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 PORTO  VELHO-RO, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE  2007 ANO XXVNº 24

 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 27 de fevereiro de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi de Oliveira – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu (PMDB), Amauri
dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB),
Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Alex Testoni (PTN),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi de Oliveira (PSDC), Doutor
Alexandre (PSDC), Jair Miotto (PPS), Miguel Sena (PV), Euclides
Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado Maurinho
(PSDB).

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira)-  Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus, e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 2ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

 Solicito ao senhor primeiro Secretário que proceda à
leitura da ata sessão anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1°Secretário) -
Procedendo à leitura da ata anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo observação
dou-a por aprovada.

 Solicito ao primeiro Secretário que proceda à leitura
do Expediente Recebido.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) -
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MENSAGEM Nº. 020/07 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei que “dá nova estrutura
organizacional ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de Rondônia – DETRAN/RO, nos moldes do Código de Trânsito
Brasileiro – CTB, e dá outras providências”.

– MENSAGEM Nº. 021/07 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “estabelece preços mínimos
de arroba de gado e do litro de leite a serem praticados pelas
empresas dos ramos frigoríficos e laticínios, beneficiárias do
Programa de Incentivo Tributário”.

– MENSAGEM Nº. 022/07 – Poder Executivo encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “altera a Lei
Complementar nº. 326, de 10 de novembro de 2005, que
“dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia e Reestrutura o Quadro de
Pessoal e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos
seus Servidores e dá outras providências”.

– MENSAGEM Nº. 023/07 – Poder Executivo encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “acrescenta
dispositivo à Lei Complementar nº. 326, de 10 de novembro de
2005”.

S U M Á R I O

2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
ATOS DIVERSOS
RESOLUÇÕES
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SECRETARIA LEGISLATIVA

 Secretaria Legislativa - Adair Marsola
 Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio
 Divisão de Taquigrafia - Elizete Oliveira Costa

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, 390
 Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Neodi de Oliveira - Presidente
Alex Testoni– 1º Vice-Presidente
Miguel Sena – 2º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário

Controle geral de processamento:  Domingos Sávio.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Indexação e Processamento de textos: Sandra
Almeida, Mariléia Azevedo, Juliana Antonia,  Pedro Rocha
e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos:  Maria do Socorro.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo e
Edmílcia Fátima Martins.
Controle Digital e Diagramação:  Ana Cristina Favacho
e Robison Luz da Silva.
Distribuição  e org. Anais:  Terezinha Dias .

– MENSAGEM Nº. 024/07 – Poder Executivo encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “dispõe sobre o contrato
didático, pedagógico e disciplinar a ser, obrigatoriamente,
instituído pelas escolas públicas”.

– MENSAGEM Nº. 025/07 – Poder Executivo encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “fixa Prazo para a publicação
de nomeação de cargo em comissão da Administração Pública
Direta e Indireta do Estado”.

– MENSAGEM Nº 026/07 – Poder Executivo encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “dispõe sobre o percentual
anual para pagamento de precatórios e a realização de leilão
para liquidação desses títulos”.

– MENSAGEM Nº 027/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no valor de R$996.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor da
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER”.

– Oficio nº 31/07 – DETRAN-RO encaminhando cópias do
Convênio de Cooperação nº 004/06, firmado entre DETRAN/
RO e Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e
de Capitalização – FENASEG.

– Ofício nº 029/07 – Poder Judiciário, reiterando o Ofício nº
647/06-DA/DECOR/CG, do dia 31 de julho de 2006, solicitando
informações acerca das providências adotadas em relação ao
expediente enviado a esta Casa.

– Ofício nº 015/07 – Conselho de Alimentação Escolar de
Rondônia – CAERO, solicitando a esta Casa indicação para
Composição do Conselho de Alimentação Escolar do Exercício
2007 a 2009.

– Ofício Circular nº 001/07 – Instituição Cultural do Município
de Porto Velho – Fundação IARIPUNA informando que o Sr.
Julio César Yriarte Soliz é o novo Presidente desta Instituição.

– Ofício s/n/07 – Os Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires, Neodi Carlos, Maurinho, Valdivino Rodrigues, Euclides
Maciel, Alex Testoni e Luiz Cláudio, comunicam que formaram
o Bloco Parlamentar, e terão como líder o Deputado Wilber
Coimbra.

– Ofício nº 012/07 – Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia,’ comunicando a Argüição de Inconstitucionalidade a
Lei nº 1.600, de 20 de abril de 2006.

– Ofício nº 003/07 – EMATER encaminhando Calendário de
Eventos de ATER consoante Programação do mês de Janeiro/
2007.

– Ofício nº 01/07 – Ministério do Meio Ambiente
encaminhando Termo Aditivo ao Convênio nº 2005CV00025/
MMA/SDS/MPE/RO, 2005CV000026/MMA/SDS/ SEDAM/RO.

– Ofício nº 216/07 – Ministério da Educação

– Coordenação-Geral de Planejamento e Convênios
informando a celebração de Convênio nº 060/06, firmado com
o Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da
Amazônia – RIOTERRA.

– Ofício nº 5289/06 – Ministério da Justiça – Secretaria
Nacional de Segurança Pública informando a celebração de
Convênio em 2006 entre o Ministério da Justiça, por intermédio
dessa Secretaria, e o Estado de Rondônia.

– Ofício nº 159/07 – Departamento Penitenciário Nacional
informando sobre o Convênio nº 047/06 para a execução do
Projeto Arca das Letras, no valor total de R$42.690,00, sendo
R$ 38.421,00 do Ministério da Justiça, e R$4.269,00 a título de
contrapartida do Estado.

– Ofício nº 180/07 – Departamento Nacional Penitenciário
Nacional, informando a celebração de Convênio nº 029/06 para
a execução do Projeto Unidade de Saúde - RO, no valor de
R$210.725,74, sendo R$175.604,74, do Ministério da Justiça,
e R$35.121,00 a título de contrapartida do Estado.

– Ofício nº 187/07 – Departamento Penitenciário Nacional,
informando a celebração de Convênio nº 060/06 para a
execução do Projeto Reconstruindo a Dignidade, no valor de
R$ 109.703,99, sendo R$98.733,59 do Ministério da Justiça, e
R$10.970,40 a título de contrapartida do Estado.

– Ofício nº 0289/07 – CAIXA informando que foi celebrado,
contrato de repasse nº 211.730-84/06, representada pelo
Ministério da Justiça por intermédio da Caixa Econômica Federal
e do Governo do Estado de Rondônia. Os recursos são
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provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, no valor de
R$ 4.979.263,10.

- Ofício nº 0280/07 – CAIXA, informando que foi celebrado
contrato de repasse nº 214.351-68/06, representada pelo
Ministério do Turismo por intermédio da Caixa Econômica
Federal e do Governo do Estado de Rondônia. Os recursos são
provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, no valor de
R$146.250,00.

- Ofício nº 0282/07 – CAIXA, informando que foi celebrado,
contrato de repasse nº 214.993-20/06, representada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por
intermédio da Caixa Econômica Federal e do Governo do Estado
de Rondônia. Os recursos são provenientes do Orçamento Geral
da União – OGU, no valor de R$438.750,00.

- Ofício nº 0283/07 – CAIXA informando que foi celebrado,
contrato de repasse nº 214.994-34/06, representada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por
intermédio da Caixa Econômica Federal e do Governo do Estado
de Rondônia. Os recursos são provenientes do Orçamento Geral
da União – OGU, no valor de R$243.750,00.

- Ofício nº 0284/07 – CAIXA, informando que foi celebrado,
contrato de repasse nº 213.279-52/06, representada pelo
Ministério da Justiça por intermédio da Caixa Econômica Federal
e o Governo do Estado de Rondônia. Os recursos são
provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, no valor de
R$3.378.158,86.

– Ofício nº 193/07 – Ministério do Desenvolvimento Agrário
comunicando a celebração de Convênio nº 131/06 e liberação
de recursos.

- Ofício nº 07/07 – Tribunal de Justiça, encaminhando cópias
de Certidões Negativas de débito do Tribunal de Contas, em
nome de servidores.

– Ofício nº 008/07 – Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, encaminhando Certidões Negativas de débitos em
nome de servidores.

– Ofício nº 043/07 – Ministério Público do Estado de Rondônia,
encaminhando cópias de Certidões Negativas de débito do
Tribunal de Contas, em nome de servidores.

– Memorando do Deputado Valter de Araujo comunicando
sua ausência na Sessão Ordinária do dia 27/02/07.

– Requerimento do Dep. Maurinho Rodrigues, requerendo
o seu desligamento do Bloco Parlamentar, sob a liderança do
Dep. Wilber Coimbra.

- MENSAGEM Nº 028 DE 27.02.2007, do   Poder Executivo,
encaminhando o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo
a Abrir Crédito adicional Suplementar até o montante de
R$12.437.000,00 em favor da Secretaria do Estado da

Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico, Social –
SEAPES.

- MENSAGEM Nº 029 de 27.02.2007 do Poder Executivo,
encaminhando o Projeto de Lei que autoriza o Poder Legislativo
a Abrir Crédito adicional suplementar por superávit financeiro
e excesso de arrecadação até o montante de R$1.253.417,37,
em favor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia –TCE -
RO.

- MENSAGEM Nº 30 de 27. 02. 2007 do Poder Executivo, o
Projeto de Lei que altera a lei nº 688, de 27 de dezembro de
1996, que institui o imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS.

Tenho lido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Lido o
Expediente, passaremos às Breves comunicações.

Com a palavra pelo prazo de cinco minutos, sem aparte,
o ilustre Deputado Amauri dos Santos.

Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.

Com a palavra com o tempo de 20 minutos, com aparte,
o ilustre Deputado Tiziu.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. TIZIU – Sr. Presidente, Deputado Neodi, com
muito prazer quero cumprimentar toda a Mesa Diretora da
Casa, cumprimentar a imprensa presente, cumprimentar os
senhores Deputados, quero aqui cumprimentar todo o público
presente e, é com muita alegria, Sr. Presidente que mais uma
vez, retorno a esta Tribuna para aqui abordar assuntos que
creio ser de grande interesse do nosso povo do Estado de
Rondônia. Eu quero inicialmente aqui, Sr. Presidente, trazer
um assunto que entendo ser de grande utilidade pública para
todo nosso cidadão, para todos os nossos cidadãos do Estado
de Rondônia. Entendo que o Estado de Rondônia é um Estado
promissor e que merece na realidade toda a nossa atenção.
Eu sempre falo do momento em que chegamos dentro deste
Estado almejando buscar o nosso futuro, com certeza, muito
promissor. É um Estado rico, um Estado que oferece a nós
muitas oportunidades de crescimento. Eu consigo até enxergar
este Estado sendo o grande Eldorado do futuro, mas
infelizmente, Senhor Presidente e Mesa Diretora, Srs. Deputados,
amigos aqui presentes e imprensa, nós estamos diante de
algumas situações que vale a pena, na realidade, nós
chamarmos a atenção das nossas autoridades e eu quero
aproveitar esta grande oportunidade para dizer que este grande
Eldorado, que é o Estado de Rondônia, infelizmente, pode ser
considerado um Estado rico, mas que ainda tem um povo muito
pobre. Digo isso pelas grandes dificuldades que nós temos
enfrentado ainda dentro do nosso Estado, se nós formos
decorrer e olhar para as dificuldades que o nosso povo enfrenta
na área da saúde, nós poderíamos aqui certamente falar alguns
dias, se nós formos falar de educação, certamente poderíamos
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falar alguns momentos sobre educação. O fato é que o nosso
povo ainda tem muitas carências, diante, eu repito, de um
Estado tão rico e tão promissor. Mas eu quero Sr. Presidente,
aqui abordar um assunto que me sinto bastante à vontade
para poder falar dele até porque também sou da área. E eu
quero falar sobre a grande necessidade que nós temos de nos
voltar ao Estado de Rondônia de uma forma muito mais
promissora. Eu sempre gosto e costumo dizer que um
governador por um pouquinho que seja inteligente, ele vai
entender que este Estado de Rondônia não é mais o Estado do
índio, não é mais o Estado dos aventureiros, não é mais o
Estado dos passatempos, mas que é um Estado que na realidade
tem um povo forte, um povo que já plantou as suas raízes e
que tem demonstrado cada dia mais que já escolheu este Estado
como o seu lugar do futuro. Infelizmente nós estamos assistindo
ainda algumas cenas dentro deste Estado, que é preciso nos
voltarmos e analisarmos para que algumas coisas aconteçam
de uma forma diferente. Eu gosto sempre de falar que o Estado
de Rondônia, já passou por várias fases, Sr. Presidente, e aqui
eu não quero tecer nenhuma crítica, pelo contrário, até tem
alguns seguimentos que eu vou aqui citar, certamente tem o
meu apóio. Eu falei a semana retrasada, senão me falha a
memória, aqui nesta Tribuna, sobre o grande potencial que
tem o Estado de Rondônia na área mineral, falei também sobre
o grande potencial que tem o Estado de Rondônia ainda no seu
setor madeireiro que emprega tanto dentro do nosso Estado.
Mas eu quero dizer que tudo isso é passageiro. Vai chegar o
momento onde nós só poderemos trabalhar com a reciclagem
da madeira. Vai chegar o momento que todos os nossos
minerais, por mais importantes que sejam, vão se acabando.
Mas chegou o grande momento do Estado de Rondônia dar a
sua grande virada, e nós só vamos conseguir virar, dar uma
grande virada para o crescimento real dentro deste Estado a
partir do momento em que os seus governantes, sejam eles
municipais, estaduais, ou até mesmo federal entender a grande
necessidade de voltarmos a investir na industrialização deste
Estado. E aí, quando se fala de industrialização do Estado, não
tem como não chamar a atenção de cada um dos senhores
para as grandes potências deste Estado. E, eu pergunto sobre
tudo e para muitos aqui que eu sei que trabalham e já vieram
de áreas agrícolas. Se nós plantarmos uma semente, de Cacau
será que dentro deste Estado não vai nascer um pé de cacau?
É claro que qualquer lugar que nós plantarmos uma semente
aqui, vai nascer uma lavoura de cacau. E, eu pergunto: se nós
podemos cultivar o cacau em qualquer lugar dentro deste
Estado por que não alimentarmos na verdade a esperança e a
expectativa e buscarmos investimentos para ter dentro deste
Estado uma indústria de chocolates? Por que nós vamos Sr.
Presidente, Srs. Deputados, amigos, imprensa aqui presente,
continuarmos comendo chocolates que vem de outros Estados
do Brasil se nós somos, na verdade uma grande potência na
produção deste produto, da matéria-prima que produz o
chocolate? Da mesma forma, Sr. Presidente, eu me sinto
envergonhado, como cidadão apaixonado pelo o Estado de
Rondônia, quando vejo as carretas trafegando pelas nossas
BRs, muitas e muitas vezes trazendo algo de outros lugares do
nosso Estado, do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul
para abastecer uma base aqui na cidade de Porto Velho quando
nós temos tantas terras, com certeza com capacidade de

produção, com certeza estudos já feitos por técnicos, várias
qualidades de plantação de cana que nós poderíamos ter dentro
do nosso Estado para produzir álcool de primeira qualidade. E,
aqui, quando eu falo do álcool eu estou falando da cana, e
desse mesmo derivado poderíamos ainda estar produzindo o
açúcar através de uma usinaa: sucoalcoleira. Da mesma forma,
Srs. Deputados, amigos aqui presentes, ainda discorrendo
sobre este assunto da industrialização que tanto acredito que
fará e provocará uma grande mudança dentro deste Estado.
Eu quero aqui chamar a atenção dos Senhores para que vocês
possam ver de repente quantas oportunidades já perdemos
em nossa vida. Eu pergunto sem nenhum desmerecimento:
quem é Cruzeiro do Sul? Uma cidade totalmente isolada, para
quem conhece lá, e eu conheço e posso dizer. Uma cidade que
na maioria das vezes precisa para se levar um produto para lá
de barco e fica trinta dias para chegar este produto lá. Por que
eu estou citando Cruzeiro do Sul? Porque estou querendo
chamar a atenção de V. Exas. para V. Exas. entenderem quantas
e quantas oportunidades nós temos perdido dentro do Estado
de Rondônia. Eu estou citando Cruzeiro do Sul, uma cidade,
como já disse que é isolada pelas águas, e nós estamos, Sr.
Presidente, comendo farinha nos quatro cantos do Estado de
Rondônia quem vem de Cruzeiro do Sul, com tanta terra
produtiva que temos aqui e poderíamos ter tantas e tantas
indústrias de farinha, dentro do nosso Estado de Rondônia
gerando emprego e renda para o nosso povo.  Eu pergunto,
Sr. Presidente, a nossa Administração Estadual, será se ela já
tem o nosso Executivo Estadual? Será que ele já tem se
despertado para a grande necessidade de nós fortalecermos a
nossa Secretaria de Indústria e Comércio? Porque através de
uma Secretaria de Indústria e Comércio forte é que nós vamos
ter na verdade empresários fortes dentro deste Estado para
gerar recursos para o nosso povo e, sobretudo atender o nosso
povo na sua maior necessidade, que é a geração de emprego.
Eu quero chamar a atenção dos Srs. Deputados, amigos que
aqui estão presentes; quantas e quantas vezes Sr. Presidente,
nós somos abordado nas ruas, quantos currículos cada um de
nós Deputados já devemos ter dentro da gaveta das nossas
escrivaninhas de pedido de emprego, de solicitação de emprego,
e não quero aqui de forma alguma sustentar a idéia de que
essas pessoas que tem nos pedido emprego são pessoas
desqualificadas não, pelo contrário, nós já temos dentro do
Estado de Rondônia muitas pessoas qualificadas, mas o que
nós não temos é oportunidade de gerar emprego e renda para
o nosso povo e nós não podemos esta aqui fazendo discursos
vazios. E eu quero Sr. Presidente, aqui chamar a atenção do
nosso Executivo, eu quero chamar a atenção do nosso
Executivo.  E eu quero deixar como recado para o nosso
Executivo, se o nosso Executivo não tem na realidade um
pensamento de ter uma Secretaria de Indústria e Comércio
forte, ele vai sempre fazer com que o nosso Estado seja fraco,
porque eu não acredito num Estado forte, num Estado industrial
se não tiver como base uma Secretaria de Indústria e
Comércio. Mas eu estou querendo e vou aqui deixar muito
claro, eu não estou falando de se colocar apenas um boneco
para poder administrar uma Secretaria de Indústria e
Comércio, não. Eu estou falando de se colocar uma pessoa
capacitada e que dê a ela total autonomia para gerir na
realidade, com a gestão eficiente, uma Secretaria de Indústria
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e Comércio. Se possível Sr. Presidente, que dê na verdade
uma total desvinculação financeira dessa Secretaria, ou seja,
que esta Secretaria de Indústria e Comércio passe a ter um
Fundo de Participação da arrecadação deste Estado, porque aí
sim, nós vamos ter uma secretaria forte, nós vamos ter
empresários fortes, nós vamos ter indústrias fortes e
consequentemente um povo forte dentro deste Estado. Falando
ainda sobre a questão da indústria, eu quero chamar atenção
dos senhores V. Exas. sabem o quanto que o nosso Estado de
Rondônia tem uma alta produção de leite. Só o município da
minha grande Ariquemes, uma região que somam 12
Municípios, produz hoje onze milhões de litros de leite por mês,
eu vou repetir que é para ficar claro, o Estado de Rondônia
tem uma alta produção de leite, só a minha região da grande
Ariquemes produz onze milhões de litros de leite por mês. E aí
vão aos supermercados, meus amigos, inclusive aqui eu quero
me dirigir a essa bela platéia que aqui nos assiste, a cada
cidadão, a cada pai de família, a cada mãe de família que aqui
nos assiste, vá ao próximo supermercado, em uma mercearia
aqui da esquina e peça um doce de leite, e vocês vão ver, que
vergonha nós vamos passar como cidadão de Rondônia, porque
o doce de leite que nós compramos vem de lá de Cascavel,
vem de São Paulo, e nós com tanta alta produção de leite
dentro do nosso Estado, eu pergunto, cadê o nosso Setor
Industrial de Rondônia?  Cadê a nossa Secretaria de Indústria
e Comércio do Estado de Rondônia?  Não é diferente do chocolate
que nós compramos lá de Santa Catarina, que nós compramos
de muitos outros lugares; São Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul, não é diferente. Como eu já falei a questão da mandioca
que nós compramos a grande maioria do Estado do Acre, um
Estado vizinho, da mesma forma como não é diferente, aqui já
citei a questão do álcool e também do açúcar que nós
compramos de outros Estados e temos aqui com certeza
grandes possibilidades de altas produções de todos esses
produtos que aqui se tem.  Por isso meus amigos aqui
presentes, eu quero, Sr. Presidente, encerrar este assunto que
aqui coloquei e prometo a cada um de vocês que todas as
vezes que tiver a oportunidade de falar nesta Tribuna vou
sempre me referi a este assunto porque eu quero realmente
acreditar que o Estado de Rondônia sobretudo os seus
governantes entendam, que este Estado, eu repito, não é mais
um Estado e nem uma aldeia de índios, mas um Estado de um
povo forte, um povo crescido, um povo que já chega a mais de
um milhão e meio de habitantes.  É por isso que eu falei na
época, na semana retrasada quando aqui usei a Tribuna, sobre
a grande necessidade de nós investirmos na educação através
de uma Universidade Pública, porque acredito que nós temos
realmente que dar para o nosso povo um subsídio para que
eles continuem crescendo.  Eu quero, Sr. Presidente, deixar
aqui algumas indicações para esta Mesa, para encerrar a minha
fala aqui neste momento. E quero Sr. Presidente dizer que
recebi um convite e certamente vocês já devam ter  recebido
também este convite nos seus gabinetes Srs. Deputados; é
um convite da Bancada Federal para que a gente no dia 12.03,
aqui mesmo neste recinto possamos receber a nossa Bancada
Federal. E eu quero dizer Sr. Presidente, ainda dentro de uma
demonstração clara de quanto eu estou levando a sério este
meu mandato, e quero deixar como sugestão, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, que aproveitemos esta vinda dos nossos

Parlamentares Federais e que não recebamos apenas como
uma visita, mas que nós possamos fazer desta visita uma
reunião de trabalho e aqui eu quero deixar como sugestão
para esta Mesa, que se possível hoje ou amanhã, na hora que
V. Exas. acharem necessário, possamos Sr. Presidente, criar
uma comissão para discutirmos vários assuntos de
necessidades do nosso povo do Estado de Rondônia, para
quando esses Parlamentares chegarem aqui, no dia 12, nós
tenhamos uma agenda pronta para poder discutirmos com eles
uma pauta de trabalho, e que eles entendam realmente aquilo
que nós estamos fazendo aqui nesta Casa. Da mesma forma
Sr. Presidente, eu quero aqui abordar um assunto e deixar
aqui um requerimento para esta Mesa.

Eu estive esta semana no Município de Itapuã do Oeste
e lamentavelmente eu praticamente estive ali, caindo um pouco
de lágrimas dos olhos juntamente com aquela população por
ver tantas dificuldades daquela população, sobretudo aquela
que precisa atravessar a ponte para o outro lado do B-40 que
faz uma ligação com o Distrito do Triunfo e uma outra ligação
um pouco mais longínqua, que é lá no Município de Alto Paraíso,
aquela população está extremamente isolada. E aqui Sr.
Presidente eu quero fazer uma denúncia e para mim eu entendo
que ela é muito séria e vou até as últimas conseqüências. Eu
entendo que deva ter interesses pessoais por trás de toda essa
situação. Se o senhor for ver, existem lá aproximadamente
cem metros de ponte já feita e apenas vinte oito metros de
ponte que caiu e até dizem que numa ação criminosa, uns
falam que caiu, outros falam que derrubaram, mas nós
podemos entender que realmente é uma ação irregular, até
porque não tem justificativa daquela ponte realmente não ser
trafegável e eu quero deixar um requerimento para que esta
Casa possa encaminhar para a ELETRONORTE que é realmente
a responsável pela construção e o acabamento daquela ponte,
eu já entrego o requerimento. Da mesma forma Sr. Presidente,
eu quero deixar a esta Mesa um outro Requerimento para que
nós possamos através desta Casa encaminhar ao DNIT que é
responsável pelo Departamento de Estradas e Rodagens
federais do nosso Estado, para que tomem providências e que
urgentemente possam iniciar estas obras do tapa-buraco, aqui,
sobretudo do Rio Preto, até que chegue ao Município de Porto
Velho, onde nós temos realmente tantos buracos e já está
acontecendo tantos acidentes na nossa BR. Por isso eu gostaria
que esta Casa encaminhasse para o DNIT realmente esse
Requerimento que urgentemente nós possamos tomar
providências aqui na nossa BR federal. Da mesma forma Sr.
Presidente, eu citei na semana passada e aqui vou deixar um
outro requerimento. Vou deixar aqui um requerimento, Senhor
Presidente, e quero contar muito com seu apoio, quero contar
muito com sua sensibilidade até porque o Senhor também é
um sofredor como eu desta mesma situação que aqui vou
colocar. Eu citei a semana passada, e vou deixar aqui, uma
indicação para o nosso Executivo Estadual, para que tome
providências urgentemente, e que faça realmente a ligação da
nossa BR, no município de Ariquemes até o município de
Machadinho do Oeste, porque nós estamos ficando isolados
dentro do Município de Ariquemes. A BR já está saindo ali pelo
Vale do Anari passando pelo 5º BEC ligando também ao
Machadinho. Já se fala por ai que essa mesma BR deve estar
ligando aqui ao Cujubim que já esta sendo ligada também a
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uma outra BR, aqui da BR até o Cujubim, e dessa forma
ficaríamos isolados ali no Município de Ariquemes. Por isso
gostaria, Sr. Presidente, também da sua gentileza que nos
ajudasse nessa nossa indicação para que urgentemente,
também pedir aqui para a nossa querida Deputada Daniela,
para o nosso Deputado Jair Miotto que é da nossa grande região,
para que juntos pudéssemos realmente fazer esta frente junto
ao nosso Executivo, e que essa BR tão logo pudesse realmente
ser uma realidade dentro do nosso Município. Sr. Presidente,
quero lhe agradecer, sei que de repente tenho abusado um
pouquinho do horário, mas quero deixar Sr. Presidente os meus
agradecimentos ao Senhor pela sua compreensão, a Mesa os
Srs. Deputados, a imprensa aqui presente e ao público presente.
E para encerrar Sr. Presidente, eu quero fazer uma defesa que
eu acho muito justa; gostaria que cada um dos Srs. Deputados
olhasse com muito carinho para cada servidor desta Casa. Eu
digo isso porque, nos estamos à frente de uma batalha muito
grande para podermos realmente banir de dentro desta Casa
todos os fantasmas que aqui possam existir, e esta é uma
guerra, Sr. Presidente, que o Senhor me tem como parceiro;
pode contar para todas as horas, mas eu quero que a gente
não confunda de maneira nenhuma aqueles que
verdadeiramente tem trabalhado com muita dignidade. Tenho
acompanhado a luta de muitos funcionários dentro desta Casa,
e a eles que eu quero aqui partir em defesa, e saiba que pode
contar realmente com esse Parlamentar, todos aqueles que de
fato tem trabalhado para honrar esta Casa, para honrar o bom
andamento desta Casa, e, sobretudo zelar pela grande
moralidade que tanto nos pregamos dentro desta instituição.

Sem mais, muito obrigado e que Deus possa continuar
abençoando todos vocês.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra com o tempo de vinte minutos, com aparte, o Ilustre
Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, Sras. e Srs. aqui presentes ouvindo
a nossa Sessão, é com prazer que eu vou fazer o meu discurso
aqui hoje, até acompanhando o que o Deputado Tiziu colocou
sobre a preocupação dele, sobre a questão do emprego, da
geração de empregos em Rondônia, a questão da
industrialização do Estado, e o meu discurso Deputado Tiziu,
tem tudo a ver com isso que você colocou, só que eu estou
indo um pouco além, eu quero tentar explicar as pessoas de
Rondônia, porque muitas pessoas dizem o seguinte: nos temos
condições, temos um Estado rico, temos condições de criar
empregos, temos milhares de pessoas desempregadas, mas
no fundo a questão do emprego é muito mais complexa, é
muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Então eu vou
começar aqui, vão alguns pontos, eu vou colocando e vou me
explicando. Um dos maiores problemas enfrentado pela
população nos tempos de hoje é a questão do emprego. Milhões
de pessoas no mundo sofrem com a falta de perspectiva de
emprego, grandes corporações, multinacionais diariamente
fecham unidades em todos os paises e tantas outras se fundem
para diminuir os custos da mão-de-obra. O emprego desloca-
se para paises onde os custos dos encargos são menores,
paises como a China, os tigres asiáticos, a Índia e tantos outros.

A China, hoje produz praticamente tudo, desde computadores
até automóveis, de roupas até calçados, todos os tipos de
eletrônicos, brinquedos, etc. Para os Senhores terem uma idéia,
a China hoje tem dezessete montadora de automóveis,
dezessete. São montadoras genuinamente Chinesas não são
como as nossas. Dizemos que produzimos um carro, mas
quando você compra um carro da FIAT, a tecnologia dela é
Italiana, quando você compra um carro da Volkswagen, a
tecnologia é alemã. A China tem hoje dezessete montadoras
chinesas e dentro de dez anos a China vai ser a maior produtora
de carros do mundo ela vai suplantar Japão, os Estados Unidos,
a Europa, todos os paises. A China hoje produz um sapato de
couro com um custo 50% do custo normal de qualquer país. O
Brasil, por exemplo, é um tradicional fabricante de calçados, o
que quer dizer isso? A China importa o couro do País, do nosso
País, e de outros paises, produz um calçado de alta tecnologia,
de alta qualidade com 50% do valor do calçado produzido no
país. Produz por exemplo, um tênis da marca NIKE, cuja a
venda nos Estados Unidos gira em torno de US$ 120,00, eles
produzem a US$10,00. E vendem para os Estados Unidos para
vender a US$120,00. Os têxteis da China hoje batem o preço
de qualquer país do mundo, é a tendência, e essa competição
fica cada vez mais voraz. A China cresce há cerca de quinze
anos a taxa de 10% ao ano. E o Brasil? O Brasil infelizmente
anda totalmente na contra mão da história. As empresas no
Brasil hoje são cada vez mais penalizadas com a maior taxa de
impostos do mundo, as leis trabalhistas, são anacrônicas e
atrasadas, são da época de Getúlio Vargas.  Não há política
industrial que possa dotar nossas empresas de armas para
enfrentar esta guerra de empregos que atualmente é travado
em todos os continentes. Os juros Brasileiros todos nós
sabemos, ou pelo menos a maioria das pessoas sabem que
está entre os cinco maiores do mundo, os nossos juros, os
custos da burocracia. E notem Srs. Deputados o custo da nossa
corrupção, o custo da nossa burocracia, e o custo da corrupção
Brasileira são destaques em qualquer pesquisa comparativa
que é feita normalmente, qualquer pesquisa que é feita no
mundo, hoje, e que se coloca o índice de corrupção do serviço
público o país sempre esta na dianteira, sendo sempre um dos
maiores índices de corrupção. É evidente que estamos perdendo
essa guerra, e se, o país esta perdendo, imagine Sr. Presidente,
o nosso Estado? Imagina se o país esta perdendo essa guerra
de empregos, imagina nós rondonienses que somos um país
pobre, deslocado dos grandes centros econômicos. Nossos
Estados com tantas carências dificuldades, falta de recursos,
falta de confiança, de investidores privados em trazer empresas
e indústrias para se instalarem em Rondônia. Precisamos
aproveitar os bons ventos que virão com a construção do
complexo Madeira. Precisamos pensar num modelo de
desenvolvimento voltado a geração de empregos, ai é que vai
de encontro ao Deputado Tiziu, Rondônia terá energia em
abundância e confiável. Nosso Estado situa-se em posição
privilegiada em relação à Amazônia, e ao Pacífico nossas
distâncias de saída para exportação são muito menores. Nosso
modelo de colonização privilegiou a pequena propriedade, isso
é muito importante. Na verdade, hoje nos temos
aproximadamente noventa mil empresas rurais, noventa mil
pequenas propriedades rurais o que quer dizer isso? São
noventa mil empreendedores, noventa mil pessoas que têm
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senso de empreendedorismo que a gente podendo ajudá-los a
gente consegue duplicar ou triplicar a produção desses
pequenos empreendedores em pouco tempo. Porto Velho, nossa
capital, tem hoje aproximadamente quarenta mil
desempregados, pólos regionais do interior como Ariquemes,
Ji-Paraná, e tantas outras cidades sofrem do mesmo problema.
Precisamos conclamar as entidades empresariais, como a
FIERO, para debater e trazer modelos de desenvolvimento que
estão dando certo em outras regiões do País, para serem
implantadas aqui. A FIERO tem projetos como o APL que são
Arranjos Produtivos Locais, é um projeto muito interessante
Deputado Tiziu. O que é o APL? É um programa de Arranjo
Produtivo Local onde se junta a vocação de cada Município, se
junta vocação direcionada de cada Município no associativismo,
no cooperativismo para que se melhorem as condições de
trabalho e melhore os desafios da competitividade mundial.
Como por exemplo, já foram identificados os seguimentos de
confecções de Pimenta Bueno, laticínios e ovinocultura em Ji-
Paraná, carne e couros na região central do Estado, madeira e
moveis em Ariquemes; são alguns exemplos, são alguns
exemplos para potencializarmos as vocações das cidades e
regiões do Estado visando o fortalecimento do setor econômico
gerando empregos e renda. Precisamos Srs. Deputados
preparar a mão-de-obra na especialização técnica do preparo
educacional e aí ressalto a importância fundamental da
Educação.

A Coréia do Sul há poucos mais de 50 anos, a Coréia
do Sul, há 50 anos, era um país miserável, é através de uma
política educacional muito forte, atuante, eficiente, a Coréia do
Sul hoje é um país com índice de desenvolvimento altíssimo, e
sua tecnologia produz automóveis, eletrônicos, computadores
e tantas outras marcas presentes, inclusive, no nosso dia-a-
dia, quando você compra uma televisão LG, um computador,
um SANSUNG, carros KIA, quer dizer, são tantos produtos
genuinamente coreanos, sul coreanos, com tecnologia deles,
por quê? Investiram maciçamente na educação, na tecnologia
e na cultura. Os resultados do desemprego são conhecidos.

O surgimento de bolsões de pobreza tanto em Porto
Velho como nas principais cidades do interior trouxe danosos
efeitos sociais, como o aumento absurdo da violência, a
desagregação familiar, a prostituição infantil e tantas mazelas
que todos nós conhecemos. Precisamos perseguir a nossa
vocação agropecuária e madeireira de forma racional, a
agroindústria tem que ser incentivada, felizmente só temos
exemplos em Ji-Paraná de duas indústrias que estão se
instalando, de leite em pó. Aproveitando essa produção que o
Deputado Tiziu acabou de colocar, que é uma produção
grandiosa de leite no nosso Estado, mas é muito pouco ainda,
muito pouco mesmo. Quero aqui alertar os Pares e toda
sociedade de Rondônia, de urgentemente de forma real,
eficiente, prática, adotarmos medidas para o incentivo e
geração de empregos e renda. Vamos acabar com esses
discursos vazios, discursos demagógicos apenas para jogar
para platéia, precisamos agir de forma consciente, efetiva,
enfrentando a realidade do emprego de frente, não basta a
gente resolver o problema de emprego aqui em Rondônia, a
questão de emprego hoje é nacional e internacional. Então
nós temos que ter muita força. A nossa imagem perante o
resto do país deve ser mudada,

pois tudo de ruim que acontece aqui repercute imediatamente
em toda mídia nacional. Nós políticos temos imensa
responsabilidade em resgatar essa imagem arranhada, para
que os investidores tenham a disposição de investimento no
nosso Estado. Quando estoura um escândalo em São Paulo,
arranhando o nome de Rondônia, gente! os investidores se
afugentam, nenhum investidor consciente quer investir num
Estado que tenha problemas, se eles já estão em dificuldades
em investir num Estado como São Paulo, no Paraná, Rio Grande
do Sul, imagine se o investidor vai se deslocar de lá para vir
para o Estado de Rondônia? Um investidor é muito arisco e
volátil, é muito arisco, é como se fosse um lambari, qualquer
coisa que se faz ele afugenta. E os Estados hoje travam uma
verdadeira batalha fiscal para atraírem novos investimentos, e
o que nós de Rondônia temos a oferecer? Temos sim. Temos
muito a oferecer para esses investidores, tantos os nacionais
como os internacionais, os estrangeiros, vamos oferecer o que
temos de melhor em Rondônia, um Estado jovem, produtivo,
de um povo ordeiro e trabalhador, confiante no futuro e com
políticos capazes de acompanhar esses novos tempos de
mudanças; de mudanças de mentalidades, de mudanças de
comportamentos políticos, atitudes como as adotadas pelo
nosso Presidente Neodi, promovendo agora dia 12 um encontro
que reunirá as bancadas, a nossa bancada dos Deputados
Estaduais, a bancada dos Deputados Federais, os Senadores.
O nosso Governador, já é um grande passo para esse começo
de entendimento político que precisa haver no nosso Estado
de Rondônia. Desse encontro com certeza sairá um embrião
de um novo modelo de comportamento político para o nosso
Estado. Eu sempre dou um exemplo para a minha equipe na
minha empresa, Deputado, Presidente, se você tem o Maracanã
lotado num jogo do Flamengo e Fluminense, por exemplo, 100
mil pessoas, final de campeonato e os dois times estão nos
seus vestiários fazendo aquecimento, se o time do Flamengo
começar a brigar entre eles, entre seus jogadores, quem
evidentemente terá mais chance de ganhar o campeonato? É
o Fluminense. Porque o Flamengo já vai entrar brigado dentro
do campo. Então nós rondonienses, não podemos mais
continuar brigando se não nós vamos perder o jogo contra o
Fluminense. Então é importante que haja esse entendimento
entre todos os políticos do Estado de Rondônia, sob pena da
gente começar o jogo já perdendo e em desvantagem. Os
nossos jogadores já entraram no campo em desvantagem
contra o Fluminense. Depende muito de todos rondonienses
reacender aquela chama de esperança de todos que para cá
vieram já há alguns anos, pessoas que vieram com sonhos de
prosperidade e realizações como nós, como alguns, os pais de
muitas pessoas que vieram para cá com aquela vontade de
crescer, de realizar seus sonhos em Rondônia.

Vamos reacender esses sonhos. Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de vinte minutos, com a aparte, o ilustre
Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Nobres
colegas aqui, imprensa presente.

Sr. Presidente, ontem, estivemos em Brasília, eu com
o colega Deputado Valter Araújo, uma reunião com o Presidente
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do Senado e vários Deputados do Brasil sobre a independência
do Poder Legislativo. Aquela Emenda 13 que proíbe a criação
de novos municípios e nós temos Tarilândia, praticamente várias
cidades do Estado de Rondônia não chega nem a metade de
Tarilândia, eu vou dar um exemplo aqui: Nova União, são várias
cidades e ontem estivemos lá, temos aqui Extrema e várias
localidades que os Deputado aqui têm interesse e a gente teve
por mais de 30 minutos com o Presidente do Senado, o Renan
Calheiros e ele colocou que até o final de março vai estar
liberando a Emenda 13 para todo o Brasil, para todo o Brasil
ter a independência, que tirou muito o poder do Deputado
Estadual em poder legislar e a criação dos novos municípios.
Vai ser importante para isso vir, porque dou um exemplo, o
sofrimento, eu que fui Prefeito de Jaru por dois mandatos;
está aqui o Deputado Dantas que conhece Tarilândia, que sabe
a dificuldade daquela população de Tarilândia, isso tem uma
importância muito grande e vamos na semana que vem, eu, o
Deputado Chico, o Deputado Tiziu, a bancada do PMDB, o
Deputado Donadon e outros colegas, nós vamos atrás do nosso
Líder do PMDB, o Senador Valdir Raupp, que ontem se colocou
à disposição, nós vamos à busca disso e aproveitar como nós
já temos o líder do nosso Partido para a Emenda 13 ter a
nossa liberdade.

O Sr. Maurinho – Um aparte, Nobre Deputado?

O SR. AMAURI DOS SANTOS - Com a palavra o nobre
Deputado.

O Sr. Maurinho – Deputado Amauri, nobres Deputados
da Mesa, presentes, V.Exa. tocou num ponto crucial, o Deputado
Maurinho tem apegado, tem voltado no sentido, principalmente
daquela questão da Ponta do Abunã, onde é uma região que
realmente precisa de um cuidado especial do nosso Executivo
e lá está precisando sim, de fundarmos um ou dois municípios
para guarnecer aquela entrada do Estado de Rondônia, tanto
da parte da febre aftosa como a saída da madeira que está
saindo dali, e é um município pujante, rico, aquela parte do
Estado de Rondônia. Eu quero isso, e não é uma situação do
Maurinho, pode ser uma situação de todos nós aqui, quem se
interessar pode contar comigo. Eu achei gratificante essa parte
de criarmos novos municípios, sim, e uma questão como aquela
da Ponta do Abunã, que é uma Ponta, um negócio exuberante
de riqueza e é um negócio que está vulnerável, está saindo
riqueza e entrando problemas. E eu espero que nós juntemos
as nossas forças para que a gente consiga estabelecer ali, viu
Amauri?

Muito obrigado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Obrigado, e a gente
vê as dificuldades, muitos aí, alguns Deputados que não têm
um conhecimento da necessidade do município, muitos
Deputados falam: para quê criar novos municípios? É uma
importância muito grande, porque diz não, mas se cria uma
estrutura administrativa, mas aquela localidade, o município
que tem três, quatro mil habitantes, que tem seus Vereadores,
que tem o Prefeito é muito importante, não pode depender de
um município. Eu fui Prefeito de Jaru e eu fiz muito por
Tarilândia, eu fiz uma Escola no valor de mais de um milhão de

reais, no Jaruaru, construi uma escola dentro de Tarilândia de
seis salas de aula, fiz asfalto, iluminação pública, isso dentro
de Tarilândia, fiz hospital, fiz todas as estradas de Tarilândia,
e isso eu achei que não foi suficiente, se tivesse um Prefeito lá,
tivesse os vereadores era muito importante, porque hoje eles
estavam aqui cobrando ao Deputado, cobrando ao Secretário,
cobrando ao Governador, é por isso que eu sou favorável a
criação de novos municípios porque isso só vem melhorar o
nosso Estado de Rondônia. Eu vou te dar um exemplo da Colina
Verde, uns dizem que é pequeno a Colina Verde...

O Sr. Chico Paraíba – Deputado Amauri, um aparte?

O SR.  AMAURI SANTOS – Só um instante Deputado
Chico, a Colina Verde é um Distrito de Jorge Teixeira que está
com mais de cinco mil habitantes, é muito, Jorge Teixeira não
dar conta nem da região e se tivesse o município ia ajudar
muito. Pois não, Deputado Chico Paraíba.

O Sr. Chico Paraíba – Bem, eu queria agradecer aqui
o aparte do Deputado Amauri e dizer que a gente tem que
começar um trabalho para não cometermos o mesmo erro.
Esta Casa, aprovou diversas vezes a criação dos municípios e
você sabe que o Ministério Público entrou com uma ação,
inviabilizou, diferentemente de Mato Grosso, porque como o
Ministério Público Federal não entrou com nenhuma ação, você
sabe que era prerrogativa das Assembléias Legislativas a
criação de novos municípios, mas o próprio Congresso Nacional
por solicitação na época do próprio Executivo, foram criados
municípios com nove Vereadores eleitos, com nove votos e eu
não sei se você sabe, mas nós até passamos vergonha, porque
nós tivemos acompanhando a questão de Extrema, a questão
de Tarilândia, e lá no Congresso Nacional tramitou em caráter
de urgência um Projeto de Lei que foi aprovado na Câmara, foi
aprovado no Senado Federal e na época o Executivo vetou o
projeto e isso foi em tempo recorde. Então tem que ver de fato
se vai ser uma Emenda Constitucional, e se não vai depender
de veto. Então é por isso que eu fico preocupado, ainda bem
que esse assunto está começando agora, não no período
eleitoral, porque normalmente em Rondônia quando chegam
próximas as eleições aí se começa a discutir a questão de
criação de novos municípios, principalmente com a função
eleitoreira. Então graças que está tramitando no Congresso e
nós entendemos que estão também discutindo os pré-requisitos,
ou seja, todos os municípios que tem viabilidade econômica
para ser criado os municípios. Então eu queria de qualquer
maneira parabenizar a V.Exª. e dizer que é um assunto
altamente importante, o município, é melhor ser um município
autônomo, independente do que ser um grande Distrito.

Obrigado Deputado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Com certeza, a
emenda já passou na comissão de Assuntos Econômicos do
Senado, já está na Comissão de Justiça e o Presidente do
Senado já adiantou que esse mês de março vai liberar as
Assembléias Legislativas do Brasil e nós estávamos, vários
Deputados, estava o Deputado Clóvis da Bahia, tinham do Acre,
quatros Deputados, tinha de Roraima, tinha do Amazonas,
Tocantins, de vários Estados brasileiro estava lá 18 Deputados,
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Rio Grande do Sul, porque é uma preocupação muito grande,
não é só Rondônia que tem esse problema. Tem vários
municípios que tem crescido muito e necessita de ser município
e não consegue e alguns  já passaram a municípios no Brasil,
o Mato Grosso, a Bahia, só que em Rondônia o Ministério Público
não deixa, sempre entra com ação contra. Eu dou um exemplo
de Luiz Eduardo Magalhães, é um município grande, já pensou
se aquilo fosse um Distrito? Era difícil, a época que eu estava
na Prefeitura, eu fui até Luiz Eduardo Magalhães pegar um
processo lá o Ministério Público não entrou, não entrou e virou
município, hoje é cidade e está crescendo muito, hoje é uma
cidade de mais de 70 mil habitantes. O Estado de Rondônia
tem crescido muito; Tarilândia, ali, a Colina Verde, são dois
distritos que a gente, eu que sou daquela região vou brigar
muito, que passe município aquela região, porque é uma região
rica, é uma região de pequenos agricultores, é uma região
que vem ajudar muito, saindo Jorge Teixeira e sair no Tarilândia,
de Jaru quem vem ganhar é tanto o município de Jorge Teixeira
como o município de Jaru. E nós vamos batalhar, está aqui o
Deputado Dantas que é da nossa região que vai ajudar, é muito
importante e vários Deputados que tem os seus interesses, e
outras regiões. Chico, até eu parabenizo os ex-Deputados que
foram atrás, se não deu certo, mas foram atrás, que lutaram
muito mesmo. E a nossa luta, não é vergonha, se nós estamos
brigando pelo povo nós não vamos passar vergonha, vamos
ter é que ganhar, se não deu certo, não deu, mas pelo menos
boa vontade nós tivemos. Ontem, eu e o Deputado Valter Araújo
tivemos lá o dia todo, das dez da manhã até as seis horas, eu
voltei hoje, o Valter não teve como vir, está chegando agora. É
uma luta nossa, de deputados estaduais, é a nossa luta que
vai melhorar o nosso Estado de Rondônia nisso aí. E aqui Sr.
Presidente, eu ouvi o discurso do brilhante Deputado Tiziu, ele
brigando, evidentemente como eu sou da minha região, que
gosto de Jaru, eu vou pedir ao Presidente que é daquela região,
para que o asfalto saia ali do Anari para o Machadinho, vai
ajudar muito, já tem uma parte ali, eu sei que cada um, tem
três Deputados que vai brigar, mas evidentemente que aquele
asfalto ali tem que sair, que vai ajudar muito, já tem até o
Anari praticamente e saindo do Anari ao Machadinho. O
Presidente, como Presidente desta Casa, com um prestígio
muito grande com o Governador, eu acredito que vai ser o
primeiro a construir, isso aí, eu acredito que isso vai ser o
primeiro e vai ajudar muito a minha região ali. O Deputado
Tiziu não vai ficar bravo comigo, o meu líder do meu partido, é
uma briga de vocês, mas eu tenho que brigar pela minha região
que foi de onde tive mais de onze mil votos e eu vou brigar por
isso, com certeza. O Presidente vai ouvir todos os meus
discursos, não é cobrando. Presidente, mas é pedindo que use
tua força para sair aquele asfalto até o Machadinho, pois vai
ajudar muito aquela população. E é fácil, porque eu como
Prefeito da cidade de Jaru, com boa vontade fiz mais de 40
quilômetros de asfalto, e obras grandes é para o Governo, eu
sei que ele tem boa vontade e vai fazer aquele asfalto até o
Machadinho que é uma obra que vai ajudar.

Eu tenho umas indicações, mas vou deixar para
amanhã; umas indicações que é da minha região, mas a gente
vê aqui os colegas Deputados que a intenção de ajudar este
Estado, a vontade de trabalhar, eu ouvi aqui o discurso do
Deputado Tiziu, é importante a bancada federal, é importante,

eu fui Prefeito, o Neodi foi Prefeito, o Jair foi Prefeito, a Daniela,
mas nós só conseguimos fazer alguma coisa com a bancada
federal, e é importante, eu sempre vou está em contato com a
bancada federal pedindo ajuda para minha região, embora a
minha cidade, não é perseguição minha, nós temos um Prefeito
lá que  pode ir o dinheiro que for, mas nada se faz, não dar um
passo. Jaru, hoje passa a pior crise da história de Rondônia,
porque uma cidade que pena, tem um Prefeito ruim. Nós
estamos vendo ali a cidade de Ariquemes, saiu a Daniela que
vinha fazendo um belo trabalho, entrou o Confúcio e está
continuando outro trabalho e nós vemos o desenvolvimento de
Ariquemes. Agora vê Jaru, Ouro Preto, o Deputado Alex é da
cidade de Ouro Preto, está vendo a dificuldade de Ouro Preto,
isso é ruim para o parlamentar. Hoje no aeroporto duas pessoas
falaram: Amauri, Jaru está bom para você agora politicamente.
Eu digo: olha, não está, porque bom seria se a cidade estivesse
desenvolvendo do mesmo jeito quando eu estava fazendo como
Prefeito daquela cidade. Tanto Jaru, como Ouro Preto não estão
bons, porque a gente fica feliz quando vê a cidade do nosso
Estado crescendo, desenvolvendo.

O Sr. Professor Dantas – Um aparte, Sr. Deputado?

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Pois não, Deputado.

O Sr. Professor Dantas – Eu gostaria Amauri de
parabenizá-lo por essa iniciativa, esse pronunciamento seu. E
eu gostaria de falar da importância realmente de nós reabrirmos
essa questão dos novos municípios. Questão de Tarilândia
mesmo, a gente anda sempre ali, estive lá a semana passada,
inclusive o que o povo mais pede em Tarilândia, prioridade
número um, é a emancipação. E quando a gente vai olhar
Tarilândia direitinho, se formos comparar Tarilândia  com outros
que já são municípios ali na região, vamos ver que tem muita
condição. Então nesse caso eu endosso suas palavras, eu acho
que teríamos que vê, é o caso de nós fazermos um
levantamento, tem muitos lugares em Rondônia que nós temos
condições de já ter municípios, paramos em cinqüenta,
cinqüenta e dois municípios, não é? E eu acho que Rondônia
ainda é criança com cinqüenta e dois municípios comparando
com outros Estados do Brasil onde nós já temos Estados que
têm quase mil municípios. Sr. Presidente, Rondônia é menino,
se nós não acelerarmos esse processo isso vai ficar parado
por muito tempo, ainda. Eu endosso você, tem meu apoio nesse
sentido, viu companheiro?

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Obrigado Dantas, e
nós vamos estar contando com seu apoio para criação, não só
com o seu, mas de todos os colegas, para criação de novos
municípios aqui do nosso Estado de Rondônia. E voltando aquela
discussão sobre os municípios de Jaru e Ouro Preto; conheço
as dificuldades, o sofrimento. Eu sofri muito pela cidade de
Jaru. Trabalhei muito pela aquela cidade e ouvia a população
dizer; Jaru esta melhorando. Hoje uma coisa que acontece em
Jaru, se tira uma lâmpada, dizem até que quando queima duas
lâmpadas em Jaru eles fazem festa, para não pagar energia.
Isso é uma incompetência muito grande, aquela avenida bonita
que eu fiz, na beira da BR, que foi com o imposto do povo, foi
uma obra cara, hoje estão tirando as luminárias. É um absurdo
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um troço desses, enquanto tem município colocando, hoje se
tira luminária, se vai apagando. Quando passamos na cidade
de Jaru, vamos uma obra. E aquilo ali, eu falava para muita
gente, Jaru ia ser a cidade mais iluminada do Brasil, se não
tivesse feito essa injustiça comigo, porque eu lutava para deixar
toda a cidade de Jaru iluminada, e hoje, para nossa tristeza
estão tirando as luminárias, aquilo que o povo pagou, o imposto.
Lutei, eu fiz economia para colocar a luminária lá para dar
melhores condições de segurança para o povo de Jaru. Tive
convênio com o Governo do Estado, emenda do meu irmão, ali
aonde tive convênio com o Senador Valdir Raupp, do Deputado
Confúcio que veio melhorar, da Deputada Marinha Raupp, e,
hoje, para tristeza do povo de Jaru se tira as luminárias da
cidade, e não dizem onde vão colocar. E, eu até falei para
alguns amigos meus Vereadores: parece que essa cidade aqui
os Vereadores estão fechando os olhos, porque não falam nada?
Porque eu sou deputado Estadual, aquilo que estiver de errado
no Estado eu vou cobrar e fiscalizar. Estamos aqui, viemos
aqui, é porque o povo nos colocou para levar uma melhor
condição de vida para nossa cidade, para nossa região e para
todo o Estado de Rondônia. Não viemos aqui para ficar de
braços cruzados, para dizer... o povo votou na gente porque
quer uma esperança. Quer melhores condições, geração de
empregos, de tudo, é isso o que nós queremos. Nós não
queremos para o nosso Estado, para a nossa cidade, o pior,
nós queremos o melhor. E quando o povo nas urnas, votar em
um governante, votar em um senador, em um deputado federal,
em um deputado estadual, é porque confia e tem esperanças
em dias melhores de vida. E é isso que eu, como deputado
estadual, primeiro pedi a Deus, segundo ao povo da minha
região de Jaru, para trabalhar muito por aquela cidade e
melhorar o nosso Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, muito obrigado e creio pelo prestígio
do senhor, é sinceridade, eu sei que o senhor vai usar o seu
prestígio para levar aquele asfalto até Machadinho, com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Já está
sendo licitado, deputado.

Encerrado o Grande Expediente, passemos agora as
comunicações de lideranças.

Com a palavra por vinte minutos, sem apartes o  líder
do Governo Deputado Euclides Maciel.

(Às 16 horas e 14 minutos o Sr. Neodi de Oliveira passou
a Presidência ao Sr. Alex Testoni).

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros. Eu em vinte oito anos de rádio, nunca escrevi
nada para falar em rádio ou mesmo em programa ao vivo de
televisão. Mas hoje sentei e resolvi escrever um pouco sobre
esse cidadão que eu vou denunciar aqui. Eu sofri, esse homem
me deu tanta audiência que eu tive audiência de rádio, televisão
e fórum, um monte de audiência. Mas antes disso, Sr.
Presidente, eu gostaria de começar bem, falando um pouco do
Marcos Antônio Donadon. Eu estive esse final de semana na
cidade de Vilhena, e pude conhecer a famosa vaca mecânica,
Luizinho. Eu quero Marcos Antônio, aproveitar e parabenizar
esse trabalho de vocês em Vilhena, levamos uma equipe de
técnicos porque com o apoio do Néri de Cacoal, e do Tucura,

nós vamos levar para Cacoal também os três Deputados, porque
ela estar gerando hoje em Vilhena dois mil e quinhentos litros
de leite/dia a base de soja, dois mil e quinhentos pães/dia
entregue as famílias carentes. Ás vezes dizem: ah! mas o  Lula
é paternalista, não sei. E outros que passaram antes do Lula,
que nunca fizeram nem isso? Então para começar meu amigo
Marcos Antônio, eu venho de público parabenizar vossa família,
em especial a você e a Prefeitura que mantém essa vaca
mecânica. Nós com o apoio do meu amigo Néri e do Tucura,
vamos levar para Cacoal e com o Jesualdo vamos levar para
Ji-Paraná também se Deus quiser. Mas eu quero... Guajará
também está gritando aqui, eu gostaria de fazer um apelo, Sr.
Presidente, aqui tem empresários, tem fazendeiros, o Deputado
Euclides representa a classe dos companheiros de rádio,
televisão e jornal, quero fazer um apelo, Sr. Presidente, para
que volte a ter acesso nesta Tribuna os nossos companheiros
jornalistas, volto a pedir em primeiro lugar, porque lá de cima
para filmar, eu que faço programa de televisão, sei que vai
mostrar só nossa careca, vai ser difícil aparecer em televisão
mostrando o pouco que temos, então eu faço um apelo, Sr.
Presidente, para que possamos voltar, eu até faria mais! Feliz
é o político e todas as classes que estão ao lado da imprensa,
a imprensa faz e a imprensa derruba, e eu conheço isso porque
estou há 27 anos nesse meio. Faço um apelo, Sr. Presidente,
se puder vamos voltar, porque aqui nós não temos que
amordaçar nada e se mostrar tudo que estamos fazendo aqui
dentro. É um apelo que eu faço. Concedo o aparte.

O Sr. Kaká Mendonça – Um aparte, Deputado?

O SR. EUCLIDES MACIEL – Pois não, Deputado.

(Ás 16 horas e 17 minutos o Sr. Alex Testoni passou a
Presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

O Sr. Kaká Mendonça – Gostaria de fazer aparte ao
Líder do Governo, e parabenizar V.Exª. Eu iria por Questão de
Ordem, antes da Ordem do Dia eu ia pedir também, porque
com certeza esse espaço que sempre foi destinado tanto aos
assessores de imprensa da Casa, como também de toda
imprensa que cobre aqui durante todos os dias de trabalho
legislativo da Assembléia que eles pudessem continuar também
aqui. Então quero parabenizar V.Exª que pede para que o
Presidente interceda junto ao DECOM para que volte atrás com
essa decisão. Também eu acho que o espaço da imprensa
realmente é esse aqui, e tem que ter todo respeito. E V. Exª
como Líder do governo... se sobrar um filhote dessa vaca para
Pimenta, eu quero uma vaquinha desta lá também.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Nós, inclusive, temos
cabrita também foi levada.

O SR. ALEX TESTONI – Exª. Um aparte?

O SR. EUCLIDES MACIEL – Pois não.

O SR. ALEX TESTONI – Obrigado. Gostaria também
de dar o meu apoio ao seu comentário de que a imprensa
voltasse ao lugar de costume, inclusive, um site agora á pouco
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noticiou que foi isolada a imprensa num chiqueirinho e com o
apoio do Deputado Alex Testoni e também do 1º Secretário o
Jesualdo Pires, foi uma surpresa porque eu nem sabia que a
Casa tomou esta medida e o Presidente também, Neodi, em
comentário agora a pouco com ele, não sabia de tal medida.
Então concordo com o senhor, concordo com o nobre Deputado
Kaká e tem o meu apoio também para que as coisas voltem ao
normal porque a Casa é transparente, nós devemos isso ao
povo e nós Deputados temos a obrigação de sermos também
fiscalizados e vigiados.

Muito obrigado.

(Ás 16 horas e 19 minutos o Sr. Jesualdo Pires passou
a Presidência ao Sr. Neodi de Oliveira).

O SR. EUCLIDES MACIEL – Obrigado, Sr. Deputado.
Eu me sinto tão mal quando me chamam de Excelência, não
estou acostumado. Agora principalmente meu amigo Néri,
professor Dantas, eu vou fazer uma denúncia e vou dá nome,
até porque nós sempre fizemos isso, mas de imediato eu
gostaria de render as minhas homenagens ao Partido dos
Trabalhadores pela maneira como foram conduzidas todas as
denúncias durante o mandato do Presidente Lula, pela maneira
que fizeram. Mas precisamente queria enaltecer a conduta da
Ministra Marina Silva que ressalvadas nossas diferenças de
pensamentos sobre a Amazônia, no dia 5 de fevereiro agora,
através de Portaria Ministerial, destituiu de cargo em comissão
o Gerente do IBAMA de Rondônia, o Sr. Valmir de Jesus. Gravem
bem esse nome, Sra. e Srs. Deputados.

Queria também chamar a atenção de V. Exªs. sobre a
distinção entre exoneração do cargo em comissão e destituição
do cargo em comissão. Exoneração, ocorre quando o servidor
ocupante do cargo em comissão é dispensado pela
administração simplesmente porque seus serviços não são mais
necessários ao órgão. A destituição ocorre quando o servidor
é pego metendo a mão na cumbuca, ou seja, agindo fora da
lei, como é esse caso. Sem trazer essas considerações, gostaria
de falar um pouco mais sobre a conduta deste ex-servidor que
está na Casa hoje, eu já o vi aqui, mas faço questão que ele
saiba e escute o que vou dizer, é o Sr. Valmir de Jesus.
Imaginem, senhoras e senhores, esse cidadão que, aliás, nem
sei se deveria ser chamado de cidadão, permaneceu por um
grande tempo em Ji-Paraná no comando do IBAMA local, ele
dava ordem, ele mandava prender madeireiro com umas
torinhas, madeireiro dos mais humildes, o toreiro, mandavam
prender, ficava enjaulado o coitado do toreiro, madeireiros que
vieram para este Estado e que são os maiores responsáveis
pelos empregos do Estado de Rondônia para a cadeia como se
fossem criminosos, e ele não. Todos, ele prendendo. Ele sempre
prendeu os pequenos madeireiros. Aliás, é até verdade porque
dos grandes eu acho que ele sempre foi muito amigo, sempre
foi cordial com os grandes. Chegou ao ponto de prender um
papagaio de uma velhinha de 80 anos, e esse papagaio me
arrebentou, quase me deu cadeia. Uma velhinha de 80 anos
que tinha um papagaio há mais de 15 anos. Prenderam o
papagaio. Esse papagaio foi levado para Cuiabá, morreu na
estrada de desgosto de estar separado da vovozinha. Veja se
tem cabimento um homem desse querer comandar o IBAMA?

Mas eu vou chegar e vocês vão me ouvir onde eu quero chegar.
Pois bem, por detrás de tanta austeridade daquela autoridade,
havia um servidor que se valia da função pública para obter
proveito próprio, conforme ficou provado em processo
administrativo disciplinar que culminou com a sua destituição
do cargo em comissão que exercia, graças a Ministra Marina
Silva. E aqui mais uma vez, eu quero enaltecer o PT e a Ministra
Marina Silva, porque o ato dessa corajosa Ministra teve como
conseqüência legal, impedir que esse mau elemento venha
exercer a função pública na esfera federal pelo período de 5
anos, graças a Deus. Mas, pasmem agora os senhores, Srs.
Deputados aqui, meu Presidente, com todo respeito que as
organizações não-governamentais merecem pelos serviços que
prestam a sociedade como um todo essas ONG’s, que nós
sabemos a importância de muitas delas que fazem um trabalho
sério. Cito até a ASDEFAL – Associação dos Deficientes Físicos
da Amazônia Legal, que hoje é uma grande realidade; é uma
ONG; e outras que têm aí. Eu tenho notícia de que ONG´s,
especialmente àquelas ligadas as causas do meio-ambiente
que na maioria das vezes estão aqui para atender interesses
de organismos internacionais, chegando ao ponto... essas
ONG´s estão mexendo os pauzinhos no sentido de reverter o
caso do senhor Walmir de Jesus. E o que ainda é pior, estão
movimentando no sentido de reconduzi-lo ao cargo de gerente
do IBAMA do Estado do Rondônia. Até porque eu sei da
importância do Pitaluga aqui dentro desse setor que é um
homem de respeito e merece ser olhado com respeito também.
Agora eu digo uma coisa: se quiserem ficar com esse tipo de
servidor, por que não leva ele para o Acre? Se ele é bom que
leve para o Peru, a Bolívia. Deixe-nos livres. Deixa esse povo
simples e humilde trabalhar. E eu sei, cansei de mostrar em
programas de rádio e televisão, um homem com um
caminhãozinho chegando à noite em casa sendo algemado,
chorando, pedindo pelo amor de Deus que alguém leve o leite
para a família no outro dia porque ele foi preso por esse cidadão
aqui, senhor Walmir, que estão querendo colocar para o IBAMA
aqui em Porto Velho. Por isso que eu faço um apelo ao meu
amigo Neri, deputado atuante do município de Cacoal e o
Deputado professor Dantas. Eu falo mais dos dois porque é um
cargo do PT. Vamos brigar por isso. Não vamos deixar que isto
aconteça. De repente alguém pode dizer: pôxa, você está
defendendo! Não tenho nada a ver. Eu não sei nem serrar, não
sei nada! Eu faço a defesa é dos pequenos. Como é triste você
ver um pai de família algemado e tanto bandido lá em cima
roubando dinheiro do povo. Eu quero fazer esse apelo aqui, Sr.
Presidente, que nós possamos nos unir e não deixar que esses
maus elementos continuem a querer tomar conta do Estado. E
eu provo. Em qualquer município vocês vão ver um monte de
toras estragando na beira do IBAMA e em outros locais, onde
deveria ser investido para ações sociais dentro do nosso
município. Eu estou inaugurando no dia 16, em Ji-Paraná, um
compromisso de campanha: um Centro de Recuperação que
nós prometemos. Queríamos fazer e estamos inaugurando no
próximo dia 16 com o apoio do meu companheiro que, aliás,
temos conversado, nada vai para Ji-Paraná, que Jesualdo e
Euclides, Euclides e Jesualdo não estejam a par e briguem
pelo município também. E a mesma coisa que eu sei, é que os
demais companheiros na sua região que eu acabei de ouvir o
Amauri pegando aqui uma carona pedindo que vá para o seu
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município também, e que já está licitado, o Presidente dizia.
Mas eu volto a pedir, para encerrar as minhas palavras,
Presidente, vamos fazer um apelo. Eu estou vendo o Sr. com
tanta vontade, estou vendo a Mesa Diretora, os Deputados...
nós estamos com uma Comissão de deputados no Rio Grande
do Sul indo em busca de resgatar um direito nosso. Eu até ia
fazer parte, mas não entendo nada, não sei nem como é que
vacina um boi. O que vou fazer lá? Acho que tem que ir quem
conhece. Então a nossa equipe de Deputados, eu sinto como
um primário, começando agora, que nós estamos com vontade
de trabalhar e vamos trabalhar. Tenho certeza, nós vamos
cobrar Sr. Presidente, para que não aconteça isso, de um
homem como esse voltar a querer comandar. O Sr. nunca foi
preso, mas eu vi àquela pessoa bem simpleszinha algemada
porque estava trabalhando e não roubando. Agora, o
interessante é que vem esses gringos querendo mandar na
Amazônia. Aqui na Amazônia manda quem mora aqui. O
americano tem que mandar na terra dele. Americano que cantar
de galo aqui, tem que ser tirado do Estado. E tem companheiro
aqui para isso. Porque nós temos que fazer respeitar, amar
Rondônia. Sou do sul, mas meu Estado é este. Porque se lá
fosse melhor eu estaria lá. Se lá fosse bom eu estaria lá. Aqui
é um Estado que nós temos que ser bairristas, aqui que nós
temos que defender. Eles acabaram com tudo o que tinha do
verde lá nos Estados Unidos e hoje querem falar de nós. Não,
mas é o pulmão! Quem não sabe que é o pulmão! Eles andam
aqui nesse exangar o dia todo, sabe fazendo o quê? Não, nós
estamos preocupados com o verde. É o verde debaixo da terra.
É o verde do diamante. É a cassiterita na sua terra, Tiziu. Eles
estão preocupados com o que nós temos de riqueza e não
com o verde. Se eles estivessem preocupados com índio e
com o verde, eles não tinham matado tudo o que tem nos
Estados Unidos. Então nós temos que defender. E um recado,
eu quero dizer aqui Sr. Presidente, pode anotar nos Anais da
Casa, americano comigo é no pau, é no cacete. Eu acho que
tem que valorizar esse povo aqui. Se são fortes, eu não sei, se
tem poder, eles têm. Mas quem manda neste Estado é esse
povo de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Encerradas
as Comunicações de Lideranças.

Solicito ao Sr. 1° Secretário que proceda
à leitura das proposições recebidas.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU, requer providências
à ELETRONORTE.

O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Gerente Regional de
Produção e Comercialização de Rondônia da ELETRONORTE,
Dr. Fernando Manuel Fernandes da Fonseca, a necessidade da
retomada das obras de construção da ponte na linha D-4, no
município de Itapuã do Oeste que dá acesso ao município de
Alto Paraíso.

JUSTIFICATIVA

A construção da referida ponte foi efetuada pela
Eletronorte em razão do pacto de compensação que tem com
o município de Itapuã do Oeste, devido a degradação ambiental
causada pelo lago da hidrelétrica de Samuel. Ela foi quase
concluída há dois anos atrás, mas acabou desabando em virtude
de um aterro efetuado na cabeceira da mesma pela Prefeitura
do mencionado Município, numa tentativa de acelerar o uso da
referida ponte pela população, mesmo inacabada.

Em razão disso os anseios da comunidade,
principalmente dos agricultores que dependem da mesma para
escoamento de sua produção ainda não foram atendidos, e a
população vive no aguardo de uma providência da Eletronorte
visando a retomada das obras para ver concretizado esse
benefício que em muito irá contribuir com o desenvolvimento
da região.

Fui convidado a participar de uma reunião na localidade
e recebi dos agricultores esse pedido que coloco a apreciação
dos nobres pares para ter o encaminhamento necessário e
atender o pleito da referida Comunidade.

Plenário das Deliberações, em 26 de fevereiro de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU. requer providências
a Superintendência do DNIT-Departamento Nacional de Infra-/
estrutura Terrestre.

O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Superintendente do
Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre – DNIT/
RO, Dr. José Ribamar da Cruz Oliveira, a necessidade de
recuperação da BR-364, num trecho de aproximadamente 40
Kms, da entrada de Rio Crespo até a ponte do Rio Preto, bem
como a construção de laterais da ponte do Rio Preto.

JUSTIFICATIVA

A BR 364 tem um grande fluxo de veículos,
principalmente carretas com soja vindo do Mato Grosso e do
Sul deste Estado, o que demanda manutenção da rodovia para
poder suportar o alto tráfego da rodovia.

O referido trecho está em péssimas condições de
tráfego e a ponte sobre o rio preto sem as laterais coloca em
risco a vida das pessoas que por ali trafegam diariamente com
seus veículos, principalmente aqueles que por necessidade
precisam trafegar a noite quando o perigo de acidentes
aumentam.

Pelo exposto, é que intercedemos junto aos nobres
pares para que a presente proposição seja aprovada.

Plenário das Deliberações, em 26 de fevereiro de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU, indica ao Poder Executivo
Estadual o asfaltamento de rodovia estadual.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimenta ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
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do Estado de Rondônia – DER, Dr. Jacques da Silva Albagli, a
necessidade do asfaltamento de 120 Km na RO-01 que liga
Ariquemes a Machadinho do Oeste.

JUSTIFICATIVA

 A Rodovia 01 que liga os Municípios de Ariquemes e
Machadinho do Oeste tem um grande fluxo de veículos, pois
dá acesso à Conizia-MT e a Tranzamazônica, e no entanto só
tem 30 Kms de asfalto, o que traz transtornos a população da
região, principalmente no período chuvoso, quando então
dificulta o tráfego na referida rodovia.

Sabemos do esforço do Governo Estadual e da
preocupação que tem com a cobertura, manutenção e
asfaltamento de estradas, mas entendemos que essa rodovia
precisa ser priorizada, uma vez que dá acesso ao 5º BEC e a
Machadinho do Oeste, sendo de vital importância para o
desenvolvimento dessa região.

Plenário das Deliberações, em 27 de fevereiro de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI, “determina
a instalação de balanças, tipo mecânica, pelas empresas
matadouros e matadouros frigoríficos estabelecidos no Estado
de Rondônia.”

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a instalação de balanças
tipo mecânica, pelas empresas matadouros e matadouros
frigoríficos estabelecidos no Estado de Rondônia, afim de que
possa o pecuarista ter a contra prova da balança eletrônica.

Parágrafo Único: A balança mecânica deve obedecer
às características e adaptações necessárias para receber a
peça de carne bovina oriunda da balança eletrônica.

Art. 2º. A balança mecânica não poderá estar
conectada a nenhum tipo de cabo ou dispositivo eletrônico e
deverá ser instalada ao lado da balança eletrônica, garantindo
praticidade e visibilidade de seus mecanismos.

§ 1º. A balança mecânica de que trata este artigo deve
ter suporte para a pesagem equivalente à que possui a balança
eletrônica, devendo a mesma ser aferida pelo INMETRO/IPEM.

§ 2º. A balança mecânica deverá estar adaptada dentro
da automação industrial, de forma a receber a peça de carne
bovina, sendo que as carretilhas de pesagem com gancho não
deva ter peso diferente uma das outras, não superior a 3,5kg
e igual peso a que for usado para aferir a tara da balança.

Art. 3º. No local da pesagem seja disponibilizado junto
com a balança tipo mecânica, 15 peças de pesos reservas de
20kg cada, para aferição e confrontação.

Parágrafo único. A balança mecânica e os respectivos
pesos deverão ser aferidos pelo INMETRO/IPEM.

Art. 4º. Fica assegurada ao pecuarista ou pessoa
designado por esse, acesso no momento da pesagem de seu
lote de fado, dentro da sala de abate, obedecendo as normas
sanitárias.

Art. 5º. As despesas financeiras para a instalação
das referidas balanças e pesos reservas, correrão por conta
das empresas matadouros e matadouros frigoríficos.

Art. 6º. As empresas matadouros e matadouros
frigoríficos terão o prazo de 90 (noventa) dias, após a
promulgação dessa lei, para a instalação da balança mecânica.

Parágrafo Único. O não cumprimento das obrigações
decorrentes da presente lei, acarretará na suspensão dos
incentivos fiscais e tributários do estabelecimento matadouros
e matadouros frigoríficos infratores.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, com o presente projeto de
lei, deseja-se impedir que o pecuarista seja lesado na hora de
auferir o montante da arroba de carne bovina no ato da
transação comercial. Deseja-se também, com essa instalação
desmistificar a confiança do pecuarista com o atual sistema de
pesagem da arroba de carne via sistema informatizado e
pesagem eletrônica que vem causando desconfiança nos atuais
processos acima relatados e assim garantir aos pecuaristas
rondonienses a certeza de que sua produção receberá a
pesagem correta e justa, eliminando dúvidas e incertezas de
que o sistema de pesagem eletrônica continua causando
prejuízos a sua produção bovina enviada para o abate. Com
nossa propositura, acreditamos normatizar o processo
comercial de pesagem de arroba de carne bovina pelos
estabelecimentos industriais  frigoríficos que atuam no Estado
de Rondônia. Não trata aqui essa propositura de um retrocesso
à  evolução da pesagem eletrônica, mas sim de uma
contraprova.

Plenário das Deliberações, em 26 de fevereiro de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO, declara
de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência
Social de Ariquemes – RO.

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação
Evangélica de Assistência Social de Ariquemes-RO.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Evangélica de Assistência Social de
Ariquemes, tem prestado um excelente serviço à comunidade
em todos os aspectos sociais, desde a alfabetização de jovens
e adultos até a recuperação de delinqüentes e alcoólatras, o
que demonstra seu elevado fator social.

Solicito portanto, aos nobres Pares, a aprovação deste
pleito.

Plenário das Deliberações, em 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Valter Araújo.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CLAÚDIO, requer à
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
que interceda junto ao Governo e a Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, para revogação da Portaria nº015/
2007.

O Deputado que a presente subscreve e de acordo
com o art. 172, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requer
à Mesa Diretora que interceda junto ao Governo e a Assembléia
do Estado do Rio Grande do Sul, que estude possibilidades
para a revogação da Portaria nº015/2007.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, nossa propositura visa
informar a situação da saúde bovina no Estado de Rondônia.
Hoje existe um trabalho bem sucedido e bastante eficiente do
sistema de vigilância epidemiológica, que adota uma
fiscalização do ingresso de animais, seus produtos e
subprodutos, especialmente em áreas não livres de Febre
Aftosa, inexistindo perigo  de contaminação da referida doença.

Assim diante do exposto solicitamos a interveniência e
o apoio de vossas excelências, no sentido de que a referida
Portaria seja revogada e os nossos Estados voltem a ter laços
comerciais nesse ramo.

Plenário das Deliberações, em 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Luiz Cláudio.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI, requer
audiência pública para tratar da divisão territorial do Estado.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer nos
termos regimentais que seja agendada audiência pública para
o dia 13 de abril às 9 horas, no Plenário desta Casa Legislativa,
com a finalidade de discutir a divisão territorial do Estado. Para
tal evento solicito a expedição de convites a Bancada Federal
de Senadores e Deputados Federais, aos administradores dos
Distritos de Tarilândia, Rondominas, São Domingos, Vista Alegre
do Abunã, União Bandeirantes, Extrema, Jaci Paraná, Triunfo
dentre outros que reivindicam a emancipação, os respectivos
Prefeitos municiais e o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

JUSTIFICATIVA

A questão da divisão territorial dos Estados, tem sido
algo que causa muita polêmica pois com o advento da Emenda
Constitucional nº15, e a falta de regulamentação da matéria, o
Estado se vê impossibilitado de proceder a adequada divisão
territorial, que já a muito tempo se faz necessário. Rondônia
por ser um Estado novo e em formação necessitando de
adequar sua divisão territorial e está impossibilitado de proceder
tal adequação em virtude da falta de norma federal que
regulamenta a matéria desde 1996, com a promulgação da
emenda nº 15, que inviabilizou-se a redivisão territorial
cerceando os Estados Federais de se organizarem
territorialmente. Em Rondônia temos distritos que ficam a mais
de 200 kilômetros da sede do município, o que dificulta a
realização de serviços e ações institucionais; além disso muitos

dos Distritos já possuem a estrutura e economia forte necessária
à implantação de um município, assim este requerimento tem
como objetivo a discussão ampla de tal tema com as partes
envolvidas e autoridades.

Plenário das Deliberações, em 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI, requer
Audiência Pública para discutir a Lei nº11.445 de 05 de janeiro
de 2007.

O Parlamentar que ao presente subscreve, requer à
Mesa Diretora nos termos regimentais, seja marcada Audiência
Pública para o dia 07 de maio às 09h00min horas no Plenário
desta Casa de Leis para discutir a Lei n° 11.445 de 05 de janeiro
de 2007, aprovada em 12 de janeiro próximo passado, que
estabelece o marco regulatório para a área de saneamento
básico. Para tal Audiência Pública, requeiro sejam convidados
os Senhores Senadores(a) e Deputados(a) Federais por
Rondônia, os Senhores Prefeitos Municipais, o Senhor
Secretário de Obras Públicas do Estado, o Presidente da CAERD,
o Presidente das Empresas de Construção Civil do Estado de
Rondônia e o Senhor Presidente da Fundação Nacional de
Saúde, este último como convidado especial para expor sobre
o marco regulatório objeto da Lei nº11.445 de 05 de janeiro
de 2007.

JUSTIFICATIVA

Com a extinção do Banco Nacional de Habitação – BNH
em 1985, o Brasil ficou 21 anos sem um marco regulatório
para a área do saneamento básico, no entanto, com o advento
da Lei nº11.445 de 05 de janeiro de 2007, muda o quadro
nacional no momento em que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico; altera as Leis nº6.766 de 19 de
dezembro de 1979, 8.036 de 11 de maio de 1990, 8.666 de 21
de junho de 1993, 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e revoga
a Lei nº6.528 de 11 de maio de 1978.

A presente lei é composta de 60 artigos com diversos
dispositivos, que estabelecem um novo marco referencial para
a questão do saneamento básico, assim sendo, creio oportuno
discutir a sua implantação em nosso Estado e
consequentemente nos Municípios, juntamente com os setores
público e privado, em prol de tirarmos um maior proveito em
benefício da população rondoniense e daqueles que transitam
a trabalho ou o rondoniense e daqueles que transitam a trabalho
em enefçabelecem um novo marco referencial para a quest de
1993, 8.987 de 13 em visitas por nossa amada Rondônia.

Nobres Pares, contamos com apoio de Vossas
Excelências para a aprovação desta proposição, pelo
conhecimento de todos quanto a escassez de infra-estrutura
na área de saneamento básico, que atinge frontalmente a saúde
pública de nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS, “requer a
formação de Comissão Temporária Especial para apurar
possível quebra de decoro parlamentar.”
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O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
Art. 33 do Regimento Interno, requer a formação de Comissão
Temporária Especial para apurar possível quebra de decoro
parlamentar, composta de 05 (cinco) membros, para no prazo
de 30 (trinta) dias, apurar possível quebra de decoro
parlamentar, praticada pelos senhores deputados Maurão de
Carvalho, Miguel Sena e Alexandre Brito.

JUSTIFICATIVA

Em sessão plenária realizada no dia 08 de fevereiro,
durante a convocação extraordinária, o jornal o Observador,
através da TV Jornet,divulgou a gravação de uma suposta
negociata envolvendo os Senhores Deputados Maurão de
Carvalho, Miguel Sena e Alexandre Brito, após tal vinculação
pela mídia eletrônica e imprensa, o Poder Legislativo volta à
cena política em situação desfavorável, tal fato com grande
repercussão, merece de nós dirigentes desta Casa Legislativa,
providências compatíveis ao caso, assim ante as matérias
jornalísticas e cópia eletrônica que juntamos a esta propositura,
solicitamos aos Senhores Deputados, que sejam sensíveis ao
momento histórico pelo qual passamos no início desta nova
legislatura, de maneira isenta, possamos aprovar o presente
requerimento e instalada a comissão parlamentar, seus
membros cumpram com probidade suas atribuições, para que
possamos de maneira clara e transparente, darmos uma
satisfação à comunidade rondoniense, sobre o ocorrido e
divulgado pela imprensa.

Plenário das Deliberações, 23 de fevereiro de 2007.
Dep. Neodi Carlos.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS,
requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia que interceda junto as Centrais Elétricas de
Rondônia – CERON, a necessidade de realizar a expansão da
rede elétrica no Setor Industrial, zona urbana do município de
Jaru.

O Deputado que subscreve de acordo com o art. Nº
172 do regimento interno, requer à Mesa Diretora que interceda
junto às Centrais Elétricas de Rondônia que seja realizada uma
expansão da rede Elétrica no Setor Industrial, zona urbana do
Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares.

O presente requerimento solicita à Mesa Diretora que
interceda junto às Centrais Elétricas de Rondônia-CERON, para
que a mesma construa uma rede elétrica de baixa tensão,
para atender um novo setor que está se iniciando nas
proximidade do parque industrial do Município de Jaru, sendo
que, a cada dia aumenta mais, tendo como causa os vários
loteamento de chácaras na circunvizinhança deste setor, não
tendo rede elétrica disponível nesta área, a sua população vem
sofrendo, devido não terem como instalar em suas residências
a energia, bem primordial para o conforto dos nossos cidadãos,
diante desta necessidade prioritária de nossa comunidade, e

que, apresento o presente requerimento, esperando ser
aprovada pelos nobres Deputados.

Dep.Amauri dos Santos.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS,
requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia que interceda junto as Centrais Elétricas de
Rondônia – CERON, a necessidade de realizar a expansão da
rede elétrica do Distrito de Santa Rosa, Município do Vale do
Paraíso.

O deputado que subscreve de acordo com o art. Nº
172 do regimento interno, requer à Mesa Diretora que interceda
junto às Centrais Elétricas de Rondônia para que seja realizada
uma expansão da rede Elétrica do Distrito de Santa Rosa,
Município de Vale do Paraíso.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares.
O presente requerimento solicita à Mesa Diretora que

interceda junto às Centrais Elétricas de Rondônia-CERON, para
que a mesma realize uma expansão na rede elétrica das ruas
do Distrito de Santa Rosa, Município de Vale do Paraíso. O
Distrito já foi contemplado com o rebaixamento e distribuição
de energia, que atendeu a uma pequena parcela de sua
população, mas devido ao aumento populacional acentuado
ocorrido nos últimos anos, faz-se necessário expandir a rede
elétrica existente em aproximadamente 1.500 metros, para
que, seus novos moradores possam ser também contemplados
com instalações de energia em suas residências.

Diante desta necessidade premente, e que, estou
apresentando o presente requerimento, com o firme propósito
de levar a esta comunidade este bem tão precioso, que e, a
energia elétrica, para tanto, conto com a aprovação dos nobres
deputados.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
 Dep. José Amauri dos Santos.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS,
requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia que interceda junto as Centrais Elétricas de
Rondônia – CERON, a necessidade de realizar a expansão da
rede elétrica na zona urbana do município do Vale do Paraíso.

O deputado que subscreve de acordo com o art. Nº
172 do regimento interno, requer à Mesa Diretora que interceda
junto às Centrais Elétricas de Rondônia para que seja realizada
uma expansão da rede Elétrica na zona urbana do Município
de Vale do Paraíso.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento solicita que a Mesa Diretora
interceda junto às Centrais Elétricas de Rondônia-CERON, para
que a mesma realize uma expansão na rede elétrica na zona
urbana do Município de Vale do Paraíso, no prolongamento da
Avenida Paraíso com uma extensão aproximadamente de 800
metros, o que, virá proporcionar aos moradores da referida
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avenida mais conforto e segurança, tendo em vista que não
havendo iluminação pública, não à segurança para que os
moradores possam transitar a noite, sendo que, os poucos
moradores que possuem iluminação em suas casas, são
ligações irregulares (rabichos), as quais correm a possibilidade
de causar danos ao seu próprio patrimônio, sem contar que a
Ceron deixa de arrecadar com o consumo destas instalações
clandestinas, para tanto, e que, apresento o presente
requerimento, com a finalidade de dar para aquela população
um pouco mais de conforto e segurança e, espero que seja o
mesmo seja aprovada pelos nobres deputados.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
 Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
para construção de 02 (duas) salas de aula objetivando a criação
de uma Creche nas dependências da Extensão da Escola
Municipal Nair Barros.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal
de Pimenta Bueno para construção de 02 (duas) salas
objetivando a criação de uma Creche nas dependências da
Extensão da Escola Municipal Nair Barros.

JUSTIFICATIVA

Nossa preocupação é dar ênfase a educação. É sabido
que há uma demanda reprimida nesta região, problema este,
que seria solucionado através desta construção de 02 (duas)
salas de aula, desempenhando assim, com qualidade o Ensino
Infantil, para as crianças que hoje não possuem vagas nas
demais escolas da localidade.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução urgente para que estes alunos possam ingressar a
alfabetização, não sendo assim prejudicadas no desenvolver
do ano letivo.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar a aquisição de uma ambulância para atender as
Comunidades Jequi e a Lambari no município de Espigão do
Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar a aquisição de uma ambulância com
o objetivo de atender as Comunidades Jequi e a Lambari, no
município de Espigão do Oeste.

JUSTIFICATIVA

A premente necessidade de aquisição desta
ambulância, visa atender a população que reside nestas

comunidades, pois é sabido que estas famílias não têm a
disposição nenhum transporte para condução dos pacientes,
sendo que nos casos de emergência aguardam a vinda de
ambulância da sede do município, que fica distante da região
aproximadamente 70km.

Esta ambulância Exmo. Senhor Governador, viria
solucionar a dificuldade enfrentada pelos residentes, pois o
veículo traria benefício sempre que necessário, facilitando com
isso a locomoção até os Postos de Saúde Municipal.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar a construção de Posto de Saúde na localidade
denominada Ponte Bonita no município de Espigão do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar a construção de Posto de Saúde na
localidade denominada Ponte bonita no município de Espigão
do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Reivindicamos tal empreendimento para esta referida
comunidade Exmo. Senhor Governador, baseado na situação
de que não há um local apropriado para atendimento dos
pacientes, sendo que o funcionário da área de saúde, presta
serviços no barracão da máquina de arroz da Associação dos
Produtores Rurais Ponte Bonita, sem nenhuma condição
adequada.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA,indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
para reforma e ampliação da Escola Municipal Emanoel Osvaldo
Moreira.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal
de Pimenta Bueno para reforma e ampliação da Escola Municipal
Emanoel Osvaldo Moreira.

JUSTIFICATIVA

A referida escola, Senhor Governador, fica localizada
no Projeto Casulo, no município de Pimenta Bueno, região
carente no sentido de Educação as crianças que ali residem.
Há uma demanda reprimida, as Escolas próximas já não
possuem vagas suficientes para comportar a quantidade de
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alunos que buscam vagas, prejudicando assim o
desenvolvimento educacional dos mesmos.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução urgente, para isto, contamos com o apoio dos nobres
pares para darmos ênfase a educação solucionando assim a
situação recolhendo estas crianças as salas de aulas.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Felipe Camarão no município de São
Felipe – RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar a reforma e ampliação da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Felipe Camarão no
município de São Felipe-RO.

JUSTIFICATIVA

A premente necessidade de ampliar e reformar a Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Felipe Camarão,
conforme sugerimos, dar-se pelo fato primordial de que as
condições em que esta encontra-se atualmente são precárias.

Nossa preocupação é dar ênfase a educação. É sabido
que a Escola não possui qualidade para beneficiar os alunos
devido as instalações desgastadas necessitando de reparos e
ampliação para comportar a demanda de alunos que buscam
o serviço educacional naquela localidade.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
para construção de Quadra Poliesportiva coberta na Escola
Municipal Nair Barros.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Sr. Governador a
necessidade de viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal
de Pimenta Bueno para construção de uma Quadra Poliesportiva
coberta na Escola Municipal Nair Barros.

JUSTIFICATIVA

A premente necessidade de viabilizar a construção de
uma Quadra Poliesportiva nesta Escola, visa atender aos alunos
e comunidade no sentido de disponibilizar local apropriado para
prática de esportes.

Outrossim, é oportuno mencionar que a escola não
possui espaço para o desenvolvimento da disciplina de Educação
Física, fazendo com que os alunos não usufruam deste
programa de grande desenvoltura. Desse modo, é sabido que

há necessidade de dar ênfase a esta solicitação, buscando
melhorias para dar qualidade as atividades desenvolvidas pelos
grupo de diretores e educadores desta instituição.

Portanto, nossa proposição visa solução, buscando
firma convênio para aquisição de recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto, para isso contamos com o apoio
dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, da necessidade
de se viabilizar recursos para a construção da Escola, com
capacidade para nível fundamental e médio no bairro
Pimentinha, no município de Pimenta Bueno.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar recursos para construção de Escola
com capacidade para nível fundamental e Médio no Bairro
Pimentinha no município de Pimenta Bueno.

JUSTIFICATIVA

A referida escola, Senhor Governador, fica localizada
no Projeto Casulo, no município de Pimenta Bueno, região
carente no sentido de Educação as crianças que ali residem.
Há uma demanda reprimida, as Escolas próximas já não
possuem vagas suficientes para comportar a qualidade de
alunos que buscam vagas, prejudicando assim o
desenvolvimento educacional dos mesmos.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução urgente, para isto, contamos com o apoio dos nobres
pares para darmos ênfase a educação solucionando assim a
situação recolhendo estas crianças as salas de aulas.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a  necessidade de
viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
para construção da Quadra Poliesportiva coberta na Escola
Municipal Lairce Santiago Maina.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar  convênio com a Prefeitura Municipal
de Pimenta Bueno para construção de uma Quadra Poliesportiva
coberta na Escola Municipal Lairce Santiago Maina.

JUSTIFICATIVA

A premente necessidade de viabilizar a construção de
uma Quadra Poliesportiva nesta Escola, visa atender aos alunos
e comunidade no sentido de disponibilizar local apropriado para
prática de esportes.

Outrossim, é oportuno mencionar que a escola não
possui espaço para o desenvolvimento da disciplina de Educação
Física, fazendo com que os alunos não usufruam deste
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programa de grande desenvoltura. Desse modo, é sabido que
há necessidade de dar ênfase a esta solicitação, buscando
melhorias para dar qualidade as atividades desenvolvidas pelos
grupos de diretores e educadores desta instituição.

Portanto, nossa proposição visa solução, buscando
firma convênio para aquisição de recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto, para isso contamos com o apoio
dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar a climatização das salas de aula da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Marechal Cordeiro de Farias,
no Município de Pimenta Bueno - RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar  a climatização das salas de aula da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal
Cordeiro de Farias, no município de Pimenta Bueno.

JUSTIFICATIVA

É sabido que há um interesse por parte de Vossa
Excelência, dar qualidade ao nosso Estado, e diante deste
empenho, solicito a climatização desta referida escola, visando
a melhor satisfação e bem estar aos discentes no recebimento
do aprendizado desenvolvido por esta instituição de ensino.
Pois, nossa propositura é dar ênfase a Educação, buscando
assim melhorias no ambiente para comodidade de alunos e
professores, em vista que o clima em nossa região é de
elevadas temperaturas, causando desconforto.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar a climatização das salas de aula da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio, Anísio Serrão, no Município
de Pimenta Bueno.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar  a climatização das salas de aula da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Anísio Serrão, no
município de Pimenta Bueno.

JUSTIFICATIVA

É sabido que há um interesse por parte de Vossa
Excelência, dar qualidade ao Ensino de nosso Estado, e diante
deste empenho, solicito a climatização desta referida escola,
visando a melhor satisfação e bem estar aos discentes no
recebimento do aprendizado desenvolvido por esta instituição
de ensino. Pois, nossa propositura é dar ênfase a Educação,

buscando assim melhorias no ambiente para comodidade de
alunos e professores, em vista que o clima em nossa região é
de elevadas temperaturas, causando desconforto.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a   necessidade de
viabilizar a construção de um Terminal Rodoviário no Município
de Corumbiara - RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de viabilizar  a construção de um Terminal
Rodoviário no município de Corumbiara.

JUSTIFICATIVA

Este município, conta atualmente com uma população
de aproximadamente dez mil habitantes, e não possue um
Terminal Rodoviário para beneficiar os moradores locais e em
geral que passam pela região.

Quando necessário se deslocar para outros municípios,
os moradores encontram-se obrigados a dirigir-se ao município
de Cerejeiras que fica a aproximadamente 50 quilômetros da
localidade, dificultando assim a locomoção para outros pólos
municipais.

Nossa propositura é de extrema importância e
necessita de solução, para isso contamos com o apoio dos
nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA, indica ao
Poder Executivo o asfaltamento do trecho compreendido entre
a BR-429 e o Distrito de Tancredopólis, no Município de Alvorada
do Oeste.

O parlamentar que a presente subscreve, indica na
forma regimental, ao Poder Executivo o asfaltamento do trecho
compreendido entre a BR 429 e o Distrito de Tancredópolis no
município de Alvorada do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar as famílias residentes no Distrito de
Tancredópolis e arredores melhores condições de acesso,
facilitando o deslocamento para os maiores centros de
atividades econômicas e sociais da região.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
 Dep. Chico Paraíba

- INDICAÇÃO DO DEPUTATO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de Reformar e
Ampliar a Escola Estadual de 1º e 2º Graus, Tubarão, na Zona
Urbana, do Município do Vale do Paraíso.
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O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto
no Regimento Interno e ouvido o douto Plenário, indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de reformar e ampliar
a Escola de 1º e 2º Grau Tubarão, na Zona Urbana do Município
do Vale do Paraíso.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

reformar e ampliar a Escola de 1º e 2º Grau Tubarão, no
Município do Vale do Paraíso, devido ao precário estado em
que se encontra não tendo condições de atender
satisfatoriamente aos seus alunos, faz-se necessário reformar
com a máxima urgência possível suas dependências, para que,
não venha a comprometer o ano letivo, e que alunos e mestres
possam ter segurança para desenvolver suas atividades, quanto
a sua ampliação também faz-se necessário, visto que, sendo a
única escola estadual no Município, e que já se encontra com
déficit de salas de aula, não comportando a demanda de novos
alunos, os quais estão concluindo a oitava série do 1º Grau, e
deveriam iniciar o 2º grau, não tendo vagas disponíveis na
referida escola ficam os mesmos sem opção para dar
continuidade aos seus estudos.

E dentro deste quadro gravíssimo que se encontra a
Escola de 1º e 2º Grau Tubarão, e que, apresento a presente
indicação, na convicção que os nobres deputados votem pela
sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU ,indica ao Poder Executivo
Estadual a instalação da UNESTADO.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Educação – SEDUC, a necessidade da instalação
da Fundação Universidade do Estado de Rondônia - UNESTADO.

JUSTIFICATIVA

A Fundação Universidade do Estado de Rondônia foi
criada em 1993, pela Lei 543. Em 2002, através da Lei
Complementar nº271, foram criados os Cargos de Direção
Superior para formar o quadro de pessoal da referida
Universidade e, no entanto, até o momento a mesma não foi
instalada.

 :Somos conhecedores da realidade de nosso Estado,
onde em algumas cidades já estão concentradas muitas
Faculdades particulares, com cursos importantes como
medicina, farmácia, engenharia etc.

Não obstante esse avanço do ensino superior em nossa
Estado pela iniciativa privada, faz-se necessária a instalação
da UNESTADO em razão das pessoas de baixo poder aquisitivo
ainda não terem acesso ao ensino superior, motivo pelo qual
pleiteamos junto ao Governo do Estado a urgência em colocar
em funcionamento essa Universidade para que o direito
constitucional de todo cidadão seja de fato realizado, pois a
Constituição Federal em seus artigos 205 e 206, assim dispõe:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola”.

Portanto, a instalação da referida Universidade
proporcionará a igualdade de condições ao cidadão de nosso
Estado que não dispõe de recursos financeiros para custear
um nível superior e, que hoje já está sofrendo pela falta de
oportunidade no mercado de trabalho que tem a seu dispor
um grande número de pessoas com nível superior para agregar,
promovendo dessa forma uma desigualdade social que gera
inúmeros problemas sociais para a nossa sociedade.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU, indica ao Poder Executivo
Estadual a implantação do Shopping Cidadão, no Município de
Ariquemes.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de
implantação de um Shopping Cidadão, no Município de
Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

O Município de Ariquemes por sua posição geográfica
tornou-se pólo de vários municípios vizinhos formando a Região
do Vale do Jamari, que atualmente somam aproximadamente
300 mil habitantes que recorrem constantemente a Ariquemes
para resolver problemas junto a Órgãos Públicos Estaduais.

A população carente dessa Região vive desprovida de
alguns benefícios estatais por não terem recursos suficientes
para acesso a esses benefícios.

A instalação do Shopping Cidadão em Ariquemes irá
proporcionar a essa parcela da população o direito de ter
acesso a serviços públicos essenciais a sua vida em sociedade.

Portanto, pleiteamos do Governo Estadual mais esse
benefício ao povo da Região do Vale do Jamari, para que assim
o Governo de maneira eficiente torne os serviços públicos mais
acessíveis à população dessa região.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar a
Linha 603, que liga o Município de Theobroma ao Município do
Vale do Anari.

O deputado que subscreve, obedecendo ao disposto
no Regimento Interno e ouvido o douto Plenário, indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar a linha
603, que liga o Município de Theobroma ao Município do Vale
do Anari.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
estadualizar a linha 603 que liga o Município de Theobroma ao
Município do Vale do Anari, dando acesso ainda, aos
assentamentos Primavera, Palmares do Oeste, Santa Catarina,
Lagoa Nova, Rio Branco, e o setor Jatuarana. Devido a grande
extensão desta malha viária, e o intenso tráfego de veículos
que, trafegam diariamente nesta linha, e a impossibilidade dos
dois Municípios de dar manutenção mesma, e que
apresentamos a presente indicação, com a finalidade que o
Governo do Estado de Rondônia, possa manter esta linha em
plena condições de uso, para dar, aos produtores rurais que
moram ao longo da mesma melhores condições de escoarem
sua produção agrícolas e pecuárias, bem como, também,
atender aos estudantes que diariamente se deslocam de seus
lares até a sede dos Municípios, para poderem estudar, pelos
motivos exposto, e que, espero contar com a aprovação desta
indicação pelos nobres deputados.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, através do DEVOP que seja
recuperada a Linha 200 e Linha 614, (Rodovia Estadual) no
trecho da sede do Município do Vale do Paraíso até o Distrito
Santa Rosa.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto
no regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, através do DEVOP que seja recuperada a
Linha 200 e Linha 614, (Rodovia Estadual) no trecho da sede
do Município do Vale do Paraíso até o Distrito de Santa Rosa.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

recuperar a linha 200 e a linha 614 Rodovia Estadual, devido
aos estragos proporcionado pelo período de chuva, e o intenso
tráfego de veículos que por ela trafegam diariamente, sendo
que a mesma dá acesso a diversos travessões que interligam
os distritos de Cedro Rosa e o Distrito de Santa Rosa, não
havendo conversação da mesma, haverá prejuízo aos seus
usuários, que na sua maioria são produtores rurais que depende
desta rodovia para escoar os seus produtos agrícolas e
pecuários, além dos ônibus que realizam o transporte escolar,
e das linhas de ônibus intermunicipais, que trafegam
diariamente nesta rodovia, portanto a sua recuperação faz-se
necessário e urgente, para que não haja um colapso nos
transportes desta região, diante deste quadro, e que, apresento
esta indicação na esperança que meus nobres pares votem a
favor de sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos .

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, a construção de uma Escola
Estadual, no Distrito de Palmares do Oeste, Município de
Theobroma.

Senhor Presidente, Nobres Deputados, o Deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no Regimento Interno e
ouvido o douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de construir uma Escola Estadual no Distrito de
Palmares do Oeste, Município de Theobroma.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

construir uma Escola Estadual no Distrito de Palmares do Oeste,

Município de Theobroma, tendo em vista, que este Distrito esta
localizado no assentamento Santa Catarina, tendo em volta os
assentamentos, Primavera, Lagoa Nova, Rio Branco e Expansão,
todos criados pelo Incra/Rondônia, sendo que a população
estudantil destes assentamentos são atendidas somente por
uma Escola Municipal, que não mais comporta a demanda e,
como e, de conhecimento dos Nobres Colegas, as Escolas
Municipais somente atendem seus alunos até a oitava série do
Ensino Fundamental, razões esta, e que, esperamos que seja
a presente indicação aprovada.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, a construção de uma Escola
Estadual na Linha 605, ente Jardim Novo Estado e o Setor 5,
na Zona Urbana do Município de Jaru.

Senhor Presidente, Nobres Deputados, o Deputado que
Subscreve, Obedecendo ao disposto no Regimento Interno e
ouvido o douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de construir uma Escola Estadual na Linha 605,
entre o Jardim Novo Estado e o Setor 5, na Zona Urbana do
Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
construir uma Escola Estadual na Linha 605, entre o Jardim
Novo Estado e o Setor 5, na Zona Urbana do Município de Jaru,
devido ao crescimento demográfico destes dois setores, que
nos últimos anos teve sua população aumentada chegando 3000
mil famílias, não havendo nenhuma escola atendendo aquela
população, sendo que, aproximadamente 1.500 alunos em
várias faixas de idade, que tem que se deslocarem para as
Escolas Municipal Jean Carlos Muniz e a Escola Estadual Plácido
de Castro, distantes em até 2.000 mts de suas residências.

Senhores Parlamentares o mais agravante, e que,
estes alunos tem que atravessarem a Avenida Dom Pedro, para
terem acesso a ambas as Escolas, e esta Avenida e uma das
mais trafegadas do Município devida ser uma área de forte
comércio, e ainda, a mesma e de duas pistas dificultando mais
sua transposição, por estas razões esperamos que seja
aprovada a presente indicação.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar as
Linhas 632 e a Linha 634 do Município de Jaru.

Senhor Presidente, Nobres Deputados, o Deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no Regimento Interno e
ouvido o douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de estadualizar as linhas 632 e a linha 634 do
Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre estadualizar as

linhas 632 e a linha 634 do Município de Jaru, tendo em vista,
a grande malha viária de responsabilidade do Município de
Jaru, o que torna impossível atender a todas suas linhas,
prejudicando desta forma aos produtores que residem ao longo
dos 60 (sessenta quilômetros) de cada uma das linhas acima
citadas, além dos travessões que por elas passam e que dão
acesso aos Municípios de Nova União e Mirante da Serra, pois
as mesmas necessitam de reparos constantes, o que é
impossível ao Município realizar, diante deste quadro, e para
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que os usuários destas linhas não venham a sofrer em um
futuro próximo, e que, apresento a presente indicação, para
que, juntamente com os meus pares possamos dar uma
esperança ao nosso povo, aprovando a presente indicação.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, através do DEVOP que seja
realizado o encascalhamento do Travessão que liga a cidade
do Vale do Paraíso a Linha 608, no Município de Jaru.

Senhor Presidente, Nobres Deputado, o Deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no Regimento Interno e
ouvido o douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual,
através do DEVOP que seja realizado o encascalhamento do
Travessão que liga a cidade do Vale do Paraíso a Linha 608, no
Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a emergência de se

realizar o encascalhamento do Travessão que liga a cidade do
Vale do Paraíso a Linha 608, no Município de Jaru, tendo em
vista que este travessão, da aceso ao distrito de Bom Jesus e
também, atende todas as estradas vicinais dos dois Municípios
acima citados, e que o mesmo, devido a não sofrer recuperação
dos últimos anos, encontra-se em péssimo estado de tráfego,
prejudicando o escoamento dos produtos produzidos pelos
produtores rurais, e também o transporte escolar que e
realizado diariamente, dentro destas razões expostas, e que,
espero que a presente indicação seja aprovada pelos Nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS, indica
ao Poder Executivo Estadual, através do DEVOP que seja
realizado o encascalhamento da Linha 630, no trecho entre a
BR-364 até o Distrito de Tarilândia, no Município de Jaru.

Senhor Presidente, Nobres Deputado, o Deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no Regimento Interno e
ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual
que através do DEVOP seja realizado o encascalhamento da
Linha 630, no trecho entre a BR 364 até o Distrito de Tarilândia
no Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a urgência de se

realizar o encascalhamento da Linha 630, no trecho entre a BR
364 até o Distrito de Tarilândia no Município de Jaru, tendo em
vista que esta linha, além de dar acesso ao Distrito de Tarilândia,
também dá acesso ao Municípios de Nova União, Mirante da
Serra e Jorge Teixeira, tendo um grande fluxo de veículos
trafegando nessa estrada que se encontra em péssimo estado,
devido ao período chuvoso que estamos passando, portanto
se faz necessário que a mesma seja recuperada, para darmos
aos nossos Produtores Rurais condições de escoarem as suas
produções, por estas razões e que espero que os Nobres
Colegas aprovem a presente indicação.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná,
para a construção de pontes.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a

necessidade de viabilizar convênio com a Prefeitura Municipal
de Ji-Paraná para reformas e construções de pontes, sendo
duas (02) na linha 206, na linha 102 três (03) pontilhões na
linha 98 e também na linha 86.

JUSTIFICATIVA

A presente necessidade de viabilizar a construção e
reformas de várias pontes supra citadas, visa atender aos
produtores rurais do nosso município para melhor poder escoar
suas produções.

Outrossim, é oportuno mencionar que a além destas
pontes outras linhas também carecem se serem reformadas e
outras construídas, pois aproximadamente mais de 30 pontes
em nosso município precisa de reformas. Sabemos como
nossos agricultores tem sofrido com esta dificuldade, ainda
mais em tempo de chuva. Somos solidários com os agricultores
por isso nossa propositora junto ao governo do Estado para
firmar o convênio com o município de Ji-Paraná.

Portanto, nossa proposição visa solucionar problemas,
buscando firmar convênio para aquisição de recursos
necessários para o desenvolvimento do nosso Estado, para
isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
Dep. Euclides Macie.l

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS, indica ao
senhor Governador do Estado sobre a necessidade da
construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Núcleo
de Alto Alegre, no Município de Machadinho do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de construir uma Escola de Ensino Fundamental
no Núcleo de Alto Alegre, no município de Machadinho do Oeste.

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Professores – a.p.p do Núcleo
de Alto Alegre, através deste Parlamentar, reivindica a
construção de uma Escola de Ensino Fundamental, com uma
sala de informática e uma quadra poli-esportiva para que seus
alunos possam fazer aulas de educação física em local
apropriado.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
Dep. Neodi Carlos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS, indica ao
senhor Governador do Estado, a construção de salas de aulas
na Escola Antônio Francisco Lisboa, do Município de Cujubim.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao senhor Governador do Estado a
necessidade de ampliação do espaço físico da Escola Estadual
de Ensino Fundamente e Médio  Antônio Francisco Lisboa, do
Município de Cujubim, com a construção de 05 (cinco) salas de
aulas para o ensino Fundamental.

JUSTIFICATIVA

A indicação que ora apresentamos a esta Casa
Legislativa, parte do Ofício nº015/GP/07, que recebemos do
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cujubim, solicitando
nossa intervenção com objetivo de sensibilizar o Poder Executivo
Estadual, para ampliação do espaço físico da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Antonio Francisco Lisboa no
município de Cujubim, com a construção de 05 (cinco) salas
de aulas para o ensino Fundamente. Em sua justificativa o
Parlamentar diz que o município encontra-se impossibilitado
de ampliar ou construir uma nova escola, ante a escassez de
recursos.

Tal pedido vem sendo solicitado, também pela direção
da Escola junto a SEDUC, pois a rede pública escolar não está
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comportando a demanda de crianças na faixa etária do ensino
fundamental, tendo em vista o reduzido número das salas de
aulas.

Nobres Pares, contamos com o apoio de Vossas
Excelências quanto a aprovação desta proposição, sabedores
que somos da vontade dos Parlamentares deste Poder
Legislativo em ser a voz do povo rondoniense.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.
 Dep. Neodi Carlos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Srs.
Deputados, através do ofício lido no Expediente Recebido dessa
Sessão, o Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia, solicita
que esse Poder Legislativo indique três membros titulares e
três suplentes para compor o referido conselho. Quero dizer
aos Nobres Deputados se algum Deputado tiver interesse em
participar ativamente como conselheiro do Conselho de
Alimentação Escolar, solicitamos que encaminhe de imediato o
expediente para que a Mesa Diretora oficialize a sua nomeação,
pelo contrário nomearemos funcionários da Casa.

Solicito ao Sr. Primeiro Secretário, que proceda à leitura
das matérias a serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – O
Parlamentar que o presente subscreve, requer nos termos
regimentais que seja agendada Audiência Pública para o dia
13 de abril, às 9 horas, no Plenário desta Casa Legislativa,
com a finalidade de discutir a divisão territorial do Estado. Para
tal evento, solicito a expedição de convites à Bancada Federal,
de Senadores, Deputados Federais, aos administradores dos
Distritos de Tarilândia, Rodominas, São Domingos, Vista Alegre
do Abunã, União Bandeirantes, Extrema, Jaci Paraná, Triunfo,
dentre outros que reivindicam a emancipação dos respectivos
prefeitos municipais e o Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral.

Plenário 15 de Fevereiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão o requerimento do Ilustre Deputado Alex Testoni.
Encerrada a discussão, passemos à votação. Os Deputados
favoráveis ao requerimento, permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura.

- REQUERIMENTO DEPUTADO ALEX TESTONI – Requer
Audiência Pública para discutir a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro
de 2007.

O Parlamentar que ao presente subscreve, requer à
Mesa Diretora nos termos regimentais, seja marcada Audiência
Pública para o dia 07 de maio às 09 horas no Plenário desta
Casa de Leis para discutir a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de
2007, aprovada em 12 de janeiro próximo passado, que
estabelece o marco regulatório para a área de saneamento
básico. Para tal Audiência Pública, requeiro que sejam
convidados os Srs. Senadores(a) e Deputados(a) Federais por
Rondônia, os Srs. Prefeitos Municipais, o Sr. Secretário de
Obras Públicas do Estado, o Presidente da CAERD, o Presidente
das Empresas de Construção Civil do Estado de Rondônia e o
Senhor Presidente da Fundação Nacional de Saúde, este último
como convidado especial para expor sobre o marco regulatório
objeto da Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão o requerimento do Ilustre Deputado Alex Testoni.

Deputado Miguel Sena, encaminha o requerimento para que
seja incluído o Corpo Técnico da CAERD.

Está acatado o seu requerimento Sr. Deputado.
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados

favoráveis ao requerimento, permaneçam como se encontram.
Aprovado.  Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações

Parlamentares.
Com a palavra pelo tempo de 05 minutos, sem apartes,

o ilustre Deputado Alex Testoni.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇA

O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, em seu nome
gostaria de cumprimentar toda a Mesa Diretora e todos os
Nobres Deputados. Também cumprimentar a imprensa que
estão no Plenário. Usarei os meus cinco minutos hoje para
defender a Casa e também divulgar um trabalho que nós
Deputados estamos fazendo desde o dia 1º de fevereiro e
também esclarecer que não houve convocação da Casa, por
isso que não houve sessão na semana passada porque não
tinha matéria. Muitos Deputados estão vindo praticamente todos
os dias trabalhar na Casa.  Às 7 horas e 30 minutos da manhã
quando chego vejo vários carros de Deputados estacionados e
quando saio no começo da noite ainda encontram-se alguns
carros de Deputados estacionados aqui na Casa. Também
estamos com a Comissão da Folha de Paralela implantada aqui
pela Casa, a importância é fundamental para o Estado de
Rondônia, para a moralização da Casa. O Presidente já deu
uma resposta com algumas demissões dos portariados, outras
virão. Também estamos em andamento, a Comissão da Folha
Ponto, é muito importante, porque os que não trabalham não
irão receber, os que trabalham vão ser valorizados, vocês que
trabalham não podem, não devem ficar chateados conosco,
porque vocês têm muito a ganhar. Também a Casa está fazendo
uma auditoria em todos os contratos e vamos apurar todas as
irregularidades. Os Deputados estão trabalhando, os Deputados
estão sim preocupados com a moralização desta Casa, a gente
sabe que o povo está aguardando, nós vamos fazer a nossa
parte, nós da Mesa Diretora. A grande maioria de todos os
Deputados da Casa, eu tenho certeza disso. E também alguns
de nós estamos recebendo pressões, não é fácil promover a
mudança e se engana aquelas pessoas que estão aqui nos
corredores da Casa dizendo que esse trabalho, Senhor
Presidente, “é fogo de palha”. Não é. O Presidente está firme,
a Mesa Diretora esta firme, os outros Deputados da Casa estão
nos apoiando, vamos fazer, Senhor Presidente, a grande
mudança, continue firme que estaremos com o Senhor.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira)- Com a
palavra pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Senhora Deputada. Em primeiro lugar quero
parabenizar o companheiro Euclídes Maciel, Deputado, o apoio
que ele tem dado, que V.Exa. tem dado a mim, a nossa região
de Ji-Paraná e dizer que realmente essas ONG’s que acontecem
hoje no Brasil, que surgem dezenas, algumas são sérias, uma
grande parte não é séria. Outro dia vendo um programa, no
Fantástico, se não me engano, entrevistando alguns membros
dessas ONG’s na Amazônia, todos falavam estrangeiros,
ninguém conseguia falar o português, um era Francês, outro
Alemão, um Americano, Irlandês, quer dizer, cadê os brasileiros
cuidando da nossa Amazônia? Então parabenizo V.Exª essa é
uma preocupação minha.

Nesse breve expediente eu quero ser o mais breve
possível, e quero dizer aos servidores da Casa: eu como 1º
Secretário, que o comportamento da Mesa Diretora, do
Presidente, de todos os Deputados tem sido o mais cordial
possível, nós temos tratado os servidores desta Casa com o
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maior respeito, com a maior atitude positiva com todos eles,
isso aí prova e todos os dias nós recebemos, inclusive
testemunhas que nos estimulam, viu Senhor Presidente, tem
nos estimulado, servidores da Casa que trabalham aqui há 15
anos que dizem:- Olha, vocês estão fazendo um trabalho sério,
vocês estão de parabéns, nós queremos isso mesmo. Alguns
chegam a dizer que sonhavam que ia acontecer algum dia essa
mudança que está acontecendo. Então nós temos apoio da
Mesa Diretora, temos apoio de todos os vinte e quatro Deputados
e sempre tratamos os servidores com o maior respeito possível,
com dignidade, apenas estamos detectando quem são as
pessoas que de fato trabalham e quem não trabalha nesta
Casa. Contrariedade vai haver, é um momento de mudança
como colocou o Deputado Alex Testonrm:i, agora com o apoio
da Mesa, com o apoio do Presidente, nós estamos tratando
com a maior dignidade, com o maior respeito; isso eu gostaria
de deixar muito claro. Nenhum servidor nesta Casa, da minha
parte, do Presidente, da Mesa, do Deputado Alex, foi
desrespeitado em hipótese alguma.

Em relação a questão da imprensa também que eu
tenho o maior apreço possível, surgiu hoje uma notícia em que
eu teria, eu e o Deputado Alex Testoni determinamos que se
fizesse um chiqueirinho, isso não é verdade, eu tenho o maior
apreço pela imprensa, gostaria que a imprensa ficasse da forma
que foi melhor nesta Casa. Então, não sou eu Deputado
Jesualdo, que vai impedir o trabalho da imprensa, eu acho que
foi uma medida tomada de forma a revelia da minha pessoa,
usaram o meu nome não sei por quê, então eu quero só
justificar. Então colocar essa posição, vai haver sim esse trabalho
difícil nesse início, já está havendo, vai haver muitos
contrariados, muitas coisas que a gente esta detectando, mas
eu quero que todos os servidores que gostam desta Casa, os
servidores que lutam por esta Casa nos apóiem e todos os
dias, todos os dias Sr. Presidente a gente recebe manifestações
de apoio, isso é que nos deixa muito motivados a continuar a
nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (NEODI DE OLIVEIRA) – Eu queria
com muita alegria registrar aqui a presença em nome do
Deputado Tiziu dos diretores da FIAR, lá de Ariquemes, o Diretor
Gilmar Gutz e o Flávio Mota que estão presentes, muito obrigado
pela presença.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão convoco Sessão
Ordinária para o dia 28 de fevereiro no horário regimental
com a seguinte Ordem do Dia: Vamos a Ordem do Dia.

– Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº618/07
que, “dispõe sobre subsídio do Governador do Estado, Vice-
Governador e Secretários de Estado”.

- Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº619/07
que, “dispõe sobre o subsídio de Deputado Estadual, nos termos
do artigo 27 § 2º da Constituição Federal”.

Além disso, em razão do regime de urgência e
considerando que as Comissões Permanentes ainda não foram
constituídas, convoco os Srs. Deputados para uma Sessão
Extraordinária que será realizada na manhã do dia 28 de
fevereiro após o encerramento da Sessão Ordinária para a
deliberação das seguintes matérias.

Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda à leitura
das matérias a serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES – Procedendo à leituras das
matérias.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Projeto de Lei nº002/07 – Ementa: “autoriza o Poder
Executivo abrir crédito adicional suplementar no valor de R$

996.000,00(novecentos e noventa e seis mil reais) para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor da
Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER”.

- Projeto de Lei nº003/07 –MENSAGEM Nº028 - que,
“autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar
até o montante de R$ 12.437.000,00 (doze milhões,
quatrocentos e trinta e sete mil reais) em favor da Secretaria
de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento
Econômico e Social – SEAPES”.

- Projeto de Lei nº004/07-MENSAGEM Nº029 - que,
“autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar
por superávit financeiro, excesso de arrecadação até montante
de R$ 1.253.417,37(um milhão, duzentos e cinqüenta e três
mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos),
em favor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/
RO”.

- Projeto de Lei nº005- MENSAGEM Nº030- que, “altera a
Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que institui o Imposto
sobre operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”.

Lida as matérias Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 16 horas e 55 minutos).

 A T O S   D I V E R S O S

ATO/ADM/GP/Nº0766/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

GILSON LUIZ JUCÁ RIOS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Procurador Geral, código DGS-2, a partir de 12
de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0767/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

APARÍCIO PAIXÃO RIBEIRO JUNIOR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Advogado Geral, código DGS-
2, a partir de 12 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº0768/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

GLAUBER LUCIANO COSTA GAHYVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Advogado Geral Adjunto,
código DGS-3, a partir de 12 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 04/07 – MD

Delega competência ao Secretário Geral da
Assembléia Legislativa.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1°. Delegar competência ao Secretário Geral,
VALDIR ANTÔNIO DE VARGAS, para proceder a assinatura de
quaisquer documentos relativos às áreas administrativa e
financeira deste Poder Legislativo, em conjunto com o(a)
Diretor(a) do Departamento Financeiro, a partir de 02 de
fevereiro de 2007.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni Deputado Miguel Sena
   1º Vice Presidente 2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires Deputado Chico Paraíba
    1º Secretário   2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
     3º Secretário           4º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 05/07 – MD

Delega competência à Diretora do Departamento
Financeiro da Assembléia Legislastiva.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1°. Delegar competência à Diretora do
Departamento Financeiro, LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA,
para proceder a assinatura de quaisquer documentos relativos
às áreas administrativa e financeira deste Poder Legislativo,
em conjunto com o(a) Secretário(a) Geral, a partir de 02 de
fevereiro de 2007.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni Deputado Miguel Sena
            1º Vice Presidente 2º Vice-Presidente

       Deputado Jesualdo Pires Deputado Chico Paraíba
           1º Secretário           2º Secretário

      Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
            3º Secretário 4º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 06/07 – MD

Delega competência ao Secretário Geral Adjunto da
Assembléia Legislativa.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1°. Delegar competência ao Secretário Geral
Adjunto, FRANCISCO CARLOS ALMEIDA LEMOS, para, na
ausência ou impedimento do(a) Secretário(a) Geral, proceder
a assinatura de quaisquer documentos relativos às áreas
administrativa e financeira deste Poder Legislativo, em conjunto
com o(a) Diretor(a) do Departamento Financeiro, a partir de
02 de fevereiro de 2007.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de fevereiro de 2007.
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