gazoni - sim
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira -abst. reg.
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - sim

Sr. Presidente, 15 votos favoráveis, 8 ausências e 1
abstenção regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o Projeto de Lei Complementar 087/06. Vai à segunda
discussão e votação.

Fica suspensa a Sessão por cinco minutos.

(Suspende-se esta sessão às 19 horas e 12 minutos,
reabrindo-se às 19 horas e 13 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a Sessão.
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Solicito ao Deputado Ronilton Capixaba que faça a
leitura da matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Projeto de Lei 422/05 – Ministério Público – Ofício n° 622/05
– Altera dispositivo da Lei n° 720, de 03 de julho de 1997.
Criação de cargos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A matéria
encontra com substitutivo.

Em discussão. A matéria não se encontra com
substitutivo, a matéria está aprovada na íntegra, não vai entrar
a emenda.

Em discussão. Encerrada a discussão.
Em votação. Solicito ao Deputado Ronilton Capixaba

que faça a chamada nominal dos Srs. Deputados.
Encerrada a discussão.
Em votação. A votação é simbólica. Os Deputados

favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Suspendo a Sessão por cinco minutos.

(Suspende-se esta sessão às 19 horas e 15 minutos,
reabrindo às 19 horas e 27 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a Sessão. Solicito ao Deputado Ronilton Capixaba que
faça a leitura da matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA (Secretário ad hoc)
– Poder Executivo – Mensagem 028 – Projeto de Lei
Complementar 084/06 - Altera a redação do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 316, de 6 de julho de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto. O Projeto se encontra com emenda. Solicito
ao Deputado Kaká para emitir parecer.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Projeto de Lei 084/06 que
altera redação do artigo 3°, da Lei Complementar n° 316, de 6
de julho de 2005. Emenda Modificativa de autoria do Deputado
Chico Paraíba que altera o dispositivo do Projeto de Lei
Complementar a redação do artigo 3° da Lei Complementar n°
316 a ser alterada pelo Projeto de Lei Complementar 084, passa
a ser a seguinte: art.3° - Fica estabelecido que 35% do valor
da receita do Fundo para a Infra-estrutura de Transporte e
Habitação – FITHA, em cada exercício será obrigatoriamente
destinado aos municípios do Estado.

Pela legalidade e constitucionalidade da propositura,
somos de parecer favorável com emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa aqui e público que nos prestigia, eu
queria dizer para V.Exas. que quando nós criamos o FITHA,
nós criamos esse Fundo e que na realidade, se discutiu por
diversas vezes aqui nesta Assembléia, chegou ao ponto, Sr.
Presidente, chegou ao ponto de ser rejeitada essa matéria.

Queriam acabar com o Fundo e o que me estranha é que todos
os companheiros em diversas ocasiões discutia-se  que o FITHA
era um Fundo que foi retirado os recursos da educação os
recursos da Educação, da Saúde dos Municípios. Então eu queria
dizer para o eu queria dizer para V.Exªs, que quando nós
estabelecemos, que o FITHA era 35% nós de fato tratamos
todo mundo por igual, nós tratamos todo mundo por igual, ou
seja, Sr. Presidente, todos os municípios seriam tratados por
iguais independente de questão partidária. Então eu queria
dizer para V.Exas., que mesmo a justificativa de dizer que a
arrecadação do Estado só se completa no final do ano, a
justificativa não é verdadeira porque a seca começa em agosto
e setembro, já está chegando no final do ano. O Governo do
Estado, companheiros, a minha cidade, por exemplo, Presidente
Médici não tem prefeito lá não, eu não elegi o meu sucessor.
Ou seja, não elegi quem eu apoiei. Mas enquanto a linha 128
que tem 80 km, 80 km o Estado gastou R$800.000,00
(oitocentos mil reais), para fazer 80 km, agora o Município só
dispõe de R$700.000,00 (setecentos mil reais), para fazer
1.350km. Não é justa essa situação.

Então, eu queria dizer para V. Exas, independente de
qualquer interesse, mas eu não posso, já que eu fui um dos
defensores, quando esta Casa queria extinguir aqui, o FITHA,
de colocar até 35%. Nós vamos deixar o Executivo, é discriminar
os municípios que ele quiser, porque vai ficar até 35.

Então se ele for com a cara do Chico Doido, ele vai dar
zero se ele for com a cara vai dar 35%, levando em
consideração que a arrecadação quando sai, ela sai de todos
os municípios, proporcionais. Então meu companheiro Chico
Doido, como é que a arrecadação sai proporcional dos
municípios e na hora de devolver para o município, eu vou
devolver desigual? Isso é um absurdo! Você vai devolver
desigualmente para aqueles que arrecadaram
proporcionalmente.

Eu queria dizer para V. Exªs, que eu pediria que pelo
menos a lei, se V.Exªs. tivessem a compreensão, que pudesse
ficar como está.

Agora dar a justificativa que o projeto será até 35% e
dizer que os prefeitos concordaram, se os Prefeitos
concordaram, eu não vi nenhum documento aqui até agora
que os Prefeitos concordaram. Então Deputado Marcos
Donadon, que tem seu irmão lá em Vilhena, lá em Colorado à
medida que colocou até 35%. Se V.Exª votar nesse projeto,
V.Exª. está discriminando os seus municípios. O Deputado Daniel
Neri, o próprio João da Muleta que o irmão não está lá na
Prefeitura, porque me desculpe, fizeram uma “brincadeira”
poderá voltar. Se agora, o Governador, quando vai distribuir os
recursos para os municípios é como se estivesse fazendo favor
para os municípios, e como se fosse favor para os municípios...
E você já imaginou? Se agora é até 35%. Aí que ele vai usar
poder de barganha para atender quem ele quer. E eu sei que
muitas pessoas, dentro de cada um de nós e, cada um tem a
responsabilidade em saber que a gente tem que ser justo o
máximo possível. Eu não estou fazendo aqui não, porque eu já
ajudei matérias aqui do Governo, até briguei e eu poderia se
eu pensasse pequeno, dizer eu não tenho Prefeitura quem
quiser que se “vire”, a única Prefeitura que eu tinha era Médici
e eu perdi, eu não tenho mais Prefeitura lá. Mas é uma questão
de justiça Deputado Nereu, porque o Fundo, ele  é arrecadado
para os municípios, proporcionalmente, da arrecadação de cada
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um. Agora na hora de distribuir o dinheiro, vai distribuir de
maneira diferenciada. Isso não é justo. Então eu queria pedir
aos companheiros que entendesse essa situação.

O Sr. Marcos Donadon – Permita-me um aparte.

O SR. CHICO PARAÍBA – Deputado Marcos, não é
permitido o aparte, mas se quiser se inscrever aqui... V. Exª
tem duas Prefeituras. Então não é justo, eu não sei por que,
alguém chegou até a me dizer: “mas as suas emendas não
vão sair”. Que coloque as minhas emendas na “China”, eu não
morro por causa de emenda não. Agora eu tenho que ter uma
consciência, que quando o dinheiro sai do Fundo, ele sai
proporcionalmente para todos os municípios, quando ele tem
que ser distribuído, ele tem que ser distribuído
proporcionalmente. Agora você coloca a palavra “até” e com a
desculpa de dizer não, porque eu tenho que repassar o dinheiro
quando termina o ano, as estradas começam a fazer em agosto,
qual é o problema se todos os Governadores ajudavam os
municípios a fazer as estradas, independente dessa situação.
Pelo menos Sr. Presidente, ficou patente, aqui, a minha posição,
eu não estou preocupado se o Chefe da Casa Civil é meu amigo,
se vai dizer que eu posso ser prejudicado, não pode não liberar
nenhuma emenda minha, eu não estou preocupado com isso,
eu estou preocupado que a arrecadação, ela é proporcional
aos municípios assim como a distribuição tem que ser
proporcional para cada município.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente, e cada
vote com  sua consciência, eu estava pedindo que V.Exª tivesse
pelo menos as assinaturas normais. Então é exatamente o que
eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Parecer. Encerrada a discussão do Parecer.

Em votação o Parecer. Os Deputados favoráveis ao
parecer com emenda permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Aprovado o Parecer.

Em discussão o projeto. Deputado Martelli.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados o Parecer foi votado.

Sr. Presidente o FITHA já foi matéria de grandes
discussões, a última discussão do FITHA, foi no final do ano
passado, um projeto de nossa autoria, assinado por alguns
colegas, aprovado, vetado e depois mantivemos o veto,
mantivemos o FITHA com isso. Na época a discussão era e,
nós fizemos essa discussão de transferir de 25%, para 30%
do arrecadado, nessa discussão incluía, Deputado Carlos, a
PETROBRÁS como contribuinte do FITHA, no entanto, a
PETROBRÁS, Deputado Everton, não aderiu o FITHA, não vou
entrar no mérito com a razão, mas não aderiu. Voltou-se então
à estaca zero, como estava antes.

Nós temos agora um projeto, que a discussão que esta
polemizando é que até 30% ou 35%. O Deputado Chico Paraíba,
que é um Deputado que sempre contribui e como sempre
contribui muito com as discussões e tem feito isso com muita
propriedade. Porém eu queria fazer uma observação quando
ele questiona a distribuição proporcional a cada município, de
acordo com a arrecadação e, essa não procede, Deputado
Chico, porque nós estamos falando de uma arrecadação para

um Fundo, esse é o FITHA que acabamos de dizer de até 35%
para as Prefeituras, ou seja, simplificando, se nós
arrecadamos 100 até 35 para os prefeitos e a distribuição é a
segunda parte, após termos criado então um Fundo disponível
aos Prefeitos de até 35%, esse vai ser distribuído
proporcionalmente, essa é a discussão.

Sr. Presidente, eu quero fazer um requerimento à Mesa
que coloque em votação em destaque a emenda do colega
Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Ainda em discussão, o
projeto, Sr. Presidente, eu queria ler, porque o que se colocou
aqui não é a interpretação das coisas: Fica estabelecido que
até 35% do valor da Receita estimada do Fundo para Infra-
estrutura de  Transporte e Habitação - FITHA para cada exercício
seja obrigatoriamente destinado aos municípios do Estado. O
que está dizendo isso aqui? A medida que eu digo até 35% eu
posso arrecadar mais e só distribuir 20%, proporcionalmente
para os municípios, é esta que é a situação. Quer dizer, eu
posso também, aqui está flexível de chegar para um município
e distribuir 35% para ele e distribuir 20% para o outro porque
está dentro do “até”, esta que é a verdade. Agora se tivesse
dito aqui no projeto que; “serão distribuídos
proporcionalmente”, não está falando isto aqui não, aqui não
está falando que a distribuição proporcional não, Deputado
Amarildo, aqui está dizendo o seguinte: o Governo, até 35%
ele era obrigado a passar, ele agora não é mais obrigado, ele
pode passar 20, pode passar 10, pode passar 1, pode passar
Zero. Agora se tivesse aqui no projeto até 35%
proporcionalmente, em função dos municípios da arrecadação
era outra coisa que não está falando no projeto.

Mas, de qualquer maneira fica aqui a minha indagação,
não sou eu, em diversas vezes, quando discutimos esse
programa, cheguei ao ponto de colocar a situação. Agora, pelo
amor de Deus! Você chega no município, o Prefeito não recebe
um centavo para fazer asfalto, não recebe um centavo para
fazer drenagem, recebe só dinheirinho para escola, porque
são os 25% da educação e está aí o nosso Estado de Rondônia.

Eu espero que cada um dos companheiros que
passamos por momentos de turbulências porque quando foi
para passar a mão na cabeça da gente ninguém perdoou não.
Mas nós estamos passando a mão na cabeça, principalmente
daqueles que quiseram nos prejudicar. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Defiro o
pedido de Destaque do Deputado Martelli.

Em discussão o Projeto, ressalvando o Destaque.
Encerrada a discussão. Passemos à votação. A votação

é nominal.

Solicito ao Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados. Os Deputados favoráveis votam SIM, os
contrários votam NÃO.

Estamos votando agora o Projeto sem emenda, depois
vamos votar a emenda.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à chamada nominal:
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Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Néri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Dr. Deusdete Alves - ausente
- Deputado Edison Gazoni - sim
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Néri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - sim

Segunda Chamada:

- Deputado Neri Firigolo  - ausente
- Deputado Dr. Deusdete Alves - ausente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar
084/06, ressalvado os destaques.

Em votação os destaques.

A votação será nominal, os Deputados favoráveis à
emenda votam SIM, os contrários votam NÃO.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à chamada nominal:

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Néri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - abstenção
- Deputado Dr. Deusdete Alves - ausente
- Deputado Edison Gazoni - sim
- Deputado Dr. Carlos - não
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Néri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim

- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - não
- Deputado Everton Leoni - não
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Edézio Martelli - não
- Deputado Beto do Trento - não
- Deputado Ellen Ruth - não
- Deputado Renato Velloso - não

Sete votos favoráveis, 7(sete) contrários.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
rejeitada a Emenda em Destaque. Fica rejeitada.

Fica aprovado o Projeto.
Vai à segunda discussão e votação.
Nada mais a tratar invocando a proteção de Deus e

antes de encerrar convoco outra Sessão num minuto para
aprovar em segunda discussão e votação as matérias que foram
votadas nessa Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 19 horas e 48 minutos).

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/CPL/ALE-RO/2006
PROCESSO Nº  00326/2006

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através
de sua Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos
os interessados e em especial as empresas que retiraram o
Edital da Concorrência Pública Nº 001/2006, tendo por objeto
a Aquisição de Passagens Aéreas em trechos nacionais e
internacionais e passagens terrestres em trechos estaduais e
interestaduais, através de Empresas e Companhias Específicas
ou de Agências de Viagem autorizadas, em conformidade com
os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, que a data da Sessão
de Abertura dos Envelopes marcada para o dia 25 de abril de
2006, às 09horas, SERÁ ADIADA para data a ser definida
posteriormente e novamente publicada nos Órgãos Oficiais de
Imprensa e nos jornais de maior circulação no nosso Estado,
atendendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia.

Porto Velho, 20 de abril de 2006.

Albino Falcão de Carvalho
PRESIDENTE da CPL da ALE


