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ANO XXV

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, solicito que seja dispensada a leitura da ata da
Sessão Extraordinária anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dispensada.
Vamos à Ordem do Dia.
Solicito ao senhor 1º Secretário que proceda à leitura
das matérias a serem apreciadas.
ORDEM DO DIA

3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA
Em 28 de fevereiro de 2007

Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente
(Às 16 horas 4 minutos é aberta a sessão)
COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu
(PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Chico Paraíba (PMDB),
Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo (PTB), Neri Firigolo (PT),
Dr. Ribamar Araújo (PT), Professor Dantas (PT), Alex Testone
(PTN), Luiz Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB), Wilber
Coimbra (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Doutor Alexandre
(PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho
Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Euclides Maciel (PSL), Maurão
de Carvalho (PP), Deputado Maurinho (PSDB), e Valdivino
Rodrigues (PRP).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 3ª Sessão Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.
Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder à leitura
da ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
discusão o PROJETO DE LEI nº 002/07/MENSAGEM 027 - de
autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a
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.”
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª dicussão
e votação o Projeto de Lei n°002/07 de autoria do Poder
Executivo. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte, senhor Secretário.
O SR. JESUALDO PIRES (1ºSecretário) – Em 2ª
votação o PROJETO DE LEI Nº003/07 – MENSAGEM 028 - de
autoria do Poder Executivo que “autoriza o Poder Executivo a
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 Desenvolvimento Econômico Social - SEAPES.”
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª dicussão
e votação o Projeto lei 003/07 de autoria do Poder Executivo.
Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
O Projeto fica aprovado. Com o voto contrário do
Deputado Chico Paraíba. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte, senhor Secretário.
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O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE LEI Nº 004/07 – MENSAGEM 029 - de autoria do Poder
Executivo 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 (um milhão,
duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezessete
reais e trinta e sete centavos) em favor do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia. Com emenda.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei n° 004/07. Para discutir o Projeto o
Deputado Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, o Projeto
de Lei 004/07 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. O Projeto sofreu uma emenda,
é uma emenda que já está lá na Comissão. Eu queria só alertar
mais uma vez, eu já votei favorável a esse projeto, inclusive, o
autor da emenda, o meu amigo, meu companheiro Deputado
Miguel Sena, eu me propus, inclusive, a somar e ajudá-lo na
aprovação deste Projeto, só que eu queria alertar mais uma
vez da nossa preocupação. Essa emenda tem um valor de
R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), os recursos são
retirados, inclusive, de diversas rubricas, principalmente
R$3.522.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil
reais) da Defensoria Pública, R$478.000,00 (quatrocentos e
setenta e oito mil reais) também da Defensoria; R$672.000,00
(seiscentos e setenta e dois mil reais) de Auxílio Moradia e
Auxílio Transporte. Então eu queria, com todo respeito que eu
tenho ao companheiro Deputado Miguel, até porque, nós nos
conhecemos de muito tempo atrás, eu fico preocupado porque
à medida em que as instituições, ou seja, os Poderes começam
a suplementar antes mesmo do orçamento ser aberto...Na
realidade, se a Assembléia Legislativa estivesse pedindo
suplementação como Poder no início da Legislatura nós seríamos
muito, bastante questionados, até porque o orçamento, ele é
dividido em 12 meses, o orçamento é para o ano. Então, eu
queria só alertar mais uma vez, que de fato estes projetos,
nessa magnitude, graças a Deus, quando o Deputado Dr.
Ribamar, o meu amigo, falou que nós temos que questionar
essas coisas direito, porque a gente que está há mais tempo
na Casa Deputado Ribamar, nós somos tratados, inclusive, às
vezes, como e nós votamos na Legislatura passada, Projeto
com aumento de salário com data retroativa. E qualquer Prefeito
que votar um projeto aumentando salário com data retroativa,
vai para a cadeia. E todos aqui sabem do que eu estou falando.
Então eu queria alertar mais uma vez, embora meu voto seja
favorável, que a gente não possa no início da Legislatura
começar a suplementar sem ter que discutir isso com maior
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profundidade, até porque o Tribunal já está sendo suplementado
com mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Alguém
pode até dizer: “mas, Deputado Chico, eu sou teu amigo, sou
companheiro lá dos Conselheiros do Tribunal de Contas”. Mas,
se um orçamento é para 12 meses eu fico igual o Deputado
Jair, desconfiado, Deputado Jair, quer dizer, se é para 12 meses
por que suplementar logo agora, se ainda o orçamento está
sendo aberto? Diferente do próprio Governo, quando pediu a
suplementação, que eu discordo um pouco, já falei, porque se
quer tirar R$12.000.000,00 (doze milhõesde reais), dez já
resolveria o problema e deixaria a EMATER que também
trabalha no setor produtivo. Quem acompanha o trabalho de
mecanização na área rural é a EMATER. Quando foi criado o
IDARON, foi criado só a Diretoria. Quem carregou e até hoje
vacina bois nas localidades é a EMATER. Então, eu tenho que
ser coerente com as minhas atitudes. Eu tenho que ser coerente
com as minhas atitudes porque se eram R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais) que tinha que remanejar e o Estado pode
remanejar de onde quiser, deixasse o da EMATER porque o
projeto de mecanização é a EMATER que toca. A mesma coisa,
eu, Vossas Excelências vão ver, que eu sou uma pessoa que eu
faço o possível para ser coerente e ser justo. Então, eu acho
Deputado Jair, que o Governo tem atividades, a mecanização
tem que iniciar logo, imediatamente que passar as chuvas,
mas só o processo de licitação, Deputado Jair, demora aí três
meses, no mínimo, para licitar. Todo mundo sabe da burocracia
da licitação. Agora, se os Poderes, logo no ínicio já levam cinco
milhões, seis milhões, sete milhões em licitação, de
suplementação, eu queria pedir Deputado Miguel, porque eu
sou companheiro, companheiro, e eu disse para você que eu
ia lhe ajudar nisso, mas que a gente alertasse para isso senão
a gente perde o nosso poder de legislar. Se nós dermos todas
as suplementações para todos os Poderes sem saber o seu
desempenho, no decorrer do ano? Então tenha paciência,
porque eu não sei, fica difícil para que a gente possa legislar.
Antigamente Deputado Tiziu, e o Presidente sabe, era
pior. Sabe o quê que acontecia? A peça orçamentária era
mandada para cá e nós aprovávamos por exemplo,
R$20.000.000,00 (vinte milhões) para o Ministério Público. Sem
passar nem por esta Casa o Governo suplementava às vezes
até R$20.000.000,00 (vinte milhões) aos Poderes,
R$10.000.000,00 (dez milhões), R$15.000.000,00 (quinze
milhões) e quando chegava no final do orçamento iria ver que
a Assembléia Legislativa que tem esse poder de acompanhar
a execução orçamentária, o poder de fiscalizar, ficava perdido
no tempo.
Então, isso é só uma questão de alerta, o meu voto é
favorável, pelo amor de Deus, qualquer suplementação para
Poderes que não tem a obrigação, ou seja, não tem um
cronograma de execução por causa de chuva, por causa de
seca, por causa de roçada, porque são apenas órgãos
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assessores ou fiscalizadores que ainda tem muito tempo para
discutirmos o orçamento dos Poderes. Muito obrigado
Presidente, é só um alerta.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Deputado Miguel Sena.
O SR. MIGUEL SENA – Excelentíssimo Presidente,
caros colegas Deputados, a imprensa aqui presente, a nossa
população que está acompanhando aqui, aqui na platéia,
assistindo acompanhando este debate que podemos dizer é
um debate democrático, um debate aberto, como disse aqui o
nosso colega Deputado Chico Paraíba, antigamente as coisas
eram tudo feito na surdina e nós procuramos hoje fazer de
forma bem aberta e bem democrática. Dizer ao meu colega
Deputado Chico Paraíba, agradecer pelo apoio e pelo seu voto
primeiro, dizer para ele que nós estamos hoje iniciando este
ano uma nova legislatura. Nós temos que entrar aqui dentro
desta Casa de peito aberto, entrar aqui sem espírito armado
Deputado Chico Paraíba, porque que eu digo isso ao colega.
Porque hoje nós temos que ter, começar a ter respeito um
Poder pelo outro e também resgatar a credibilidade da nossa
Casa, porque hoje eu entendo, Deputado Chico Paraíba, que
nós temos hoje uma inversão de valores, a Casa, a Assembléia
Legislativa que deveria ser um Poder para fiscalizar o Ministério
Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Governo
do Estado, hoje é a única que é fiscalizada. Portanto, quando
eu recebi hoje esse pedido do Presidente do Tribunal de Justiça,
do Tribunal de Contas, o pedido do Governador, a primeira
coisa que eu fiz ontem foi procurar o Tribunal de Contas para
me informar o que tinha acontecido e talvez o nosso colega
Deputado Chico Paraíba que era Deputado, eu não sei, com
certeza ele deve ter conhecimento porque ele era o 1º Secretário
desta Casa, o que aconteceu anteriormente, na legislatura
passada, é que por questões políticas e pessoais ou sei lá o
quê, a Mesa Diretora na gestão passada cortou do orçamento
do Tribunal de Contas algo em torno de R$8.800.000,00 (oito
milhões e oitocentos mil reais). Quer dizer, nem manteve o
orçamento que o Tribunal de Contas tinha, e se perguntarem
para mim se eu sou a favor do Tribunal de Contas? Não. Eu
fui um dos Secretários do Governo, Secretário Municipal mais
perseguido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, eu
fui um Executivo, eu fui um Secretário mais perseguido pela
Procuradoria do Estado, por quê? Porque eu sempre procurei
jogar limpo, hoje está aí a imprensa dizendo: “o Miguel Sena
tem cinco ações cíves pública no Tribunal aberta pedido pelo
Ministério Público”. Tenho sim. Tenho cinco ações cíves públicas
abertas. Por quê? Por que eu comprei medicamento para o
Hospital quando eu era Secretário sem ter o orçamento.
Comprei, comprei e fiz e faria de novo, eu contratei serviço de
UTI para o Estado de Rondônia para salvar vidas sem ter o
orçamento. Contratei. E se eu fosse Secretário eu contrataria
de novo. Eu comprei comida para o Hospital e para os presos,
do Hospital Regional e para o João Paulo II sem orçamento em
início da gestão. Comprei e compraria de novo.
Então é por isso que o Deputado Miguel Sena responde
cinco ações cíves públicas e vou dizer uma coisa para vocês,
não estou nenhum pouquinho satisfeito com o Tribunal de
Contas, não estou nenhum pouquinho satisfeito com o Ministério
Público, ao contrário, pelo contrário, eu irei aqui, estarei fazendo
amanhã pedindo para abrir a caixa preta, pedindo para que as
coisas sejam colocadas às claras, tirando a sujeira debaixo do
tapete, estarei fazendo amanhã com o SINTERO, eu também
estarei fazendo com o Ministério Público, eu já disse para a
imprensa. Mas por quê? Esse momento eu vejo Deputado Chico
Paraíba que nós temos que dar condições às pessoas
trabalharem, o que a gestão passada fez, foi travar, quer dizer,
prender o Tribunal de Contas de trabalhar, assim como fizeram
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com o Executivo, assim como fizeram com o Governo do Estado.
Eu não vou entrar nesse jogo não companheiro. Eu tenho
problema com o Tribunal de Contas? Tenho. Tenho problema
com o Ministério Público, eu acho ele injusto comigo? Acho.
Agora não é por isso que eu vou tratar eles aqui de forma
política e irresponsável, de jeito nenhum. Está aqui o meu
pedido de q:emenda, estou aceitando e estou justificando a
todos os companheiros. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Projeto o Deputado Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAÍBA – Eu, companheiro Deputado
Miguel Sena, eu queria dizer para V. Exª. que se eu não tivesse
o respeito com V. Exª. nós não tínhamos discutido antes, mas
eu queria só esclarecer para V. Exª. uns pontos: Primeiro o
nosso Assessor da Casa, o Adair, fez um trabalho na época e
verificou-se que dentro do orçamento do Estado o Tribunal
estava pedindo, ou seja, colocando dentro do orçamento
recursos superiores a todos os Poderes e a todas instituições,
inclusive, acima da proporção da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, V. Exª. pode ter conhecimento desse relatório
que está aqui na Casa com o Assessor Adair que foi quem fez
um brilhante trabalho e que V. Exª. pode tomar conhecimento,
que enquanto o Tribunal de Contas, já que V. Exª. fala, se tem
uma pessoa que não pode guardar mágoas de instituições é o
Deputado Chico Paraíba, até porque eu não tenho problemas
com nenhuma dessas instituições embora tenha sido ordenador
de despesa. Nenhuma ação cívil paira contra mim durante
toda a minha gestão que eu fiz na minha vida pública. E além
disso Vossas Excelências são conhecedoras que o próprio
Tribunal mandou uma correspondência para a Assembléia
Legislativa onde mandava diminuir o orçamento da Assembléia
em 50%, e todos são conhecedores, não adianta a gente querer
tampar o sol com a peneira. O orçamento da Assembléia foi
orientado a ser diminuído até porque não é prerrogativa do
Tribunal. Quem discute a questão de orçamento é o Poder
Legislativo e estão aqui os Deputados que ficaram nesta
legislatura que têm conhecimento disso.
Tudo isso que eu estou falando para V. Exª. Deputado
Miguel, está aqui em relatórios. E lhe digo mais ainda, quem
pediu para que nós pudéssemos adequar o orçamento dos
Poderes foi o próprio Governador e nós fizemos isso. E eu
quero dizer para V. Exª., que nunca nesses anos todos os
Poderes tiveram tantos ganhos orçamentários.
Então não é uma questão de briga, de corporativismo,
mesmo até porque quem tem corporativismo, quem tem ação
lá, eu não tenho nada de Tribunal de Contas, nunca tive e olha
que já foi ordenador de despesa como V.Exa. Eu só estou
alertando, foi apenas um alerta, porque se não eu não teria
votado contra o projeto, eu só alertei que o ano são de 12
meses, só isso e que se o ano são de 12 meses, nós poderíamos
suplementar até bem para a frente, já que V.Exª. quer fiscalizar
junto comigo e eu queria estar junto com V.Exª até porque
V.Exª. tem que entender que nesta Casa os Deputados são
testemunhas está lá o Deputado do PT, quando abriram uma
CPI aqui contra V.Exª na Saúde e essa CPI era política porque
o Dedé de Melo era candidato a prefeito lá e queria lhe
prejudicar e eu não fui lá falar para V.Exª que eu fui a favor
seu e enterrei a CPI não, eu não fui pedir nenhum favor para
V.Exª nem lhe disse que fiz favor. Eu fui apenas coerente, porque
eu não poderia num momento político querer aproveitar daquele
momento político porque V.Exª era candidato a prefeito e o
Dedé de Melo também e se eu fosse um cara aproveitador, já
que o Governador era o Executivo, eu tinha execrado e eu tive
força para dizer que aquela CPI não devia prosperar, V.Exª. me
pediu alguma vez para fazer isso? Então eu quero dizer,
Deputado que eu tenho respeito por V.Exª e já defendi V.Exª
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sem V.Exª me pedir, porque V.Exª ia ficar numa situação difícil,
porque eu era Presidente da CPI e tinha que lhe convocar aqui
para depois lhe execrar.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, eu
gostaria que V.Exª concluísse seu raciocínio.
O SR. CHICO PARAÍBA – Eu estou concluindo, Sr.
Presidente. Então o que eu estive fazendo só foi um alerta
como Poder, eu não sou corporativista, nunca guardei mágoa
nem ódio de ninguém, graças a Deus, não tenho nenhum
inimigo. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda o Deputado
Amauri dos Santos para a discussão do Projeto.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Senhor. Presidente,
eu acho que, o Deputado Chico fala aqui, às vezes com toda a
razão, em parte, mas o próprio Tribunal de Contas, o que eles
alegam é que foi tirado quase nove milhões, R$8.800.000,00
(oito milhões e oitocentos mil reais). Eu acho que nós estamos
num momento de paz, não adianta nós estarmos brigando com
um Poder, para não fazer o mesmo que nem nós escutamos,
eu e o Deputado Valter Araújo: o caso de Roraima, que é uma
briga entre os Poderes com a Assembléia; o caso do Acre, que
entrou até uma Deputada com um caminhão pipa dentro do
Tribunal˜. E nós não queremos isto, nós queremos paz. E o
Tribunal, para o Presidente poder planejar os dez meses que
falta, de administração dele. Não custa a gente dar uma
suplementação. Eu acho que vai precisar de mais, mais
suplementação, e nós vamos fazer isso.
O Deputado Miguel colocou a emenda, eu era o Relator
e acatamos e a Comissão, e achamos que entendemos isso
Deputado Chico, sem nenhum, entendemos que estamos
começando. Agora, evidentemente, que você tem muito mais
experiência, mas a gente está começando agora, entendemos
isso, e colocamos essa emenda para o próprio Tribunal, o
Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário que vai vir aqui e nós
vamos atender, porque tem que ter diálogo entre os Poderes.
Não adianta nós estarmos brigando, e o Deputado Miguel
colocou a questão da fiscalização. Eu sou um Deputado que se
precisar vou fiscalizar, tanto o Tribunal de Contas, o Tribunal
de Justiça, o Ministério Público, o Executivo. Isso aí nós vamos
fazer porque é a nossa prerrogativa como Parlamentar.
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Vamos a segunda matéria Sr. Secretário.
O SR.JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em
segunda votação o PROJETO DE LEI Nº 005/07 – MENSAGEM
030 - de autoria do Poder Executivo Que altera a Lei nº 688, de
27 de dezembro 1996, que institui o Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de
Serviços de Transporte Intermunicipal e de Comunicação ICMS. Com Substitutivo.”
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero
registrar a presença aqui do Vereador Valtinho, Presidente da
Câmara de Vereadores lá de Espigão, em nome do Deputado
Kaká, também do Vereador Genésio e também do empresário
Jodel Pires, lá de Pimenta Bueno, sofredor do setor madeireiro.
Sejam bem vindos. Também em nome do Deputado Valter
Araújo, quero registrar a presença aqui do Juarez do Táxi,
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aqui de Porto Velho, em nome também do Deputado Maurinho,
Deputado Valter Araújo registrar a presença do Vereador
Pelezinho, Presidente da Câmara de Vereadores de Candeias.
Em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei
nº005/07, de autoria do Executivo. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Solicito ao Sr. 1º Secretário que leia o ato de resolução
nº03/07-MD.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Resolução
nº 003/07 da Mesa Diretora – Constitui e nomeia Comissão
Especial com a finalidade de verificar a viabilidade da
manutenção do funcionamento do Centro de Saúde ao Servidor
da Assembléia Legislativa. “A Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa do Estado no uso de suas atribuições que são
conferidas no Regimento Interno Resolve.
Art.1º - Constituir Comissão Especial com a finalidade
de verificar a viabilidade da manutenção do funcionamento do
Centro de Saúde ao Servidor da Assembléia Legislativa.
Art.2º - A presente Comissão será composta por 03
(três) membros, a saber, Deputados Alex Testoni, Jesualdo Pires
e Maurinho Rodrigues.
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação. Assembléia Legislativa 28 de fevereiro de 2007.
Deputado Neodi Carlos Presidente.”
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar invocando a proteção de Deus, antes de
encerrar a presente Sessão convoco outra Sessão Ordinária
para o dia 1º de março no horário Regimental, às 9horas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 16 horas e 27 minutos)

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 01 de março 2007
Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente
(Às 17 horas e 37 minutos é aberta a sessão)
COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu (PMDB),
Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Daniela
Amorim (PTB), Valter Araújo (PTB), Neri Firigolo (PT), Professor
Dantas (PT),Dr. Ribamar Araújo (PT), Alex Testoni (PTN), Luiz
Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra (PSB),
Neodi Carlos (PSDC), Doutor Alexandre (PSDC), Ezequiel Neiva
(PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Euclides Maciel
(PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado Maurinho (PSDB),
e Valdivino Rodrigues (PRP).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 4ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária, anterior.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da Ata da sessão anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada.
Vamos à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.
ORDEM DO DIA
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 1ª
discussão e votação projeto de LEI N° 008/07 – Poder Executivo
- Mensagem 032, que “autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar até o montante de R$5.820.786,14 em
favor da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral – SEPLAN e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM”, com emenda.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
projeto que acaba de ser lido. Deputado Tiziu Jidalias, para
discutir o projeto.
O SR. DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente,
Srs. Deputados, nós estávamos ali agora há pouco na Comissão,
discutindo esta matéria muito importante, mas requer aqui uma
observação e eu, na verdade, estou aqui usando esta Tribuna
apenas para fazer uma observação. O meu voto já foi dado na
comissão Sr. Presidente, eu vou votar sim por esta matéria.
Estou aqui até justificando o meu voto, mas quero realmente e
fiz questão de vir aqui abrir uma discussão, que foi essa mesma
que nós tivemos o entendimento agora há pouco na nossa
comissão. As matérias que estão vindo para esta Casa, para
que os Parlamentares tomem conhecimento e façam as suas
votações, estão vindo realmente em cima da hora. Não tem
condições de votarmos projetos complexos como esses, se
nós não tivermos realmente um tempo hábil para poder fazer
as devidas análises. Então apesar do meu voto ser favorável,
eu só quero realmente justificar, dizer que estou dando mais
um voto de confiança para o nosso Executivo e porque entendo
também ser uma causa muito nobre, mas eu gostaria que as
próximas matérias nesta Casa viessem realmente em tempo
hábil para que nós pudéssemos fazer as suas devidas
discussões. Portanto, encerro aqui a minha parte, Sr. Presidente,
dizendo que vou votar –‘sim’ pelo projeto.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o projeto, o eminente Deputado Luizinho Goebel.
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente, Mesa,
nobres Colegas. Quero dizer Presidente, só reforçar as palavras
aqui do nobre Deputado Tiziu, onde diz da questão do tempo
para discussões. Mas também fico feliz que V.Exª, há poucos
minutos nos passou que na próxima semana, quando nós
voltarmos as novas sessões, V.Exª. já vai estar colocando aqui
em apreciação para nomeação das comissões e com certeza
desta forma a gente vai poder dividir as tarefas e, com certeza
Deputado Tiziu, as coisas ficarão melhores e mais esclarecidas
para nós termos aqui a certeza do que estamos fazendo e
acima de tudo fazendo um trabalho com dignidade e respeito.
Obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o projeto o Deputado Alexandre Brito.
O SR. ALEXANDRE BRITO – Eu vou ser muito claro,
que com certeza eu votaria ‘não’ pela questão do prazo.
Enquanto a matéria não chegar em tempo hábil, vou votar
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‘não’ até definir isso aqui, ou funciona ou não vai ser
empurrando goela abaixo. A gente tem que fazer a votação
com conhecimento de causa. Mas, eu vou ter que voltar atrás
porque foi embutido junto a emenda do Deputado Chico Paraíba
que é da mais relevante importância. Então me sinto até
incomodado em ter que votar ‘sim’ por conta de uma manobra.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto de
Lei nº008/07 permaneçam como se encontram. Está aprovado,
com emenda.
Vai à 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte Sr. Secretário.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 1ª
discussão e votação o Projeto do Lei Complementar Nº003/07
– Poder Executivo – Mensagem 031 - que “altera e acrescenta
dispositivos da Lei nº1184, de 27 de março de 2003, e dá outras
providências.”
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº003/07
de autoria do Executivo. Em discussão.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, como líder
do governo pedimos que não seja mais apreciado nesta sessão
para ser até melhor estudado aqui, pelos demais companheiros,
e até reforçando o que dizia o Deputado Alexandre, nós temos
por obrigação de trazer esses projetos com antecedência para
que os companheiros possam saber no que estão votando. É
um pedido que nós estamos fazendo como líder do governo,
por isso que está aí sendo pedido que não seja apreciado nesta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está acatado o
seu requerimento. E antes de irmos à matéria seguinte, eu
gostaria de registrar aqui a presença do senhor Gilmar de
Oliveira, Prefeito do município de Castanheira. Também nos
honra com sua presença, o Exmo. Sr. Zequinha Araújo, vereador
do município de Porto Velho. Queremos também registrar a
presença aqui do senhor Paulo Prates, vereador lá do município
de São Francisco do Guaporé. Também, com muita alegria
que registramos também a presença do Exmo. Senhor Osmar
Alves, vereador também de São Francisco do Guaporé. E do
Exmo. Senhor Marcos Antônio dos Santos, Marcão, vereador
de Monte Negro e também o Exmo. Vereador Benedito Monteiro,
popular Jacaré, também de Monte Negro e do nosso grande
amigo, foi candidato a Deputado Federal nessa última eleição,
pelo PPS, o senhor Josias Custódio. Muito obrigado pelas
presenças neste Plenário.
Vamos a matéria seguinte Sr. Secretário.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei N° 006/07 – Deputado Alex Testoni que “determina a
instalação de balanças, tipo mecânica, pelas empresas
matadouros e matadouros frigoríficos estabelecidos no Estado
de Rondônia.”
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 1ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº006/07, de autoria do Deputado
Alex Testoni. Para discutir o projeto, o Deputado Alex Testoni.
O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, Mesa Diretora,
nobres colegas Deputados, imprensa, senhoras e senhores. A
pecuária do Estado de Rondônia, tão elogiada porque nós temos
o melhor boi, o boi verde. Hoje, a pecuária do Estado de
Rondônia passa por uma grande crise de preço. Hoje um boi
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rastreado de boa qualidade, o frigorífico paga aqui hoje
R$43,00(quarenta e três reais) a arroba. Em São Paulo, o
mesmo boi R$56.00(cinqüenta e seis reais). Essa diferença
hoje de 30% aproximadamente, o quê é isso? É frete? E o que
é pior, se o nosso boi é de boa qualidade por que é que ele tem
o pior rendimento do Brasil? Hoje, um boi que vai ao frigorífico
rende em média 51% de sua carcaça após ser pesado na
balança eletrônica dos frigoríficos. E a média nacional é 54% a
55% de rendimento. Isso dá uma arroba de diferença por boi,
temos o pior preço, o pior rendimento. Como eu também crio
boi, mas o maior afetado são os pequenos pecuaristas, os
pequenos criadores de bois do Estado de Rondônia, porque
ficam com seu bezerro, seu garrote dois anos no pasto para
levar, vender aos frigoríficos do Estado de Rondônia, receber o
pior preço e ainda a pior média, como eu tenho experiência,
assim são as pesagens dos frigoríficos. Eu sei que tem coisa
errada acontecendo. As balanças eletrônicas que são auferidas
pelo INMETRO, elas batem porque elas estão interligadas
eletronicamente por um computador. E lá, uma simples tecla
apertada, imediatamente muda-se a média da pesagem.
Precisamos dar segurança para que o pequeno, médio e grande
produtor de boi, receba ali na balança um peso justo, não seja
mais enganado. Essa balança mecânica, onde nenhum cabo
eletrônico pode ser conectado a ela, também o ônus dessa
balança são dos frigoríficos que estão ganhando uma verdadeira
fortuna hoje aqui no Estado de Rondônia. Vai possibilitar que
aquele sofrido, pequeno pecuarista confira o seu peso na
balança mecânica, após a pesagem da balança eletrônica
podem continuar pesando nas balanças dos frigoríficos, mas
em seguida dê ao pequeno, médio e grande produtor de boi
do nosso Estado a possibilidade que ele confira o peso, que
não seja mais enganado. Vocês vão ver nobres Deputados,
que a partir da aprovação dessa lei, se eu tiver o apoio de
vocês, a média do Estado de Rondônia, dos bois não vai ser
mais 51%, vai ser maior que dos outros Estados do Brasil,
porque nós temos sim o melhor boi. Conto com o apoio de V.
Excelências.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Projeto, o Exmº. Deputado Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, de fato nós
que somos da área agrícola, como zootecnista que sou, eu
queria dizer que talvez esse projeto pareça ser um projeto
insignificante, mas na realidade ele tem uma importância muito
grande Deputado Alex. Eu queria lhe parabenizar por isso. A
questão dos agricultores, e é verdade que não acompanham o
peso, porque não adianta só vender, além de pesar tem que
acompanhar a pesagem, porque antes, aquele intermediário
que transporta o boi e ao chegar lá o peso dá uma diferença
muito grande e eu digo isso porque eu tenho conhecimento de
causa e já verifiquei isso de perto também. Então é um projeto
altamente importante e tem que ser conscientizado também
que os donos dos bois não larguem os pés dos bois até conferir
essas pesagens, isso é muito importante. Aproveito este
momento para lhe parabenizar pelo projeto tão simples, mas
de uma importância muito grande e que eu espero que esta
nova Assembléia, onde nós estamos vivendo um grande
momento, que nós possamos rediscutir a questão dos frigoríficos
do Estado de Rondônia. Tem de fato alguma coisa errada, nós
temos muito medo do monopólio. Monopólio, ele realmente
cria essa imposição daqueles que dominam todo o poder de
compra e V.Exª. sabem que os pecuaristas estão passando
uma das fases mais difíceis no momento no Estado de Rondônia.
Se fizerem as contas, muitos pecuaristas vão ver que através
desses problemas pequenos, sem contar o que se corta no
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boi, principalmente depois de morto e o que se desconta, e
por isso que nós vemos os donos dos frigoríficos aí com a
margem de lucro excessiva, não explicável. Então eu espero
que nós possamos rediscutir porque na outra legislatura,
Deputado Alex e Deputados companheiros aqui presentes, abriuse uma CPI, chamada CPI do boi, mas nós fomos, inclusive,
colocados no canto da parede onde os donos de frigoríficos
disseram o seguinte: “se vocês apertarem muito nós vamos
deixar de comprar o boi de Rondônia e vamos jogar a culpa
em vocês”, e muitos frigoríficos de cooperativas, frigoríficos de
novas organizações estão surgindo exatamente para gerar
competitividade. Então eu queria parabenizar V.Exª. pelo
projeto. Os projetos que forem interessantes aqui vocês podem
contar comigo que nós vamos ajudar somar para melhorar o
Estado.
Agradeço ainda, agora recentemente a todos os
Deputados indistintamente por uma correção que foi feita com
relação aos recursos que tinham sido corrigidos na Lei de
Diretrizes, porque a EMATER recebeu a menos do que projetava
a Lei de Diretrizes e ontem foi anulada a Emenda, mas
conversando com o Presidente, conversando com o próprio
governador e com os parlamentares essa correção foi feita.
Então eu acho que parlamento é isso, é entendermos os assuntos
importantes e prestigiar o que é bom para o Estado de Rondônia.
Então eu quero agradecer aqui de público o apoio de todos os
Deputados, principalmente nessa correção com referência a
uma emenda de bancada que foi anulada ontem e o próprio
Governador me falou no telefone que não tinha autorizado o
tipo de cancelamento de emenda e o Deputado Neodi conferiu
isso. Então obrigado, eu acho que é um “projetinho
pequenininho”, mas de uma importância muito grande.
Obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão. Ainda para discutir, o Deputado Neri Firigolo.
Desculpe Deputado, eu não tinha olhado para Vossa Excelência.
O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
eu acho que esse projeto tem um alcance muito grande no
nosso Estado, até porque eu participei da CPI passada, ela não
foi concluída, até porque eu apenas era Relator e era conduzida
pela presidência. O que me deixa um pouco preocupado e eu
acho que esse projeto vem numa boa hora porque nós sabemos
o que acontece muitas vezes nas pesagens, e tanto é que no
frigorífico de Cacoal no ano passado foi pego inclusive controles
de balanças roubando do próprio produtor. Mas além disso,
Deputado Alex, eu acho que nós, desta Bancada, devemos
sentar com o Governador até porque o produtor rural desconta
o Fundo Rural, e hoje, por incrível que pareça, além dos
frigoríficos que deveriam inclusive pagar até mais do que o
produtor, eles pagam, são incentivados, chegam pagar 1.8%
apenas, para tirar a carne do Estado de Rondônia. Eles são
incentivados, tem um monte de regalias e o produtor que produz
paga para matar, paga a taxa do IDARON, paga o Fundo Rural
e na verdade ainda é explorado no peso como V.Exª. colocou.
Além disso, eu acho que nós temos que rever a questão da
pauta até da saída do boi vivo do Estado de Rondônia, porque
ela não é condizente com a realidade. Se você, hoje, pegar a
pauta por exemplo, de um bezerro, ninguém vai vir para o
Estado de Rondônia mais comprar bezerro porque a pauta é
muito alta, e se for computar o ICMS de transporte, todas
essas questões, o que vai acontecer? É inviável alguém vir
comprar bezerro no Estado de Rondônia. Represou o nosso
Estado, a pecuária está represada. Infelizmente o nosso preço
é aquele que eu disse, não dá para entender porque a carne
de Rondônia é uma das melhores carnes do Brasil. O boi é o
melhor boi do Brasil e o preço é o pior do Brasil. Essa diferença
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de arroba eu não me conformo quando tem aquela barreira
fiscal lá em Vilhena que dizem que perdem impostos, porque
eu não vejo quando sai impostos se nós temos a GTA, que é a
Guia de Transporte Animal, não vejo como fugir impostos se o
produtor tem que ter o modelo, o bloco para poder abater nos
frigoríficos e tirar a nota fiscal. Então eu não vejo o porquê lá
naquela barreira, a fiscal; não a sanitária. A sanitária eu
aplaudo. Por que é cobrado uma taxa alta no boi vivo se o
cara for matar no Mato Grosso? Por que diz que foge imposto?
Não foge imposto porque tem origem à mercadoria, entendeu?
Eu acho que aquela taxa que está lá está protegendo realmente
a quem não deveria ser protegido, porque não vai fugir impostos
porque nós temos hoje o controle no Estado de Rondônia. Junto
com esse projeto da pesagem, eu gostaria até de convocar os
Deputados também, porque eu peguei no mandato passado,
todo mundo sabe, nós procuramos desde o começo, procurado
por muitas pessoas para que nós revíssemos essa questão da
pauta, revíssemos essa questão daquela barreira fiscal dentro
da questão da pecuária, até porque nós estamos matando a
pecuária do Estado de Rondônia e estamos matando inclusive
os impostos que poderão vir. Eu acho um projeto interessante
e vou votar favorável, inclusive votei na Comissão, mas é preciso
darmos uma revisada nessa história toda, e eu acho que estou
fazendo até um convite à Mesa Diretora, às pessoas, líder do
governo, para que nós repensássemos e olhássemos isso de
uma maneira de ajudar o nosso pecuarista do Estado e Rondônia
que vai ajudar o pequeno também que hoje nós temos 82 mil,
entre grandes e pequenos proprietários, que possuem gado
no seu sítio. Parabéns pelo projeto e vou votar, com certeza, e
peço o apoio das pessoas para votarem, mas nós temos mais
uma tarefa a fazer, que é fazer com que os frigoríficos também
paguem aquilo que devem ao Estado, porque o produtor paga
e eles não repassam. Inclusive foi em reuniões que foram
colocados aqui, quando o FEFA colocou que os frigoríficos não
estão repassando para o Estado e deveriam repassar. Eu quero
fazer um apelo para que se aperte nesse sentido, porque tem
que se cobrar esses impostos porque senão são só os pequenos
que vão pagar, eu acho que essa questão do peso com certeza
vai dar uma repercussão.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o projeto, o Deputado Jesualdo Pires.
O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, eu quero em primeiro lugar
parabenizar o Deputado Alex. Realmente eu vi a lei, li ela por
inteiro e estudei, realmente é uma lei muito inteligente, é uma
idéia muito inteligente como diz aqui o Deputado Chico Paraíba,
é uma idéia simples, mas que vai ter uma importância
fundamental, todos sabem e que tem afinidade com esse meio
pecuário, com as pessoas que cuidam da pecuária, desde o
pequeno até o grande que isso já virou até uma lenda, do
famoso desvio do peso nos frigoríficos, o produtor hoje está a
mercê dessas balanças eletrônicas, são balanças normalmente
manipuladas, o rendimento da carcaça muito inferior a qualquer
média nacional, então, Deputado Alex, parabéns, o meu voto é
sim com louvor, porque realmente nós precisamos de leis desse
tipo para proteger de fato, vai ser uma lei eficiente que vai
proteger o produtor. Porque ela prevê inclusive que a balança,
do lado da balança existam pesos normatizados pelo INMETRO,
quer dizer, uma lei muito bem elaborada que, com certeza,
com pequeno custo que os frigoríficos terão, mas os produtores
ficarão muito resguardado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Luiz Cláudio.
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O SR. LUIZ CLÁUDIO – A matéria, Sr. Presidente,
demais companheiros Deputados, Deputada, é de fundamental
importância. Eu queria aqui falar ao Deputado Neri Firigolo, eu
não sei se houve alguma mudança nesses trinta dias da alíquota
de gado em pé, bezerro que era 0,5%, então se aumentou nós
temos que realmente corrigir, não é? A alíquota de gado em pé
estava, inclusive, saindo muito bezerro, muito gado em pé de
Rondônia para o Mato Grosso quando foi resolvida essa questão
da alíquota.
Com relação à balança, Deputado Alex Testoni, eu acho
que é fundamental porque o produtor poderá realmente
acompanhar o peso de seu animal, mas eu quero aqui sugerir,
Sr. Presidente, que seja encaminhada à Secretaria de Estado
da Agricultura para constituir uma Comissão a Câmara Setorial
da Carne. Por que a Câmara Setorial da Carne? Porque é uma
instituição em que os próprios produtores criadores de gado
poderão sentar numa discussão com as indústrias, porque
aonde vai um pecuarista, sozinho, discutir preço com o dono
de um frigorífico ele não tem força, porque ele é sozinho, mas
se constituir uma Câmara Setorial da Carne é uma instituição
oficial em que vai chamar os donos dos frigoríficos, vai chamar
todos os atores envolvidos nesse setor. Eu falo da Câmara que
é fundamental, porque lá no Rio Grande do Sul, na comissão
que estivemos lá, para resolver o problema das restrições com
relação a carne de osso, quem determinou a restrição foi a
Câmara Setorial da Carne, foram eles que determinaram e o
Governo do Rio Grande do Sul baixou uma Portaria. Então, eu
quero aqui nesta oportunidade dizer ao colega Deputado Alex
Testoni, que eu voto favorável ao seu projeto de lei, mas quero
fazer uma indicação para que seja construída a
Câmara
Setorial da Carne e ai eu acho que vai ser um fórum de
discussão, onde o produtor rural, através até de suas
federações, que mesmo a Federação da Agricultura de
Rondônia, os criadores estão muitos distantes da Federação
que é uma instituição de fórum legal para discutir essa questão
com as indústrias. Então com certeza, colega Deputado Alex, a
constituição da Câmara Setorial da Carne vai, como diz o
Deputado Chico Paraíba, vai ter mais força para discutir melhor
esses problemas entre o criador e o industrial.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, ressaltar a presença do
Presidente do meu partido Josias Custódio, do Nadelson,
Secretário Adjunto da SEAD, demais Vereadores, Vereador
João, lá de Castanheira, o Mauro, também que é do PTN e
agradecer a presença de vocês aqui no nosso Plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto de
Lei
n° 006/07 do Deputado Alex Testoni, permaneçam
como se encontram.
Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, peço dispensa
do interstício regimental ao Projeto 006/07, em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está acatado o
seu Requerimento. Em discussão o requerimento do Deputado
Alex Testoni. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Está aprovado o seu requerimento, Deputado.
Matéria seguinte, Sr. Secretário.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei 007/07, de autoria do Deputado Valter Araújo, que
declara de utilidade pública a Associação Evangélica de
Assistência Social de Ariquemes.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 1ª discussão
e votação o Projeto de Lei 007/07, de autoria do Deputado
Valter Araújo. Em discussão.
Para discutir, o Deputado Tiziu.
O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, Mesa Diretora,
Srs. Deputados, Sra. Deputada, público presente, imprensa.
Na realidade eu quero manifestar apenas aqui o meu apoio
para o nobre Deputado que realmente apresenta uma matéria
muito importante também, conheço o trabalho desta Associação
que está lá na nossa cidade de Ariquemes e eu quero aqui
apenas manifestar meu grande interesse também de ver essa
matéria realmente ser aprovada pelos nossos colegas porque
nós conhecemos o grande trabalho que está sendo prestado
ali para a nossa sociedade de Ariquemes.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto
de Lei n° 007/07, de autoria do Deputado Valter Araújo,
permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
O SR. VALTER ARAÚJO (Questão de Ordem) – Só
uma Questão de Ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de requerer
a dispensa do interstício regimental do Projeto de Lei n° 007/
07 para que ele seja apreciado na próxima sessão, na sessão
seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em votação o
requerimento do Deputado Valter Araújo. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado.
Encerrada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra
Sessão Extraordinária para no prazo de um minuto para apreciar
as matérias aprovadas nesta sessão.
Está encerrada a sessão.
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O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, eu peço a dispensa da leitura da Ata da Sessão
Anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dispensada.
Eu solicito que seja publicada a Ata da Sessão anterior.
Vamos a Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.
ORDEM DO DIA
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei 008/07, de autoria do Poder Executivo que autoriza o
Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar até o
montante de R$5.820.786,14 (cinco milhões, oitocentos e vinte
mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), em
favor da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral – SEPLAN, e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM, com emenda.
SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 008/07, que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar. Em discussão. Encerrada
a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto
de Lei, permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Solicito ao 1º Secretário proceder à leitura do próximo
projeto a ser apreciado.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei 006/07, de autoria do
Deputado Alex Testoni que determina a instalação de balanças
tipo mecânica pelas empresas matadouros e matadouros
frigoríficos estabelecidos no Estado de Rondônia.

5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 1 de março de 2007

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 006/07, de autoria Deputado Alex
Testoni que determina a instalação de balanças tipo mecânica
pelas empresas matadouros e matadouros frigoríficos
estabelecidos no Estado de Rondônia. Em discussão. Encerrada
a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto
de Lei, permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Solicito ao 1º Secretário proceder à leitura do próximo
projeto.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente
(Às 18 horas e 10 minutos é aberta a sessão)

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei 007/07, de autoria do
Deputado Valter Araújo que declara de utilidade pública a
Associação Evangélica de Assistência Social de Ariquemes.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 09 minutos).

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu (PMDB),
Chico Paraíba (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Valter Araújo
(PTB), Neri Firigolo (PT), Dr. Ribamar Araújo (PT), Alex Testone
(PTN), Luiz Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra
(PSB), Neodi Carlos (PSDC),Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel
(PV), Euclides Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado
Maurinho (PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 5ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 007/2007, de autoria do Deputado
Valter Araújo. Em discussão. Encerrada a discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto de Lei,
permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 6 de março, no horário regimental, ou
seja, às 15 horas.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 13 minutos)

Nº 27

ANAIS

DIÁRIO OFICIAL DA ALE-RO

5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ªSESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 06 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente
Alex Testoni – 1º Vice-Presidente
(Às 15 horas e 09 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), Valter
Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr.
Ribamar Araújo (PT), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN),
Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra (PSB), Neodi Carlos
(PSDC), Doutor Alexandre (PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair
Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Euclides
Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado Maurinho
(PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 5ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a por
aprovada.
Quero aqui registrar a presença do Prefeito do Vale do
Anari, Prefeito João Alves, e também o Prefeito lá do município
de Cujubim, Prefeito João Becker, que nos prestigiam com suas
presenças na galeria desta Casa.
Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
– MENSAGEM Nº 033/07 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei que “Revoga o artigo 14 da Lei nº 950, de 22 de
dezembro de 2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA”.
– MENSAGEM Nº 034/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 688, de 27 de dezembro de
1996, para adequá-las às alterações promovidas na Lei
Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996,
alterada pela Lei Complementar Federal nº 122, de 12 de
dezembro de 2006”.
– MEMORANDO Nº 024/07 - Presidente do Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB, datado em 07/02/2007, indicando a Deputada
Daniela Amorim como líder e o Deputado Válter Araújo a vice
- líder do Partido nesta Casa.
– Ofício nº 023/07 – Câmara Municipal de Jaru, encaminhando
cópia do Requerimento nº 001/07 de autoria dos Vereadores,
solicitando informações.
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- TELEGRAMA Nº 000145/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$44.200,00.
– TELEGRAMA Nº 000146/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$477.616,25.
– TELEGRAMA Nº 000147/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$126.700,00.
– TELEGRAMA Nº 000217/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$96.500,00.
– TELEGRAMA Nº 000321/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$433,00.
– TELEGRAMA Nº 000419/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$7.000,00
È
- TELEGRAMA Nº 000637/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$20.000,00.
– TELEGRAMA Nº 000753/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$162.000,00.
– TELEGRAMA Nº 000454/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$209,93.
- TELEGRAMA Nº 000581/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$560,00.
- TELEGRAMA Nº 000582/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$3.220,00.
- TELEGRAMA Nº 000697/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$1.094,40.
- TELEGRAMA Nº 000793/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$27.749,54.
- TELEGRAMA Nº 000794/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.454,00.
- TELEGRAMA Nº 000795/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
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Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.210,00.
- TELEGRAMA Nº 000796/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$22,55.
- TELEGRAMA Nº 000797/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$30.740,00.
Sr. Presidente, esses são os expedientes recebidos.
(Ás 15 horas e 20 minutos o Senhor Neodi Carlos passou
a Presidência ao Senhor Alex Testoni).
O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Suspendo a
Sessão por conveniência técnica.
(Suspende-se esta Sessão às 15 horas e 21 minutos,
reabrindo-se às 15 horas e 21 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está reaberta a
sessão. Passamos às Breves Comunicações.
Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Válter Araújo.
O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, imprensa, senhoras e senhores da
galeria desta Casa. Eu me inscrevi, Sr. Presidente, apenas para
poder comunicar oficialmente a esta Casa a minha desfiliação
do Partido Trabalhista Brasileiro por motivos pessoais e
políticos, dentro do meu projeto político e o meu ingresso na
sigla do PL. A partir de hoje eu sou filiado ao Parido Liberal.
É só isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo tempo de cinco minutos, o ilustre Deputado Goebel.
Senhores Deputados, considerando que nesta Sessão
expira o prazo para que esta Casa de Leis organize suas
Comissões Parlamentares Permanentes, nos termos do artigo
22 do Regimento Interno, considerando que os membros das
Comissões serão nomeados por ato do Presidente da
Assembléia, mediante indicação dos Líderes de Partido do Bloco
Parlamentar, considerando que até o momento os Deputados
do Partido Popular Socialista – PPS, do Partido Verde – PV, do
Partido Progressista – PP, e do Partido Social Democracia do
Brasil - PSDB estão sem lideranças, suspendo a Sessão por
um prazo de 10 minutos para que sejam indicadas todas as
lideranças e as vice-lideranças dos Partidos com assento nesta
Casa.
Está suspensa a Sessão.
(Suspende-se esta Sessão às 15 horas e 28 minutos,
reabrindo-se às 18 horas e 44 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está reaberta a
Sessão.
Queremos registrar a presença aqui do Exmº Vereador
Ferrinho, da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste; também
queremos registrar a presença aqui do Vereador Raimundo
Borges Filho, da Câmara Municipal de Itapuã; também o Exmº
Sr. Humberto Pascoal Pereira, Presidente da Câmara Municipal
de Itapuã do Oeste; senhora Claudir da Costa, Presidente do
SINTERO; senhor Ângelo Florindo, Presidente do Sindicato dos
Profissionais de Enfermagem de Rondônia; também o senhor
Israel Santos Borges, Presidente do Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário de Rondônia. O senhor Antônio Belmiro
Neto, Presidente do SINDSEMPRO; Exmº. Sr. Edison Silveira,
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Secretário Municipal da SEMOSP; Exmº. Sr. Vereador Arilson
Paizante, da Câmara Municipal de Castanheira.
Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.
Com a palavra, por um tempo de 20 minutos, com
aparte, o Exmº. Sr. Deputado Luiz Cláudio.
GRANDE EXPEDIENTE
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Ilustríssimo Sr. Presidente,
demais membros da Mesa, Deputados, Deputada, público aqui
presente, imprensa. Graças a Deus estamos retornando aqui
aos trabalhos, depois de uma grande discussão partidária,
fazendo parte da democracia, e aqui eu quero parabenizar o
colega Deputado Tiziu pela sua postura, pelo seu perfil dentro
do Partido, do seu Partido, do PMDB, uma pessoa que a gente
enxerga e que a gente pode sentir no seu comportamento como
uma pessoa que está muito interessada com seus colegas
partidários com relação a esta Casa e com relação que as
Comissões realmente possam contribuir para que os projetos
que aqui chegarem nesta Casa possam correr da melhor
maneira possível e o povo de Rondônia, a sociedade do nosso
Estado possa realmente ser atendida pelos projetos, pelos
programas que aqui chegarem a esta Casa. Também a todos
os outros companheiros partidários do PT, de todos os Partidos
aqui presentes, eu acho que essa discussão, Sr. Presidente,
faz parte da democracia e nós vamos realmente a cada dia, a
cada momento amadurecer mais politicamente, mas o que mais
a gente percebe é que esta Casa realmente está comprometida
em discutir o que é mais importante para o Estado. Com
certeza, hoje, a formação das Comissões, depois de muita
discussão, depois de muito debate, os Presidentes de
Comissões, os membros de Comissões, foi realmente numa
discussão calorosa, mas de maneira que todos possam
contribuir para o bom andamento dos trabalhos nesta Casa.
Aqui Sr. Presidente, eu e o colega Deputado Alex Testoni
estamos apresentando nesta Casa um projeto para que a
Secretaria de Estado da Agricultura venha constituir a Câmara
Setorial da Carne, já temos a Câmara Setorial do Café, já
temos a Câmara Setorial do Leite, mas é necessário que
realmente seja criada essa Câmara Setorial da Carne. Aqui
estamos sugerindo, eu e o companheiro Deputado Alex Testoni,
para que o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado
da Agricultura, faça uma composição de membros em que a
iniciativa privada seja os maiores membros participantes da
Câmara Setorial da Carne constituída pelo Governo do Estado,
através da Secretaria de Agricultura, da Secretaria da Fazenda,
da EMATER, do FEFA, da Associação de Criadores de Gado
Nelore, da Agência de Defesa Sanitária – IDARON, da FETAGRO,
da Federação da Agricultura dos Pequenos Produtores, do
Sindicato dos Matadouros Frigoríficos do Estado de Rondônia,
a Associação dos Exportadores de Carne Bovina, Assembléia
Legislativa, como membro participante desta Câmara Setorial
e representante das Cooperativas de Matadouros Frigoríficos
de Carne Bovina do Estado de Rondônia.
Eu acredito que a formação da Câmara Setorial da
Carne vai realmente abrir um fórum de discussões entre o
criador, o produtor, o pecuarista, o pequeno produtor, a indústria
frigorífica, os matadouros e, enfim, os sindicatos. Isso é
importante e eu creio que esse instrumento hoje que nós
estamos apresentando aqui, eu e o Deputado Alex Testoni, vai
servir para uma discussão e um debate lá na formação da
Câmara Setorial da Carne. E assim Sr. Presidente, eu também
gostaria aqui de fazer uma indicação e pedir aos colegas,
Deputados do PT, que interferissem junto ao Governo Federal,
em especial junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
com relação ao atendimento aos assentamentos de pequenos
produtores do Estado de Rondônia. Eu quero parabenizar o
Governo Federal, o governo Lula, por ter realmente voltado
novamente a colocar recursos para atender aos assentamentos
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de pequenos produtores, através de convênios com as
instituições de assistência técnica, a EMATER, COTRARON,
MILENIO. O ano passado, companheiros Deputados do PT, o
Governo de Rondônia recebeu vinte e cinco milhões, aliás
recebeu recursos para atender vinte e cinco mil famílias nas
áreas de assentamento, aquelas áreas que ficam distantes,
que são principalmente os assentamentos novos que ainda não
estão emancipados e que precisam realmente de uma
assistência técnica permanente.
Mas eu fiquei triste ontem na vinda do Secretário
Executivo da EMATER, quando me disse que o Governo Federal
está reduzindo os recursos para Rondônia, o ano passado
atendeu 25.000 famílias, este ano só tem recurso para atender
10.000 famílias. Então os pequenos produtores que está nessas
áreas de assentamento vão ser prejudicados, vão ficar sem
um atendimento digno.
Então, eu gostaria de fazer uma indicação aqui à Mesa,
mas pedir a interferência do Partido dos Trabalhadores junto
ao Governo Federal, que não venha reduzir recursos para
atender à assistência técnica do pequeno produtor, porque é
uma atitude louvável do Governo Federal. No passado existia a
EMBRATER, infelizmente um Presidente da República chamado
Collor de Melo acabou com a EMBRATER, deixou de mandar
recurso do Governo Federal para os Estados, a assistência
técnica ficou na responsabilidade total dos Estados, em muitos
Estados acabaram o órgão de assistência técnica. Rondônia
foi diferente. Rondônia, graças a Deus, nós temos hoje um dos
melhores serviços de assistência técnica e extensão rural
através da EMATER-Rondônia. A EMATER nos quatro anos da
primeira gestão do governo Cassol, Deputado Euclides Maciel,
pegamos uma EMATER, na época eu era Secretário de
Agricultura, com dez milhões de orçamento e deixamos a
EMATER com vinte e quatro milhões de orçamento, está aqui o
Deputado Chico Paraíba que eu acho que se ausentou um pouco.
Este ano o orçamento de vinte e cinco milhões para a EMATER,
o órgão que dá assistência técnica, que faz o financiamento do
agricultor, que vai lá vacinar o seu rebanho, principalmente o
pequeno produtor, é que ele acompanha a todos os programas
que são importantes, programa de renda, programa produtivo.
Então, na verdade, é importante, quanto mais recursos entrar
no Estado de Rondônia para as instituições que prestam
assistência técnica ao produtor de Rondônia, nós vamos
desenvolver mais o Estado, nós vamos gerar mais renda e
vamos dar uma melhor condição aos nossos produtores. Porque
em nossa visita ao Rio Grande do Sul, lá na exposição do Rio
Pardo ficou bem claro que a agricultura brasileira,
principalmente a agricultura familiar, que não aplicar tecnologia,
que não desenvolver programas de reduzir custos de produção,
não vai sobreviver no campo. O campo hoje está exigindo
tecnologia, está exigindo redução de custos para que o produtor
possa agregar valor, possa ter uma renda e não deixar o campo,
não vender sua terra e vir para a cidade. Um dos grandes
desafios do nosso país é de ajudar que o produtor permaneça
no campo, mas permaneça de cabeça erguida, com a sua
dignidade, com energia no campo, com sua moradia decente
e com uma assistência técnica competente dentro da sua
realidade.
Então, de maneira que eu concluo o meu
pronunciamento defendendo a classe produtora do Estado de
Rondônia e sem sombra de dúvida não poderia deixar de usar
esta Tribuna para anteceder junto ao Governo Federal que
não venha reduzir recursos para assistência técnica, mas que
venha colocar mais recurso para o Estado de Rondônia. Então,
sem sombra de dúvida, eu fiquei feliz da vinda do Deputado
Federal Valverde aqui, sexta-feira, estava numa reunião lá no
gabinete do Presidente, juntamente com outros colegas
Deputados, e ele dizendo da idéia de se formar um pacto em
favor de Rondônia, da classe política, do Governo do Estado,
da Assembléia Legislativa, do Congresso Nacional em prol de
Rondônia. Eu achei muito louvável essa idéia, eu acho que
quem ganha com isso é o Estado. Mas nós não podemos deixar
que o Estado de Rondônia, a pequena agricultura, os

21 de março de 2007

Pág.527

assentamentos venham sofrer cortes orçamentários e reduzir
recursos para atender a assistência técnica do Estado de
Rondônia, nós precisamos que a agricultura de Rondônia que
tem hoje mais de 80% de pequenos agricultores que precisam
de mais recursos, o Estado faz a sua parte e com certeza o
Governo Federal tem realmente resgatado essa idéia de ajudar
os órgãos de assistência técnica. Eu tenho a plena certeza de
que o Governo Federal vai rever isso e não vai reduzir recursos
para assistência técnica em seus convênios através da EMATER,
através da Cooperativa de Assistência Técnica.
Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer aqui a todos
os companheiros de Partido pelo entendimento que houve aqui
hoje nesta Casa e com certeza nós vamos fazer daqui a pouco
vão ser apresentados a esta Casa os Presidentes de Comissões
e membros de Comissões e tenho certeza que nas Comissões
que eu estou fazendo parte irei desempenhar o meu papel
com transparência e com compromisso com o Estado de
Rondônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Srs. Deputados,
esta Presidência comunica aos demais Deputados que até o
encerramento desta sessão será lido o Ato de composição das
Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa, de
conformidade com o artigo 22 do Regimento Interno.
Com a palavra, pelo prazo de vinte minutos com
apartes, o ilustre Deputado Wilber Coimbra.
O SR. WILBER COIMBRA – Exmo. Sr. Presidente desta
Casa, Deputado Neodi Carlos, Exmºs Pares, colegas partidários,
colegas Deputados, a platéia, a sociedade rondoniense que se
encontra presente aqui na galeria, quero cumprimentar os
senhores sindicalistas, que muito nos honram com suas
presenças aqui, nós sabemos da força do Sindicato, do papel
social que exerce o Sindicato na nossa sociedade, uma
sociedade capitalista, onde o Sindicato representa
verdadeiramente o equilíbrio da força do trabalho e da força
do capital.
Quero neste ato, Sr. Presidente, pedir permissão de
V.Exª. para cumprimentar todos os demais, em nome do
Deputado Tiziu, este ilustre Deputado que desde quando nós
começamos depois de eleito as conversações para ver qual o
rumo que nós daríamos para esta Casa e nós já tivemos
afinidade com este ilustre Deputado que sempre se posicionou
na verdade como um grande pacificador nesta Casa. E hoje
realmente pude perceber a inclinação deste homem público
para a pacificação, para o desprendimento, eu pude ver que é
realmente desprendido de toda e qualquer vaidade, e pude
também perceber que realmente nesta Casa há o entendimento
de se trabalhar em prol do povo de Rondônia. Presenciei ainda
há pouco nas reuniões que mantivemos o mais alto grau de
entendimento que os ilustres Deputados, os ilustres Pares, estão
tendo nesta Casa, lógico que para fazer jus à sua natureza
jurídica, que aqui é um Parlamento, não poderia ser diferente
de haver discussão, porque se não houver as discussões nós
não estaremos falando em Parlamento, perde a sua essência,
perde a sua objetividade, e fico feliz de ver que também pessoas
do naipe do Deputado Válter Araújo, que demonstra realmente
esse compromisso que tem com o povo de Rondônia, com o
povo de nossa gente, com o povo que realmente quer o melhor
para Rondônia. Quero dizer que Vv.Exªs e todos os demais
Deputados que participaram deste entendimento, que ainda
há pouco o Deputado Luiz Cláudio fez alusão, estão de parabéns,
quem ganha com isso é Rondônia, quem ganha com isso é o
povo trabalhador e Vv. Exªs estão de parabéns.
Eu, na condição de Policial Militar, que sempre serei,
até porque, de acordo com o mandamento constitucional, eu
fui para reserva da Policia Militar e continuo sendo Policial Militar,
sempre estarei nesta Tribuna defendendo os interesses da
população rondoniense, mas de forma especial dos meus
companheiros Policiais Militares e Bombeiros Militares, que
através de seus votos, através de seus familiares, de amigos
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me conduziram aqui a esta Casa, mas eu quero crer que pela
vontade inabalável do Deus vivo, é por isso que nós estamos
aqui. E como instrumento foram esses companheiros que foram
utilizados para nos conduzir aqui a esta Casa, daí esse
compromisso que nós temos de estarmos sempre nesta Tribuna
defendendo os interesses desse povo, que eu tenho orgulho
de dizer que sou Policial Militar e aqui defenderei de forma
intransigente os interesses da Polícia Militar, do Bombeiro Militar,
da Polícia Civil, agentes penitenciários, do aparato de segurança
pública de nosso Estado. E subo neste início de noite, Sr.
Presidente, nesta Tribuna para dizer que o homem, qualquer
homem que está sobre a face da terra, ele carrega consigo,
isso sem dúvida nenhuma, o desejo de progredir, quer seja na
sua vida financeira, na sua vida familiar, onde quer que ele se
encontre, no grupo social que ele se encontre, o desejo dele é
dessa ascensão incontestável em qualquer segmento e
certamente os companheiros Policiais Militares e Bombeiros
Militares não poderiam ser diferentes até porque fazem parte
desse contexto social e nós temos hoje, Sr. Presidente, um
grande grupo de Policiais Militares que por conta do passado,
por conta dos nossos regulamentos internos, por conta das
questões afetas à vida castrense, a vida na caserna, às vezes
não podiam, Sr. Presidente, estudar e quando se sabia que um
Policial Militar estava estudando, isso faz já um bom tempo, o
colocava numa escala de serviço incompatível com o exercício
de atividades intelectuais e por conta disso nós tivemos alguns
companheiros que não tiveram oportunidade, quer seja de
desenvolver esta ascensão profissional dentro da caserna,
dentro dos nossos quartéis, de nossas corporações como
também nas atividades civis, de forma que por esta Casa
tramitou uma lei que beneficia Policiais Militares pelo princípio,
pelo critério de antiguidade, que freqüentem um curso para
posterior promoção desses Policiais Militares que têm dedicado,
Sr. Presidente, a sua vida sob o juramento solene do sacrifício
da própria vida, a única categoria que faz esse juramento e a
gente às vezes percebe que em que pese a gente reconhecer
a forma em que o Governo do Estado, que o Governador tem
feito com a Segurança Pública, implementado ações em
aquisição de equipamentos, melhorado sobremaneira a
Segurança Pública do nosso Estado, que hoje a gente sabe
que já não sofre mais com a crônica falta de combustível, de
reposição de peças de viaturas, hoje isso já não é uma realidade
no nosso meio, nós sabemos que o Governador tem investido
de forma decisiva na Segurança Pública, mas a Segurança
Pública, Sr. Presidente, conforme nós já nos pronunciamos
anteriormente nesta Tribuna, ela é feita essencialmente de
homens, homens e mulheres que necessitam estar motivados,
necessitam ter incentivo para desenvolver seu nobre ministério,
seu nobre mister que é defender a sociedade rondoniense.
Então, nós observamos que esses companheiros estão
aí aguardando já um bom tempo a realização destes cursos
que estarão assegurando a sua ascensão profissional, a sua
ascensão profissional, nós temos varias vagas em aberto para
preencher para o curso de cabo, soldados que passam a ser
cabos, cabos que com a freqüência no curso de formação de
sargento, e após o curso, término do curso, são promovidos a
sargentos e até agora nós não verificamos a realização deste
curso. Então, na verdade, eu faço um apelo a S. Exª o
Governador deste Estado, que sempre está sensível às causas
sociais, e eu quero crer que não será diferente, que nós
estaremos encaminhando o expediente ao nosso Governador
para que autorize, até porque toda tramitação para a realização
destes cursos já foram efetivadas pelos órgãos competentes
da Policia Militar, através da nossa diretoria de ensino, só
depende da autorização do decreto de S. Exª, o nosso
Governador Ivo Cassol, para que esse curso realmente seja
efetivado.
Isso, Sr. Presidente, representa para nós que somos
Policiais Militares, para nós que somos Militares do Estado,
Bombeiros Militares, representa na verdade um coroamento,
um coroamento de nossa carreira, nós que entramos,
principalmente as praças, que entram como soldado, o desejo
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é ter ascensão profissional. E quem ganha com isso, Srs.
Deputados, Deputado Ribamar Araújo, quem ganha com isso
é a sociedade, porque a sociedade com o agente de Segurança
Pública, Policiais Militares motivados, motivados com condições
de trabalho, fazendo seus cursos, sabendo inclusive não ficar
aí ao sabor dos ventos, ao sabor das emoções, sem ter uma
segurança jurídica, quando é que vão efetivamente fazer o
curso, isso causa um estado de desmotivação, e para quem é
empresário aqui, nós temos aqui o Deputado Alex Testoni, nós
temos o Deputado Jesualdo, Deputado Valter e tantos outros
empresários Deputados nesta Casa, sabem que o operário
quando ele está desmotivado, quer seja por condições
financeiras, quer seja por condições de trabalho, falta de
atenção, de carinho, de carisma do seu empregador, isso se
reflete lá na produtividade, na produção, e assim a Policia Militar
ela deve ser concebida como uma grande empresa que vende
um serviço chamado segurança pública, e para se fazer
segurança pública tem que ter o policial motivado, bombeiro
motivado para que efetivamente vá lá para o bom combate,
combater a criminalidade e que nós sabemos que essa
criminalidade campeia e aí é lógico que a sociedade cobra da
Policia Militar, cobra do aparato de Segurança Pública uma
resposta no combate da criminalidade, mas essa mesma
sociedade, através dos Poderes constituídos, há de
instrumentalizar este aparato de segurança pública, para que
se faça segurança pública com seriedade e se fazer segurança
pública com seriedade, Deputado Luizinho, se faz com
motivação, tem que se ter o homem como razão primeira, não
são viaturas nem quartéis porque não existem viaturas e nem
quartéis, se não existirem homens para dirigir essas viaturas e
para ocupar os quartéis.
Há necessidade, Deputado Ezequiel, de se ter essa
política voltada para a valorização do Policial Militar, e essa
valorização deve ser percebida e verificada com a efetivação
desses cursos que os nossos companheiros estão esperando,
e eu tenho certeza, Sr. Presidente, eu gostaria aqui, inclusive,
que fosse encaminhado por esta Casa uma correspondência
para S.Exª. nosso Governador e que fosse registrado nos Anais
desta Casa a nossa preocupação para não termos uma tropa
desmotivada. E uma tropa desmotivada nós sabemos que é da
natureza humana, se nós não recebemos aquilo que temos
direito, aquilo que nós almejamos, nós entramos no estágio
de desmotivação.
O Sr. Luiz Cláudio – Permita-me um aparte, nobre
Deputado?
O SR. WILBER COIMBRA - Eu concedo, e com muita
satisfação, aparte a S.Exª. o Deputado Luiz Cláudio.
O Sr. Luiz Cláudio – Nobre colega Wilber, a sua defesa
é legítima e eu quero aqui registrar o avanço que houve em
Rondônia através dos trabalhos da Polícia Militar e da Polícia
Civil. Estava lendo as estatísticas de violência das capitais
brasileiras mais violentas de nosso País, e Porto Velho acho
que já foi a terceira e hoje, graças a Deus, está chegando a
décima, está em sétimo ou décimo lugar, isso realmente é o
trabalho que está sendo feito através das Forças Armadas da
Polícia Militar e Polícia Civil, dos equipamentos, dos veículos e
homens na rua trabalhando, visitando as comunidades. Então
é importante isso. Eu vi essa estatística ali e fiquei feliz de ver
que está reduzindo o crime em Rondônia, principalmente na
nossa capital, em Porto Velho, então a sua defesa em favor
dos militares é legítima. E eu quero aproveitar a oportunidade
para parabenizar o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo
em nosso Estado de Rondônia.
O SR. WILBER COIMBRA - Muito obrigado, Exª. E
continuando o nosso raciocínio, Deputado Luiz Cláudio, nós
podemos reduzir mais ainda a criminalidade se nós motivarmos
esses companheiros Policiais Militares, se nós motivarmos. O
Governo tem feito, sim, o dever de casa, tem instrumentalizado
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a nossa Polícia, nossa Polícia tem recebido sistematicamente
neste governo do Governador Ivo Cassol equipamentos, nós
sabemos que tudo que é possível está sendo feito, mas nós
precisamos realmente agora é tratar de quem usa esses
equipamentos, que é o homem, que é a mulher que faz
segurança pública. E esses índices de criminalidade,
certamente, isso eu não tenho dúvida nenhuma, com esse
incentivo fazendo, propiciando com que esses Policiais Militares
de imediato, já agora no início do mês de abril façam esses
cursos para serem promovidos. Isso quem ganha é a sociedade,
são Policiais Militares que vão voltar aos bancos escolares para
se qualificar, para receber instruções na área de direitos
humanos, na área do próprio Direito, Direito Penal, Direito Civil,
e aí a sociedade vai estar ganhando com isso uma mão-deobra qualificada, uma mão-de-obra preparada pelo Estado a
serviço do próprio Estado.
O Sr. Euclides Maciel – Permite-me um aparte, Sr.
Deputado?
O SR. WILBER COIMBRA – Eu concedo o aparte ao
ilustre Deputado Euclides Maciel, que é mais um soldado nesta
luta, não tenho dúvida.
O Sr. Euclides Maciel – Muito obrigado, Sr. Deputado,
pelo aparte. Quero cumprimentar V.Exª. por essas declarações
e dizer que nós temos que ir mais longe ainda, a importância
que tem da valorização do homem policial, que o Governo
colocar mais viaturas, mais armas, colocar o necessário,
porque hoje nós pegamos um tempo, por exemplo, na cidade
de Ji-Paraná, Cacoal, que para se abastecer os veículos tem
que pedir ajuda ao comércio, convênios com a maioria das
Prefeituras. Já melhoramos, mas nós temos que melhorar mais
ainda valorizando o homem policial, esse que vai para a rua. E
de preferência que seja, e mais uma coisa que eu esqueci, e
hoje nós não podemos dizer – ah, mas está fazendo favor de
pagar o salário em dia. Salário em dia é uma obrigação do
Governo em pagar, só que esse está cumprindo e é em dia,
agora, a valorização do policial em especial, principalmente o
policial que está na rua, Sr. Deputado, esse tem que ser
valorizado, aquele policial, o curso de Cabo e Sargento, a
equiparação salarial, que hoje um militar ganha bem menos,
isso V.Exª. vai ter companheiro aqui. Muito obrigado.
O SR. WILBER COIMBRA – Eu fico muito feliz,
Deputado, e tenho dito para os meus companheiros que é um
privilégio representá-los nesta Casa, que o Deputado Wilber
não é um soldado só nesta luta, aqui nós temos também o
Deputado Ezequiel, que coincidentemente é Sargento, deve
nos comandar nesta luta, não tenho dúvida, tem o Deputado
Euclides Maciel, pelo carinho que tem pela nossa Polícia desde
Ji-Paraná, quando morava lá na nossa Ji-Paraná, o Deputado
Tiziu que tem compromisso conosco, o Deputado Válter, o
Deputado Ribamar, enfim, o Deputado Tucura, todos Deputados
têm esse mesmo entendimento, eu tenho certeza que nesta
Casa, Sr. Presidente, nós vamos construir os grandes debates,
uma agenda de grandes negociações. Sabemos das limitações
do Governo, compreendemos, mas nós somos parceiros e
somos do entendimento, sabemos que o Governador tem feito
muito pela nossa Segurança Pública, mas agora é hora de nós
tratarmos do homem, do homem, para darmos condições para
que ele esteja efetivamente cumprindo com seu ministério
constitucional.
Eu quero aqui esclarecer que nós estamos em defesa,
o Deputado Wilber está saindo em defesa da realização do
curso ainda pelo critério de antiguidade. Por quê? Nós
entendemos que esses companheiros que estão sendo
beneficiados hoje muito já ofereceram pela sociedade, pela
Polícia Militar, e os companheiros que estão chegando agora,
Deputado, obviamente precisam também de pagar um
pouquinho de sua parcela de contribuição para com a nossa
Polícia e que serão prestigiados. E quando eu falo prestigiados,
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é desejo nosso também, Exª de mudarmos aqui o entendimento
com S.Exª. o Governador como uma questão aqui que o Soldado
na Polícia Militar só na Polícia Militar do Estado de Rondônia,
isso não foi feito no governo atual, no Governo do Ivo Cassol,
foi feito em governo que não foi do governador atual, dividiu, o
camarada é Soldado três vezes, Soldado de 3ª Classe, Soldado
de 2ª Classe e Soldado de 1ª Classe, enfim, ele passa quase
dez anos da vida dele sendo Soldado. Como, Sr. Presidente, as
ocorrências que esse Soldado fosse atender, como se a
ocorrência de café com leite aí, que seria a ocorrência briga
de marido e mulher, manda um de 3ª Classe, uma café com
leite manda um de 2ª e um roubo ou furto, ou assalto, ou
roubo a banco manda o de 1ª Classe, que seria o topo. E aí
nós temos uma diferença salarial gritante do de 3ª Classe para
o de 1ª Classe, desenvolvendo a mesma atividade. E aí nós
precisamos, é lógico, para atender com o mandamento da nossa
Constituição estadual que versa lá no Art. 39 que isto é iniciativa
do Chefe do Executivo, mas eu não tenho dúvida que o Chefe
do Executivo será mais uma vez parceiro, será mais uma vez
sensível às reais causas de nossa Polícia Militar, de nosso
Bombeiro Militar, que eu posso lhe assegurar, senhor Presidente,
que é a categoria que sempre está presente nos momentos de
dificuldades. Se, por ventura, tivermos uma instabilidade social,
quem é que está lá para o bom combate? A Polícia Militar.
Numa ocorrência de Bombeiro, de salvamento de catástrofe
natural ou acidente, quem está lá? Os Soldados do Fogo para
levar o socorro bem presente até para atender o seu lema
“Vida alheia, riqueza a salvar”.
Então, eu quero dizer aqui para os Srs. Deputados que
sempre nós estaremos utilizando desta Tribuna para sensibilizar
os Srs. Deputados, para dizer que só defende quem conhece e
nesta Casa eu gostaria de contar com o apoio de Vv. Exª para
saber que é a Polícia Militar, Deputado Ribamar, que quando
V.Exª. dorme na tranqüilidade do justo, o sono do justo, está lá
o aguerrido e combativo Policial Militar guarnecendo a cidade,
enquanto toda a cidade dorme o policial militar, o sentinela da
sociedade está a patrulhar as nossas cidades, o nosso Estado
para levar um alento, para levar pelo menos uma sensação de
segurança pública, e é por isso que eu quero contar aqui nesta
Casa com a sensibilidade de Vv. Exªs para que conheçam, e eu
faço um desafio aos senhores...
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Um minuto para
encerrar, Sr. Deputado.
O SR. WILBER COIMBRA – Muito obrigado, Sr.
Presidente. Só para encerrar, que conheçam efetivamente a
nossa realidade, a realidade da Polícia Militar que os senhores
defenderão aquilo que os senhores conhecem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de 20 minutos, com apartes, o ilustre Deputado
Amauri dos Santos.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, viemos aqui falar sobre o meu município de Jaru,
onde nós visitamos no final de semana várias localidades,
também estivemos no município de Jorge Teixeira com o
Governador do Estado, onde ele assinou o convênio para o
transporte escolar lá para a cidade de Jorge Teixeira no valor
de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Estivemos em
Tarilândia, onde ele assinou convênio para o transporte escolar
no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais) para atender
o município de Jaru. E ali seguimos, estivemos no final de
semana visitando a Linha 634, o nosso companheiro, o
Deputado Dantas estava lá enfrentando chuvas, estrada com
muita dificuldade. Estivemos na Linha 628, e entendendo a
necessidade daquele povo de Tarilândia, que precisa ser cidade,
eu até comentei com o Deputado Dantas, ele vai estar com a
Senadora Fátima Cleide e é uma briga. Eu em luta pela minha
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região e outros Deputados da sua região, lá nós temos duas
cidades que seriam a Colina Verde e Tarilândia. Amanhã estarei
indo a Brasília onde eu tenho uma audiência, vou estar com a
Deputada Marinha Raupp, adiantando para ver esta situação.
Porque se nós não formos atrás, cruzar os braços, os anos vão
se passando, se acomodando.
Eu mesmo e todos os Parlamentares temos o mesmo
interesse que nem nós temos aqui Porto Velho, Extrema, o
Deputado Valter esteve lá brigando pela região dele aqui em
Porto Velho, porque criação de município não é aumentar
estrutura no nosso Estado, simplesmente é criar o município,
que o município vai brigar pela sua independência porque é
necessidade. Eu nasci numa cidade no Estado de Sergipe que
tem 3.500 habitantes e aquilo ali não cresceu foi criado há
mais de 100 anos. Por que não vamos brigar por Tarilândia
que tem 20.000 habitantes? Eu conheço no Brasil e vocês
também conhecem, são mais mil cidades que têm menos de
5.000 habitantes. Aqui em Rondônia nós temos vários distritos
com mais de 10.000 habitantes. Eu sei de Tarilândia e da Colina
Verde que tem mais de 5.000 habitantes e isso aí é a nossa
luta. Não só do Deputado Amauri como de vários Deputados
desta Casa. Amanhã e na quinta-feira vou estar em Brasília
junto com o nosso líder do Partido, o Senador Valdir Raupp,
para tentar sensibilizá-lo para nós conseguirmos isso. Ver o
prestígio do nosso Partido para ver se consegue isso junto ao
Deputado Dantas que é do PT e outros Parlamentares que vão
cobrando os Deputados federais, porque os outros Deputados
de outros Estados estão fazendo o mesmo. E é por isso que eu
venho aqui em luta, porque eu vejo a situação de Tarilândia. O
Deputado Dantas também que tem muitos parentes lá, é uma
situação difícil, o município de Jaru, eu fui Prefeito, fica difícil.
Eu como Prefeito, graças a Deus, lutei muito, fiz muita coisa
pela nossa cidade, pelo nosso distrito de Tarilândia. Mas hoje
está parado. Hoje nós passamos uma crise muito difícil em
Tarilândia e é por isso que ali já tem estrutura de ser cidade.
Tem várias cidades do Estado de Rondônia que não têm a
metade da estrutura de Tarilândia. É por isso a nossa briga ali
em Tarilândia. E também já tenho um requerimento feito, pedi
ao DEVOP que dê uma patrolada, fazer um tapa-buraco porque
está difícil de andar na Linha 630 hoje, eu sei que o movimento
agora na seca foi todo por ela e acabou se danificando porque
o movimento de Tarilândia é grande e é por isso que eu já
venho pedindo que Tarilândia daqui a alguns anos vai ter que
ter o asfaltamento de uns 60 quilômetro porque o movimento
é grande, é muita produção e hoje as pessoas estão indo ou
pelo Mirante da Serra ou pela Linha 621 via Jorge Teixeira.
Isso aí eu vou pedir ao DEVOP que faça o mais rápido possível,
que aquela comunidade está sofrendo.
(Às 19 horas e 23 minutos o Senhor Neodi Carlos passa
a presidência para o Senhor Alex Testoni).
O Sr. Miguel Sena – Um aparte, nobre Deputado?
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Pois não, nobre
Deputado.
O Sr. Miguel Sena – Gostaria em primeiro lugar de
parabenizar o nobre colega e dizer que não é só aquela região
lá de Jaru que nós vemos com grande sofrimento. Aqui se nós
formos analisar a Ponta do Abunã, V.Exª. também conhece
muito bem e o Deputado Valter também conhece, é também
um povo muito sofrido, muito abandonado. Nós temos aí o
distrito de Jaci-Paraná, o distrito de Mutum-Paraná, Vista Alegre
do Abunã, Extrema, enfim, toda aquela região ali que dá quase
10.000, passa de 10.000 habitantes, também totalmente
abandonada pela Prefeitura. Não por questões aqui de
competência da Prefeitura, porque são municípios longínquos.
Eu andei também durante a campanha e conheço bastante.
Aquela região de Nova Mamoré com a sua Nova Dimensão, a
Linha 20, a Linha 28, onde tem mais gente do que Nova Mamoré
que também merece ser tratada com mais respeito. E se Deus
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quiser aprovando isso no Congresso eu estarei também
trabalhando e pedindo a emancipação da Ponta do Abunã e da
Linha 20, 28, Nova Dimensão. Parabéns ao colega pela proposta.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Obrigado. Esta
semana estarei indo a Brasília, a semana que vem ou daqui a
15 dias que vá outro colega brigar, e se nós continuarmos nesta
luta garanto que vamos conseguir vencer e quem vai ter
sucesso são os novos municípios, as dificuldades que estão
nos passando esses distritos. São eles que vão ter sucesso. E
aqui para não ser mais longo, vou ter outros discursos, tem
alguns requerimentos que a gente fez, as questões aí, fizemos
três requerimentos, e a necessidade das nossas regiões até
mesmo eu fiz um requerimento meio apressado, mas eu queria
que incluísse que é da região do Deputado Dantas e do Deputado
Alex, que é no Mirante da Serra, eu não consegui, foi meio
rapidamente, queria que incluísse no meu requerimento que é
a questão da escola de lá que a diretora pediu, porque vamos
trabalhar numa união. Que nem eu falei para o Deputado Dantas
que vamos ter alguns requerimentos lá da escola que vou fazer
em conjunto com o Deputado Dantas e vamos trabalhar assim.
Porque o povo de Rondônia necessita da nossa parceria. Eu
visitando junto com o Governador os distritos de Tarilândia e
Jorge Teixeira, eu falei para o Governador: se ele quiser colocar
os tratores aqui hoje já está pronto para colocar porque a
Assembléia fez o papel dela, liberou imediatamente 12 milhões
e é esse o trabalho do Deputado estadual, e divulguei na rádio,
fiz uma entrevista longa e divulguei que todos os Deputados,
sem nenhum obstáculo aqui, que foram a favor do agricultor,
você tem 5 horas de relógio para fazer a sua represa.
São essas as minhas palavras, meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Alex Testoni) – Encerrado o
Grande Expediente, passamos às Comunicações de Lideranças.
Com a palavra o nobre Deputado Tiziu, por 20 minutos,
sem apartes.
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS
O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, Mesa Diretora,
Srs. Deputados, imprensa aqui presente, amigos que fazem
parte deste grande auditório que aqui nos ouve.
Para mim é uma grande alegria poder estar voltando
aqui hoje à Tribuna, um lugar onde de fato nós precisamos
abrir as nossas discussões. E eu quero trazer hoje aqui uma
discussão que julgo ser de uma grande importância para chamar
a atenção do nosso Executivo estadual como da mesma forma
chamar a atenção aqui dos nossos Parlamentares. Nós que
fomos na verdade outorgados a partir de uma procuração dada
pelo povo para representá-lo dignamente, eu quero
cumprimentar inicialmente o nobre Deputado Wilber,
parabenizar pelos seus grandes discursos nesta Casa quando
faz defesa de uma forma muito própria, muito segura a esta
classe tão nobre do nosso Estado de Rondônia, que é a Polícia
Militar. Da mesma forma quero aqui agradecer as bondosas
palavras do Deputado Luiz Cláudio quando faz referência à
minha pessoa e à minha postura dentro desta Casa.
Meus amigos, eu vou falar sobre um assunto e gostaria
realmente que vocês prestassem bastante atenção para vocês
entenderem o que aqui quero dizer, é claro que nós estamos
ainda tendo muitas dificuldades dentro do nosso Estado em
alguns quesitos quando se fala de educação, quando se fala
de saúde, quando se fala de segurança, quando se fala de
estrada, mas é verdade também e precisamos reconhecer os
grandes avanços que o Estado de Rondônia tem tido nos últimos
anos através da administração que aqui se encontra dentro do
nosso Estado. Estou falando, é claro, do nosso Executivo, e o
senhor Ivo Cassol tem feito um trabalho importante que merece
destaque em várias áreas dentro do nosso Estado, mas eu
quero aqui chamar a atenção de cada um dos senhores, cada
uma das senhoras que aqui se encontram e estão nos ouvindo,
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enquanto na minha querida cidade de Ariquemes eu estou
reclamando, enquanto de repente o meu querido amigo Euclides
Maciel está lá na sua querida cidade Ji-Paraná enfrentando as
suas dificuldades, enquanto nós estamos em vários lugares do
nosso Estado de Rondônia falando das dificuldades da
segurança, nós precisamos aqui, meus amigos, abordar um
assunto que eu creio ser de grande importância e que merece
realmente as nossas atenções. É claro, é costumeiro da nossa
parte enxergarmos ou nos depararmos com um policial em
cada uma das esquinas das cidades nas quais nós vivemos,
mas existe um Distrito dentro do Estado de Rondônia que precisa
ser observado pelas autoridades deste Estado e que aquele
povo que lá está, diga-se de passagem, todos abandonados e
isolados e que não recebem a menor assistência por parte da
nossa Segurança Pública. Eu quero aqui dizer, talvez seja até
uma novidade para alguém que esteja aqui nos ouvindo, mas
eu quero falar do Distrito de Jacinópolis, um Distrito que eu
estive lá o ano passado e pude pessoalmente testemunhar e
presenciar todas as dificuldades que o povo daquele Distrito
sofre, enquanto meus amigos nós estamos falando de falta de
segurança eu quero chamar a atenção porque lá não existe
segurança nenhuma, não existe sequer um posto na verdade
que agasalhe os seus policiais porque também não tem os
policiais.
Eu quero dizer aos senhores que dentro daquele Distrito
falta, sim, um posto de saúde, às vezes é claro nós reclamamos
e sentimos as dificuldades na pele, as quais nós enfrentamos
da nossa saúde pública dentro do Estado de Rondônia, mas o
que estou chamando atenção, Sr. Presidente, Mesa Diretora,
Srs. Deputados, imprensa aqui presente, público aqui presente,
eu estou falando é de alguém, não é que tenha pouco, eu
estou falando é de alguém que não restou para eles nada,
aquelas famílias, são aproximadamente três mil famílias,
precisamente mais de seis mil habitantes, estão ali sem sequer
um posto de saúde, sem sequer um posto para poder tirar um
sangue de um dedo para poder fazer uma lâmina e ao mesmo
assim atender as suas necessidades básicas de um exame de
malária, que é um caso típico daquela região. Eu estou aqui,
meus amigos, chamando atenção de cada um de vocês porque
de fato me comoveu a situação quando lá estive o ano passado,
aquela população em tantas dificuldades e me lembro que eu
estava, cheguei àquele Distrito, Distrito de Jacinópolis, para
quem ainda não se localizou, ele fica a 60 quilômetros para
frente da cidade de Buritis, pertence à cidade de Nova Mamoré
à qual não temos acesso para lá, temos um acesso na verdade
de muitas dificuldades, que é um carreador, mas a cidade que
mais dá acesso, com maior comodidade, é a cidade de Buritis.
Mas quero aqui chamar atenção de vocês, chegando lá naquele
Distrito, três dias antes, tinha acabado de falecer um cidadão
porque ele foi picado de cobra e não tinha sequer um veículo
para lhe conduzir até a cidade mais próxima, que é a cidade
de Buritis. Eu rapidamente pedi um apoio daqueles líderes
daquela região, fizeram-me um ofício mesmo a mão, vim às
pressas aqui em Porto Velho, comuniquei ao nosso Governador
e quero aqui também parabenizá-lo porque ele teve naquele
momento a sensibilidade de levar para aquela população uma
ambulância imediatamente e quero aqui dizer que naquela
época ainda não era Deputado e também não estava em
campanha, mas foi simplesmente por me comover por aquela
situação que aquelas pessoas estavam.
Meus amigos, há poucos dias atrás, vocês sabem muito
bem, eu vim aqui a esta Tribuna defender um assunto que
julgo ser de altíssima importância, Sr. Presidente, para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Eu vim aqui falar sobre
a UNESTADO e vim aqui falar sobre a universidade pública e a
grande necessidade que nós temos de investir em curso
superior, sobretudo de darmos condições para aquelas pessoas
que não têm nenhuma condição, mas hoje eu não vim aqui
falar de universidade pública, eu não vim aqui, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, imprensa aqui presente, eu não vim falar de
universidade, eu vim falar de um povo que não tem sequer
uma sala para nenhum aluno sair de um processo de
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analfabetização, aquelas pessoas que lá estão são pessoas
que estão de fato sofrendo várias amarguras e dificuldades,
eu diria que no Estado total, senão de esquecimento, mas digo
para os senhores que de isolamento. E eu quero chamar a
atenção dos senhores ainda sobre um outro assunto. Naquela
cidade, tenho certeza, Sr. Presidente, se nós levarmos uma
garrafinha de água congelada e um cidadão daquele Distrito
tomar uma água gelada, certamente ele vai pegar uma gripe,
porque lá não tem sequer um motor de energia para gerar
energia para aquele povo e nós estamos às vezes reclamando
nos nossos lares quando falta um minuto de energia, se faltar
por mais de dois minutos nós já queremos ir para as ruas
fazer greve porque já estamos aborrecidos e o que podemos
dizer sobre aquela população que lá está isolada e que não
tem sequer o mínimo atendimento, como eu já disse aqui,
nem sequer de um motor estacionário.
Então, Sr. Presidente, amigos Deputados, imprensa,
público aqui presente, eu já encaminhei para esta Mesa aqui
alguns requerimentos de todos esses assuntos que aqui estão
sendo abordados. Eu quero, é claro, pedir aqui a sensibilidade
de cada um dos amigos, Deputados aqui desta Casa,
principalmente os Deputados da nossa região, o Sr. Neodi
Carlos, que é o nosso Presidente, com muita dignidade tem
conduzido os trabalhos desta Casa e é da nossa região. Quero
contar muito com o apoio da Deputada Daniela, também da
nossa região. Quero contar com o apoio do nosso Deputado
Jair Miotto, que também é um Deputado da região e que foi
muito bem votado naquela região.
Meus amigos, nós precisamos de fato atender pelo
menos as necessidades básicas daquele povo que tanto sofre,
e eu quero só, apenas para concluir este assunto, dizer que
aqui não falei de luxo, não falei na verdade de mordomias, eu
estou falando de necessidades básicas. Sr. Presidente, ainda
dentro de necessidades básicas, falando agora de um outro
município que agora é cidade, quero ainda falar e chamar
atenção de vocês, amanhã se tiver oportunidade vou abordar
este assunto com maior propriedade. Eu quero chamar atenção
dos senhores e senhoras, autoridades aqui presentes, nós
temos uma cidade no Estado de Rondônia que ela está à beira
de uma epidemia, a cidade de Buritis não tem um litro de água
tratada, a cidade de Buritis tem 100% de água contaminada e
eu quero aqui deixar este assunto para que amanhã a gente
possa abordar com muito mais propriedade. Já estamos
terminando de levantar algumas informações sobre aquela
cidade. Estive lá no sábado e pude realmente, juntamente com
aquela sociedade organizada, com Vereadores, com Prefeitos,
com presidentes de associações, me sensibilizar diante do
quadro terrível que nós encontramos ali, Sr. Presidente e Srs.
Deputados.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer que também já
encaminhei para esta Mesa, é um pedido de socorro e eu
gostaria muito de que o nosso Executivo estadual se
sensibilizasse e nos ajudasse nesse nosso pedido, nessa nossa
indicação. Eu estou pedindo. Primeiro fui, tive o capricho de
procurar o Prefeito de Ariquemes, Confúcio Moura, diga-se
passagem, um homem sério dentro da política, que tem feito
um trabalho digno de ser realmente elogiado aqui nesta Tribuna.
Eu fui procurar o Prefeito porque vi que ele tem muitas
dificuldades como a maioria dos Prefeitos tem as suas
dificuldades para serem administradas. Também não é diferente
do nosso Executivo estadual, é claro que ele também tem as
suas dificuldades, mas eu quero aqui deixar esse pedido, porque,
Sr. Presidente, é um pedido de socorro. Eu fui também ao
município de Buritis, pelo mesmo assunto, conversei com o
Prefeito e com os Vereadores. O assunto é, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, nós precisamos tirar as máquinas do DEVOP
que já faz alguns dias que estão lá paradas, lá no pátio da
DEVOP de Ariquemes, diz que ia fazer manutenção e eu já
quero dizer aqui com o meu voto de protesto. Se é manutenção,
digo que é uma manutenção muito demorada, mas quero aqui
propor uma parceria. Para que o Governador do Estado, Sr.
Ivo Cassol, através da sua execução, como Executivo possa
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nos ajudar, nos atender, nos atender nas suas máquinas e nos
ajudar a fazer uma limpeza geral no município de Ariquemes e
também uma limpeza geral no município de Buritis. Os dois
Prefeitos, na minha indicação, aí vai ser falado, os dois Prefeitos,
eu já tive contato com eles e se colocaram em plena disposição
de estar fazendo todas as manutenções das máquinas, inclusive
com os devidos abastecimentos também.
Portanto, nós estamos aqui, Sr. Presidente, propondo
uma parceria para que seja feita urgentemente uma limpeza
nesses dois municípios tão preciosos para o nosso Estado de
Rondônia, estou falando do município de Ariquemes, também
estou falando do município de Buritis.
Senhor Presidente, eu quero aqui agradecer a bondade
desta Mesa, sei que ainda não usei todo o meu tempo, mas
quero aqui também usar de bondade, de repente temos outros
oradores. E quero aqui agradecer todo o apoio que tenho
recebido aqui dentro desta Casa, estou realmente cada vez
mais seguro e mais convicto do quanto é interessante e o quanto
é necessário as minhas opiniões aqui dentro desta Casa. E sei,
Sr. Presidente, que as nossas opiniões nem sempre elas
agradam a todos, mas sempre vou procurar que as minhas
opiniões sejam opiniões sensatas, sinceras e que elas, pelo
menos consigam agradar a grande maioria bem intencionada
que eu sei que temos nesta Casa.
Muito obrigado e fiquem com Deus.
(Às 19 horas e 33 minutos o Senhor Alex Testoni passa
a presidência para o Senhor Neodi Carlos)
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de vinte minutos, sem aparte, o Líder do Governo
nesta Casa, o ilustre Deputado Euclides Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, colegas
Deputados.
Aproveito neste início para parabenizar a nossa colega
Daniela pelo seu aniversário ontem, não convidou ninguém,
não teve nem um bolo, mas mesmo assim nós damos os
parabéns e que no próximo aniversário possa, pelo menos,
um bolo trazer aos companheiros aqui, a idade está
terminantemente proibido falar. Parabéns e quis o destino que
também já na data em que nós estaríamos comemorando o
Dia Internacional das Mulheres.
Saudando os meus companheiros da imprensa, o
auditório, a professora Claudir, companheira de Ji-Paraná, hoje
respondendo pelo SINTERO e em nome dela cumprimento todos
os colegas, aos companheiros que nos visitam, meu amigo Ari
do Shopping Cidadão de Ji-Paraná que está aqui e os demais
colegas. Eu vim aqui para fazer um desabafo, eu sei que não
vai agradar a alguns, mas vou ter que falar. Antes ao Deputado
Neri Firigolo do PT, preciso pedir ao senhor duas desculpas,
uma ao senhor e aos dois colegas do PT. Há poucos dias eu
falei sobre o DNIT, que era o PT, pedindo apelo para que
pudessem, pudéssemos ir juntos até o DNIT e que a situação
de Ariquemes, até mais precisamente ali na região do Rio Preto,
que está horrível, não tem como andar e esse pedaço Deputado
Néri, que V.Exa. principalmente pega, Ji-Paraná a Cacoal, e
que é, não tem nada a ver com o PT e sim o PL, então eu peço
desculpa por essa colocação.
A segunda, é que V.Exa., Deputado Neri, um dia no
programa de televisão em Cacoal, quando eu estava
apresentando, me dizia – “Euclides, Euclides, tomara que um
dia você não vá para lá, porque você vai ver o que é aquilo”. E
eu dei risada. Eu disse - vou lhe mostrar o quê que é. Eu não
sabia que era isso aí. Você sabe que tem horas, hoje mesmo
foi um dia de desânimo, porque eu esperava que fosse mais
fácil, era mais tranqüilo. Eu quero aqui, Presidente, em nome
dos vinte e três e mais eu, eu pedi a semana passada, nenhum
Deputado aqui tem que levar a culpa, porque num site saiu
que Deputados estavam legislando em causa própria naquela
reunião aqui atrás, que começou três horas e terminou sete
horas da noite, quem pediu e quem marcou a reunião fui eu,
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se tem alguém que tenha que ser criticado, tem que ser eu, eu
que pedi a reunião, eu que procurei a todos; nenhum mais, eu
pedi aos Deputados que pudessem estar presentes, como Líder
do Governo, porque eu acho que roupa suja deve ser lavada
em casa, e nós nos reunimos aqui atrás. Pasmem os senhores
que minutos depois diziam que estávamos ali atrás apenas
discutindo a parte financeira, e eu fui o que falou da parte
financeira e falo em público, falo em rádio, falo em televisão,
falo em jornal, no que precisar eu falo, porque eu sei a
responsabilidade que eu tenho com esse povo também. E esses
companheiros que estão aqui, não sou advogados de nenhum
deles, mas em momento algum eu vi qualquer um deles falar
que preciso disso, que tem que ganhar mais, que tem isso
aqui. O que eu sempre falei aquis horas e terminou sete horas
da noite, quem pediu e quem marcou a reunigas, aos
companheiros que nos visita, meu amigo Ari do , tenho ido de
gabinete em gabinete, estou inclusive fazendo um ofício para
largar a Liderança de Governo, porque eu vejo que é difícil, é
muito difícil, você não consegue fazer o que esperava fora de
fazer, Deputado Neri, porque é muita a cobrança, é muita coisa.
Eu estou inaugurando um Centro de Recuperação em Ji-Paraná,
para vinte pessoas que estão no mundo das drogas, dia 17
agora é a inauguração, e são vinte pessoas que pais choram,
só que anunciamos que vai inaugurar dia 17, já tem 98 inscritos
para ir se tratar, como é que nós vamos fazer, é compromisso
e é pago com o dinheiro do Deputado, não é com ajuda, com
fundação, com nada, e aí a pessoa te espera lá. Cheguei a JiParaná, vim embora domingo para cá, Sr. Presidente, porque
a Casa estava cheia, eu não sabia disso, Neri, mas é difícil. E aí
eu reuni os colegas aqui para dizer isso, que está difícil, nós
precisamos arrumar uma maneira, não para pedir nada,
nenhum pediu, mas nós temos que pelo menos atender esse
povo. Naquele dia na casa do Ezequiel Neiva, Deputado, tinha
doze pessoas dormindo lá, doze dormindo, tomando café e
almoçando, não que nós não tenhamos que fazer isso, eu acho
que se o Deputado se elegeu é para trabalhar pelo povo, e nós
temos que fazer isso, esse povo confiou em nós. Eu não vim
aqui, meu amigo Amauri, para ser Deputado de grandes
empresários, até porque quem votou no Euclides é a pessoa
simples e humilde que confiou em mim. E eu estou vendo, se
eu tivesse ficado no rádio e na TV, te juro que eu estaria bem
melhor, porque no rádio, na TV é só falar mal da vida dos
outros, isso é tão bom, e aqui é ser vidraça, acabou o negócio
de ser pedra, agora é vidraça. Mas eu vou estrear o programa
aqui este mês ao vivo, das sete às oito da noite, e aí eu vou
descontar lá o pau que eu levo aqui, aí eu vou mostrar como é
que a banana engole um macaco, companheiros de imprensa,
eu tiro o chapéu para vocês, eu acho que tem que mostrar
mesmo o que está acontecendo aí, se tiver errado e quem
estiver errado que pague por isso, porque eu acho que nós
tínhamos que ter também, sem demagogia nenhuma, tinha
que acabar até com a imunidade de todos os Parlamentares,
porque o cidadão quando erra vai para a cadeia, por que o
político não pode ir, tinha que acabar até com a imunidade,
isso deveria acontecer, mas eu quero ir mais longe. Na cidade
de meu amigo Deputado Neri, na cidade do Deputado Tucura e
que Deputado Euclides fez quase três mil votos em Cacoal, se
é uma coisa que eu quero pedir aos meus colegas, eu sou um
dos veteranos na idade, mas muito primário em termos de leis
de Deputados, tudo eu peço, eu corro no Ribamar, eu corro no
Chico, eu corro no outro, me auxilie e me ajude e eu vou
pedindo, porque você aprende pedindo e eu tenho essa
humildade para isso. Mas eu quero agora fazer um apelo em
uma coisa. Nós, Deputados, estou vendo em Cacoal e em JiParaná essa semana, o Deputado não deve se envolver em
escolha de direção de diretores, Deputado nenhum tem que
estar indicando diretores de Escola e nem Secretários de Saúde
porque quem manda nisso é quem trabalha na área e não
somos nós, eu estou revoltado, porque em Cacoal, estou
sabendo pelo Deputado Néri, é pressão em cima de pressão e
não é de Deputado, não, é de pessoa que não tem nada a ver,
que não entende da área, e duvido mandar alguém chegar e
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me denunciar, que se algum dia eu vou dentro de uma escola
dizer tire essa ou tire aquela, porque isso aí não cabe a
Deputado, Deputado tem que vir aqui e trabalhar pelo povo,
tem que fiscalizar as obras e o trabalho do Governo e não
mexer em Saúde e Educação, isso cabe a quem é da área e
não somos nós, é um apelo que eu faço e pode ter certeza,
Deputado Neri conte comigo lá para poder combater isso. Quero,
Sr. Presidente, parabenizar, eu chego às 7 horas e 30 minutos
da manhã aqui, Sr. Presidente, e eu lhe vejo, eu saio à noite e
o senhor está aqui, quando não está aqui está em reunião, é
uma atitude, Deputado Neodi, que eu fui um dos primeiros a
dizer que lhe apoiaria no que terminou a eleição, se fosse
V.Exª. o candidato a Presidência, e tenho certeza que não vou
me arrepender, porque a maneira que V.Exª. está conduzindo
esta Casa, a demonstração foi dada ontem à noite numa reunião
e foi dada aqui atrás agora, porque eu acho que aqui dentro às
vezes cobra o Deputado Alex, ah! porque o Deputado é rico, o
Deputado Alex tem demonstrado muita humildade aqui dentro
e vemos em momentos isso, eu tenho visto recuado, pedindo
desculpa, ouvindo, até às vezes sendo agredido e recuando,
eu não sei se eu faria isso, muitas vezes eu me conheço e eu
sei o meu comportamento e eu não chegaria a esse ponto de
recuar, mas o senhor recua pelo bem da Casa e pelo bem do
povo, mas eu gostaria mais, eu estou satisfeito nos rumos que
estão tomando o Governo Federal do meu Presidente da
República, não sou do PT, mas sou Lula de cabo a rabo, já
nasci Lula, votei todas as vezes e não vou me arrepender de
ter votado nele. Agora, eu estou gostando no rumo que está
tomando o Governo Federal e Governo estadual, estava na
hora de ter isso e segunda-feira é o dia de nos consolidar na
vinda da bancada que já é titulado o famoso bancadão, tomara
que nós consigamos 24 estaduais, 8 Federais, 3 Senadores e
o Governador do Estado num só objetivo, brigar por Rondônia,
nós temos que ser bairristas, minha gente, quem falar mal de
Rondônia, que pegue a mala e vá embora, aqui é Estado de
gente boa, chega de palhaçada, vamos defender o nosso
Estado. Ah! porque eu sou catarinense. Se meu Estado fosse o
melhor eu estava lá, não estava aqui, por que não me apoiaram
quando eu morei lá, ai o cara fica: Ah! Mas aqui não tem praia.
Então vá para a praia, deixa nós morarmos aqui, e eu vou
brigar, eu até estou dizendo aqui de viva voz que nós vamos
montar um bloco aqui “Amamos Rondônia”, vamos defender
esta terra, vamos fazer respeitar esta terra, esses gringos
americanos que vêm para cá têm que pegar a mala e ir embora
daqui, porque aqui é da Amazônia e aqui é desse povo que
mora aqui. Se você for a um hangar aqui, tem avião, e os
gringos ficam olhando, - olha, estamos preocupados com o
pulmão. Que pulmão nada, eles querem saber é de nossa
cassiterita, dos nossos diamantes e do nosso ouro, mas aqui
não. Enquanto eu estiver aqui, eu vou brigar e americano bom
pegue a malinha dele e vai cuidar, eles acabaram com todo
verde, acabaram com tudo que tinham e querem falar de nós.
Para encerrar, Sr. Presidente, eu fiquei abismado, eu
não sei se eu posso dizer Assembléia, porque daquele dia eu
pensei que eu estava no Big Brother, porque nem bem conversei
aqui eu já estava no site, eu não sei, o Deputado deve dar uma
procurada, se tem imagem, tudo tem e é preocupante, mas eu
quero que saia mesmo, que bom que pudesse pôr câmera,
aqui é um lugar do povo, aqui o povo tem que ter vez e voz e
nós temos que abrir, porque se nós nos elegemos foi com voto
do povo, e nós só vamos voltar se o povo quiser, Deputado não
é profissão, não, Deputado foi o povo que colocou e nós vamos
brigar por isso, vamos gritar bem alto “Amamos Rondônia” e
vamos brigar por Rondônia. Um abraço e obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de vinte minutos, sem aparte, o ilustre Deputado
Neri Firigolo.
O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Deputados, talvez Sr. Presidente, eu não ocupe os vinte minutos,
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eu me inscrevi porque na abertura da sessão eu não estava
presente, eu estou aqui encaminhando um pequeno Projeto
de Lei e nos meus dois mandatos eu nunca apresentei esse
tipo de projeto, até porque eu acho que apenas quando a
comunidade pede e quando a comunidade reivindica. Nós temos
uma Escola Federal lá em Colorado do Oeste, que é Escola
Agrícola, e por destino, ou seja, por um acidente faleceu
naquela região lá um aluno daquela Escola que era muito
querido naquela região. E é hoje uma reivindicação daquele
Colégio, até por respeito à família, até por respeito ao estudante
que faleceu atropelado e foi construído na entrada daquela
Escola um trevo, como é uma BR-Estadual a comunidade
daquele Colégio numa ida minha a Colorado do Oeste, eles me
pediram que apresentasse esse pequeno projeto que seria
denominar com o nome do estudante que faleceu atropelado
naquele trevo a Escola, apenas um sentimento de família e
que eu acho que esta Casa, eu tenho certeza não vai se negar,
até porque é um desejo daquela Escola, inclusive dos alunos,
pais e professores e o diretor daquela Escola.
Um segundo assunto Sr. Presidente, eu me inscrevi
também para dizer à Mesa ou para Casa que eu não sou mais
Líder de Bancada, eu quero ser apenas Deputado, porque eu
tenho uma coisa em minha vida, eu sempre disse que quando
eu dou a palavra eu cumpro com a minha palavra. Então eu,
em algumas coisas que aconteceram, eu não gostei e estou
deixando a liderança, porque eu acho que eu não sirvo para
esse tipo de coisa, até porque a minha natureza não dá. E aqui
eu gostaria de colocar, quando o Deputado Luiz Cláudio fez um
pedido ao Governo Federal para que ele não reduza as verbas
do Estado, e eu concordo plenamente, Deputado Luiz Cláudio,
mas eu acho que nós também precisamos não só cobrar do
Governo Federal, eu estou cobrado aqui como Deputado ao
Governo do Estado as emendas que todos os Deputados desta
Casa, e não foi no mandato passado, quase os quatro anos
daquelas pequenas emendas que nós indicamos os produtores
rurais e a agricultura, e que muito raras foram realmente
liberadas, que também uma maneira de segurar o homem do
campo, fazer com que o Estado produza mais.
Então, eu gostaria, Deputado, de além de nos
empenhar junto com o Governo Federal que também pedisse
a contrapartida do Governo do Estado, porque eu acho que
aquele pequeno percentual que nós temos na Assembléia e
que é destinado aos Deputados, que é colocado no orçamento,
algumas ou muitas associações, eu acho que todos os
Deputados que se elegeram e os que não se elegeram, quase
que nada foi liberado dessas associações.
Então, estou fazendo uma cobrança, não me furtando
da questão federal, mas também cobrando a questão do
Governador do Estado, também que ele possa olhar por esse
lado, até porque é destinado à agricultura de Rondônia. Eu
agradeço aqui as palavras do Deputado Euclides Maciel que,
justamente, em programa de televisão, naquele momento em
que o cidadão fazia uma denúncia da minha pessoa e que,
confesso, foi a coisa mais dura, que mais doeu na minha vida,
em saber que um cidadão daquela estirpe, daquele naipe,
tivesse moral para denunciar alguém. E para minha surpresa,
sábado, na posse do Presidente da OAB de Cacoal, a Juíza do
Ministério do Trabalho Federal, no momento em que ela me
encontrou que tinha entrado com uma representação contra
esse cidadão, ela me dizia que foi agredida, inclusive, por ter
tomado uma atitude, de ter tirado ele daquela região, porque
ele usou, inclusive, o seu nome, o próprio Ministério Federal.
Dizia-me ela que hoje no Estado ele é considerado um
psicopata, mas esse cidadão muitas vezes foi dado até
importância na mídia como se fosse verdadeiro. E eu fico feliz,
porque eu acho que a justiça divina ela tarda, mas não falha,
quando ela vem, ela vem a cavalo, vocês podem acreditar nisso,
e essas coisas é preciso que a gente tenha muita hombridade,
muita coragem, muitas vezes até de agüentar e com certeza
no dia de amanhã as coisas virão. Quanto a questão da bancada
federal, após ter passado as eleições, já era uma discussão
dentro do Partido com a Senadora Fátima Cleide, Deputado
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Eduardo Valverde e Deputado Anselmo para que a gente
pudesse, através da esfera federal, juntamente com a esfera
estadual, fazer um pacto para que a gente pudesse mudar
essa imagem, essa situação do nosso Estado. E pode ter
certeza, em todas as reuniões, todos os encontros que a gente
tem com o Deputado Eduardo Valverde, que hoje é coordenador
da bancada federal, com a Senadora Fátima Cleide e também
com o Deputado Anselmo, esse é um dos assuntos que a gente
sempre discute. E quero aprofundar isso, Sr. Presidente, a gente
quer aprofundar, para que o Estado, realmente, possa fazer
um trabalho, um trabalho em conjunto, mas para isso nós
precisamos também que muitas vezes algumas coisas que
acontecem dentro do nosso Estado ou dentro do nosso
município e que muitas vezes a gente traz o Governador, como
o Euclides colocou bem, há poucos minutos atrás, que é de
interesse da coletividade que a gente também tem ouvido. Eu
acho que nós não podemos só esperar do Governo Federal ou
ser da Bancada do PT, mas gostaríamos de ser tratados assim
como todos os Prefeitos que não são Prefeitos eleitos dentro
do Governo Ivo Cassol, mas ele é o Governador do Estado de
Rondônia, hoje ele é Governador de todos os Prefeitos, de
todos os cidadãos, também fossem tratados com igualdade,
com transparência e com seriedade. Independente de partido,
independente de religião, eu acho que nós precisamos fazer
este pacto também nesta esfera. E aqui nesta Casa também
eu acho que é viável que a gente faça este pacto, só que nós
precisamos também ser valorizados por aquilo que podemos
ajudar. Que muitas vezes, como disse o Deputado Euclides
Maciel, aparecem interesses pessoais e não coletivos e eu
posso dizer aos senhores que eu estou aqui desprovido de
quaisquer interesses pessoais, e que com certeza acredito que
todo mundo seja desta maneira, que a gente faça realmente
um melhor trabalho para a população do Estado de Rondônia.
Eu não estou aqui, e quando o Deputado Euclides falou que o
mandato de Deputado não é uma carreira, eu acho isso muito
claro, é apenas uma passagem, e que esta passagem poderá
ser de quatro anos, poderá ser de oito nos, e que não é fácil
uma reeleição. A reeleição é muito mais difícil que a primeira
eleição. Eu posso falar isso, que com certeza vocês vão ver no
próximo pleito quem concorrer novamente, vão ver que o que
estou dizendo é verdade.
Quanto à questão de imunidade parlamentar, eu acho
isso, Deputado Euclides, um absurdo um Deputado porque tem
um mandato ele tem um mandato, que ele seja impune das
coisas que ele pratica. Eu acho que quem dá esse mandato
são os cidadãos, e muitas vezes o cidadão que nos dá este
mandato, muitas vezes ele é até injustiçado com prisões, como
nós vimos ontem, até preso um cidadão surdo, enganado, essas
coisas todas e não tem interesse de se defender. Eu acho que
essa imunidade parlamentar devia só ter realmente para
defender o povo, mas nos atos que ela seja realmente tirada e
com certeza em nível federal, já tem um projeto em cima disso,
que eu acho muito interessante estar se discutindo, e com
certeza, eu tenho certeza que em nível nacional, assim como a
fidelidade partidária, assim como a imunidade parlamentar e
quanto a outros projetos, que com certeza a população do
nosso país ela tem interesse que se acabe, com certeza, mais
hoje, mais amanhã você pode ter certeza que isso vai chegar
ao fim.
Eu tenho muita tranqüilidade para falar isso, e acho
que nós precisamos valorizar a imprensa, realmente é
responsável, só que nós não podemos nos calar também diante
daquilo que muitas vezes a imprensa faz para prejudicar
pessoas inocentes. Eu sou um cidadão que assim como a gente
defende, a gente também precisa ser defendido por aquelas
questões que muitas vezes são de uma maneira que é colocada.
E para encerrar, eu gostaria aqui de parabenizar
antecipadamente a todas as mulheres do nosso Estado,
principalmente do nosso Estado, que cumprem um papel e eu
sempre costumo dizer que infelizmente a nossa mulher é mãe
da sociedade, felizmente é mãe da sociedade justa, mas
também infelizmente ela é mãe da sociedade injusta e que

21 de março de 2007

Nº 27

tem seu papel e com certeza um papel muito promissor para o
nosso Estado. Também, porque hoje tem até uma lei em nível
nacional, que os partidos políticos têm que respeitar 30% das
suas indicações para as disputas eleitorais que sejam mulheres,
eu faria um convite a essas mulheres que querem realmente
essa ajuda dessa mudança até no nosso Estado, no meio político,
para que essas pessoas fizessem parte dos partidos realmente
e que a gente discutisse isso, porque eu acho que com todo
diálogo a gente consegue mudar a nossa sociedade. E para
finalizar, eu quero dizer a todos os cidadãos que eu não faço
questão nem de participar em Comissão, se for o caso, só se
for obrigatório, mas se não eu não faço questão nem de
participar das Comissões, porque eu acho que a gente pode
ajudar muito o nosso Estado não participando de Comissão, só
que eu não quero fazer parte de Comissão apenas para ser
figurante, ou apenas para dizer o Deputado Neri está na
Comissão para preencher lugar. Isso eu não quero, eu prefiro
ficar sem o lugar, pois eu quero poder ajudar o meu Estado
com decisões. Eu acho que tem coisas muitas vezes que passam
dentro do Parlamento que a sociedade muitas vezes não
entende. Aqui dentro tanto vale o meu voto como vale o voto
de qualquer Deputado, independente do que ele fez, do que
ele foi, do que ele vai ser, não importa, ele tem um voto na
mão e é decisão. Eu privo muito por essa situação, até porque
acima da nossa votação está o povo. E tudo aquilo, Sr.
Presidente, que for realmente para moralizar, mas moralizar
de verdade, não de discurso apenas, moralizar de verdade,
que a população tenha conhecimento disso, sem fazer injustiça
com muitas pessoas ou talvez até por falta de experiência com
precipitações que a gente faça e pode contar com meu apoio,
eu estou aqui não para ser oposição a Ivo Cassol, mas oposição
a qualquer outro que seja Ivo Cassol, que seja de Secretaria,
que seja até do meu partido, que seja eu, representante da
população que estou aqui para ser oposição aos erros e não
apenas o nome Governo. E é assim que o Brasil está pensando,
é assim que o Governo Federal, Lula, está demonstrando em
nível de país que não adianta a gente colocar divisões políticas
quando o problema é comum, quando o problema é de todos.
Eu faria um apelo aqui ainda, eu tenho algumas indicações à
Mesa, para que pudéssemos fazer, gostaria de convocar até o
Deputado Valdivino e o Deputado Euclides Maciel, que são lá
daquela região e também tiveram votos, e outros Deputados
que estiveram lá, nós temos uma região de Cacoal que não
tem hemodiálise, temos em Cacoal mais de 130, 140 pessoas
que estão em Cacoal e que têm que vir para Ji-Paraná três
vezes por semana para fazerem hemodiálise, e muitas vezes
o cidadão que faz hemodiálise hoje ele teria que fazer amanhã
ou depois não pode vir porque não tem meios para vir e acaba
sem fazer e de vez em quando está morrendo cidadão naquela
região. Até foi fruto de uma discussão passada que eu
apresentei um Requerimento nesta Casa e que muitas vezes
uma pessoa que foi inclusive a pedido, eu posso dizer o nome
de um cunhado do Secretário de Educação que me fez esse
apelo em Cacoal, que também faz parte dessas pessoas que
precisam fazer hemodiálise, e eu apresentei aqueles
documentos aqui na Assembléia e por isso na campanha
eleitoral eu fui processado por defender essa situação. Graças
à situação do Ministro, e eu gostaria aqui até de dizer que
quando me representaram em nível de Brasília o Ministro
colocou bem claro: “Sugeri aos cidadãos que pediram aquela
ação no Supremo Tribunal que eles fizessem uma indicação
para fechar a Voz do Brasil e a Voz do Senado, e que
fechassem todos os boletins dos políticos, porque aquilo não
se tratava apenas de uma situação política, mas sim de uma
situação de vida”. E eu gostaria, Sr. Presidente, eu encaminhei
um Requerimento ao Ilmº. Senhor Secretário de Saúde,
pedindo essa vaga para Cacoal. Lá em Cacoal, o Padre Franco
põe à disposição um espaço físico para que se pudesse montar
essa hemodiálise que, segundo informação, tem que ter 54
metros quadrados de espaço físico para que a gente pudesse
realmente e custa muito pouco. Eu me informei em nível de
Manaus e os últimos aparelhos de última geração que se
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encontram em Manaus de hemodiálise custam apenas em torno
de R$40.000,00 (quarenta mil reais) cada aparelho, com
R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) nós
colocaríamos 5 aparelhos de hemodiálise em Cacoal que
resolveria o problema de Ministro Andreazza, de Primavera,
de Pimenta e aquela região ao redor ali que hoje está morrendo
todo dia gente por falta de hemodiálise.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica aqui o meu
apelo para que a gente olhe mais para situações concretas do
povo e menos muitas vezes interesses pessoais e que daqui
para o fim do mandato com certeza terá muitas modificações
e as pessoas que estão mais eufóricas neste momento eu daria
até um conselho: que colocassem os pés no chão, que olhassem
as coisas com mais profundeza, porque muitas vezes o
entusiasmo acaba deixando a gente em situações difíceis. Eu
estou aqui para cumprir a minha obrigação, quero fazer o meu
mandato, os erros que eu cometi no passado não voltarei a
cometer e se eu puder ajudar com certeza vocês poderão ter
toda a certeza que o Deputado Neri vai ajudar em tudo aquilo
que for bem, não me convidem para as coisas erradas e nem
para maracutaia que isso eu não vou entrar, com certeza eu
não quero isso, mas tudo aquilo que eu puder fazer com certeza
vou fazer, e peço que não me cerceiem os direitos que eu
tenho como Parlamentar também porque eu quero exercer
esses direitos de qualquer forma, eu prefiro ser no diálogo e
não muitas vezes ter que acionar a Justiça para ter esses
direitos, não estou aqui fazendo ameaça, mas eu quero que
seja respeitado porque eu acho que é o mínimo que eu posso
fazer, e sempre em primeiro lugar colocando o cidadão, e acima
de cidadão o ser humano, que muitas vezes a gente não olha
o ser humano, olha dinheiro, olha o que é que vai dar de obras,
enfim, e não olha o ser humano, muitas vezes a gente pisa em
cima do ser humano e aquele ser humano poderá no dia de
amanhã ser a pessoa que poderá salvar nossa vida.
Então, que olhe mais o ser humano e aos direitos dos
cidadãos, olhe, a competência, olhe enfim, aquilo que realmente
é verdadeiro, porque agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados
da Mesa, está aparecendo muita gente aqui que eu já tenho
dois mandatos, que eu nunca vi pisar aqui dentro, agora eles
estão aí pelos corredores de repente dizendo que trabalharam,
então que se olhe isso com muita clareza, com muita justiça,
que a Comissão que está fazendo esse negócio faça com
seriedade, porque eu vou citar só um exemplo, eu tenho um
cidadão no meu gabinete que trabalha, é da Casa, ele tem o
ponto assinado e foi cortado como fantasma, está lá com
dificuldades para pagar as contas, e eu gostaria que a Mesa
prestasse atenção nisso, até porque a gente está fazendo
injustiça com o cidadão, simplesmente não é um desabafo, é
colocação que eu estou colocando aqui para que nós possamos
fazer as coisas e tudo aquilo que for bom, Sr. Presidente, V.Exª.
conte comigo, independente de eu estar no PT ou não, mas
também eu gostaria de ajudar o Estado, mas também gostaria
de ter o respeito como cidadão e como padrinho dos
trabalhadores também.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações de Lideranças, passaremos à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.
ORDEM DO DIA
- OFÍCIO PARTIDO LIBERAL/RO 001/2007.
Senhor Presidente,
N a qualidade de Presidente do Diretório Regional do
Partido Liberal em Rondônia (PL/RO), tenho a honra de
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comunicar a V. Exª. para conhecimento e providências de praxe
que, encontra-se filiado ao nosso partido, a partir desta data,
o Deputado Estadual Valter Araújo, portador do Título de Eleitor
nº 46881623-30, 006ª Zona, 008ª Seção.
Indicamos nesta oportunidade o referido Deputado para
Líder do Partido Liberal junto a esta Casa, conforme o Estatuto
e Regimento Interno.
Certo do seu pronto atendimento, aproveitamos para
apresentar a V.Exª. as nossas cordiais saudações liberais.
Atenciosamente
Miguel de Souza, Presidente Regional do PL.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO MARCOS DONADON:
Declara de Utilidade Pública a Associação Educacional
Dimensão, com sede no Município de Cerejeiras.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a
Associação Educacional Dimensão.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Plenário das Deliberações, 05 de março de 2007.
Dep. Marcos Donadon.
JUSTIFICATIVA
A Associação Educacional Dimensão, fundada em 20
de fevereiro de 2003, à avenida das Nações, nº3377, na cidade
de Cerejeiras, tem como objetivo promover o estímulo, o
desenvolvimento progressivo, a defesa de suas atividades
educacionais e de ensino de caráter comum, relativo aos filhos
e dependentes dos associados, bem como estimular a família
e a comunidade na consolidação do exercício democrático de
participação interna e externa da escola.
Diante desses relevantes serviços que a associação
vem prestando à comunidade daquela região, e por preencher
os requisitos legais, é que propomos o presente projeto de lei,
e contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa, para a
sua aprovação.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS:
Transforma a Sessão Ordinária em Sessão Especial.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
RESOLVE:
Art. 1º. Fica transformada a Sessão Ordinária do “Dia
Internacional da Mulher” em Sessão Especial para discutir
assuntos de interesses das mulheres e prestar homenagens
às mulheres que se destacam e fazem parte da história do
Estado de Rondônia.
Parágrafo Único. Se o “Dia Internacional da Mulher”
recair em dias que não houver Sessão Ordinária, a Sessão
Especial será a imediatamente anterior ao Dia Internacional
da Mulher.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Plenário das Deliberações, em 6 de março de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias
JUSTIFICATIVA
No dia 8 de março em comemora o “Dia Internacional
da Mulher”, é imprescindível que esta Casa transforme a Sessão
Ordinária em Sessão Especial para que esse dia seja reservado
a discutir assuntos relacionados à mulher.
A Mulher exerce um papel de suma importância em
nossa sociedade, seja no lar ou fora dele. Se desdobra para
cumprir dupla jornada de trabalho. Assim como na família, no
trabalho ela tem se destacado e conquistou um espaço
significativo no mercado de trabalho em razão de sua dedicação.
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Na política conquistou seu direito de votar em 1932 e
a partir daí, várias conquistas seguiram como o direito de
igualdade consagrado na Constituição Federal de 1988 e o
direito a cota mínima de participação nas eleições para cada
um dos sexos, previstos na Legislação eleitoral partidária em
1995. No entanto, a participação da mulher na política ainda é
tímida, pois não expressa o percentual do eleitorado feminino
no País que ultrapassa 50%. Se limita as participações sociais
onde encampa movimentos que buscam uma vida mais digna
na sociedade, principalmente para suas famílias.op:
Embora na Constituição Federal esteja consagrado o
princípio da igualdade, a Mulher ainda luta para vencer
obstáculos ainda não superados, como a violência doméstica
que ainda preocupa a sociedade, pois te sido a causa de muitos
problemas sociais.
Isto posto, o Dia Internacional da Mulher tem que ser
reservado somente a assuntos de interesse da mulher que
merece a nossa admiração e respeito pelo que elas representam
ao nosso País.
Plenário das Deliberações, em 6 de março de 2007.
- REQUERIMENTO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM:
Requer aprovação de “Moção de Aplauso” para as
mulheres de Rondônia, pela passagem do Dia Internacional
das Mulheres.
A Deputada que a presente subscreve requer a Mesa
Diretora, nos termos regimentais Moção de Aplauso, as
mulheres de rondonienses, pela passagem do Dia Internacional
das Mulheres, comemorado em 08 de março de cada ano,
devendo encaminhar expediente saudando as mulheres, que
ajudam a constituir a história de Rondônia; em nossa justificativa
indicamos as homenageadas.
Plenário das Deliberações, em 6 de março de 2007.
Dep. Daniela Amorim.
JUSTIFICATIVA
Grande internacional é a mulher de 08 de março,
poética e carinhosa, aclamadas também no 2º domingo de
maio. Duas realidades profundas associadas na dimensão da
pessoa-mulher que muitas vezes geram conflitos.
Um dos motivos dessa dissociação e conflito devemse ao fato de o feminino, tal como o conhecemos no fim do
século XX, ter situado fora do lar as possibilidades de
verdadeira realização da mulher. Mas, não há dúvidas de que
querer espaço para estudar e trabalhar foi e é reivindicação
justa, que muitas vezes visou a convencer a mulher de que
dedicar-se a filhos seria abortar a sua vida profissional. Com
reiterada insistência investiu-se contra os anseios da
maternidade, como se no exercício da função materna não
pudesse existir uma profissional e de altíssimo gabarito”
Provocou-se, com essas manipulações, um claro reducionismo,
dirigido a limitar a mulher enquanto mulher. Como se para
afirmar-se, “ela” pretendesse apenas imitar o homem, o sexo
oposto.
Contudo, grandes guerreiras deram a volta por cima,
e hoje podemos agradecer a luta de nossa companheiras que
com integridade e garra deram a nós essa vitória de nos
presentear com esse Dia Internacional da Mulher.
Hoje homenagearemos todas as mulheres
rondonienses, desde a mais humilde do lar até a mais alta
autoridade, através de mulheres que ajudaram e ajudam a
fazer a história de Rondônia: Senadora Fátima Cleide, Coronel
da Polícia Militar Senhora Angelina dos Santos Correia Ramires,
Deputada Federal Senhora Marinha Raupp, Desembargadoras
Ivanira Feitosa Borges e Zelite Andrade Carneiro, Primeira Dama
do Estado Senhora Ivone M. Cassol, as Prefeitas Sueli Alves
Aragão (Cacoal), Eloísa Helena Bertoletti (Primavera do Oeste),
Mileni Cristina B. Motta (Rolim de Moura), Miriam Donadom
(Colorado do Oeste), Lucia Tereza Rodrigues dos Santos
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(Espigão do Oeste) e as Vice-Prefeitas Claudia Márcia F. Carvalho
(Porto Velho), Zélia Maria F. Oliveira (Ministro Andreazza), as
Presidentes de Câmara de Vereadores Senhora Ana Maria
Follador (Cacaulândia) e Senhora Raquel Duarte Carvalho
(Cacoal), Ex-Governadora Senhora Janilene Vasconcelos de
Melo.
Ante o exposto acima, contamos com a aprovação dos
Nobres Pares deste Parlamento, e que Deus derrame sobre
todas as mulheres as bênçãos divinas.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS:
Requer homenagem e palestra, na Sessão Especial do
Dia Internacional da Mulher.
O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma regimental, após ouvido o Douto Plenário, seja
homenageada na Sessão Especial do “Dia Internacional da
Mulher”, a servidora mais idosa desta Casa Legislativa, bem
como convidar para proferir palestra sobre Violência contra a
Mulher, a Drª Waldiria Boaventura, Delegada Titular da Delegada
da Mulher de Porto Velho.
JUSTIFICATIVA
Com a realização de Sessão Especial no Dia
Internacional da Mulher e em razão da violência contra a mulher
ainda ser um assunto muito debatido na sociedade,
principalmente com o advento da “Lei Maria da Penha”,
entendemos que a oportunidade é propicia para que a delegada
da Mulher profira nesta Casa em palestra sobre este assunto.
Já a homenagem a servidora mais idosa deste
Parlamento é uma maneira de homenagear todas as mulheres
que aqui desempenham diariamente suas atividades
profissionais com zelo e dedicação o que engrandece este Poder
Legislativo.
Não podemos esquecer que as mulheres a cada dia
têm superado obstáculos, exercendo dupla jornada de trabalho,
buscando conciliar suas atividades no lar e fora dele objetivando
auxiliar no sustento da família. Na vida política e social são
elas que estão sempre a frente de movimentos em busca de
soluções para problemas que afligem a sociedade,
principalmente os assuntos atinentes a proteção da família.
Plenário das Deliberações, em 05 de março de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO:
Indica ao Exmº. Senhor Governador do Estado, a
necessidade de implantar a rede de água no Distrito de Nova
Califórnia, Município de Porto Velho/RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário
na forma regimental, a necessidade de viabilizar junto ao órgão
competente, a implantação da rede de água encanada e tratada
no Distrito de Nova Califórnia, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Nova Califórnia é um dos Distritos que faz parte da
chamada Ponta do Abunã e como Estado de Rondônia ainda é
o lugar onde muitas pessoas vislubram o sucesso, pois está
em pleno desenvolvimento, este Distrito também está em franco
crescimento e conta hoje com mais de 8.000 (oito mil)
habitantes.
Infelizmente, a infra-estrutura da cidade não tem
acompanhado esta demanda de pessoas, exigindo assim maior
investimento por parte da administração, viabilizando melhor
estruturação e melhor atendimento e esta comunidade,
especificamente no que tange a distribuição de água, produto
essencial à vida.
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A implantação da rede de água encanada e tratada
viabilizará uma vida mais saudável, pois o consumo de água
de “poços amazônicos” predispõe maior facilidade de
contaminação e faz com que a situação precária de saúde venha
a aumentar, dificultado em demasia a condição já debilitada
desta comunidade.
E, somos sabedores das dificuldades da população em
conseguir recursos e atendimento imediato, visto a distância
até a Capital Porto Velho, e visando propiciar uma vida melhor,
solicito aos nobres colegas, a aprovação deste pleito.
Plenário das Deliberações, em 6 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO:
Indica ao Exmº. Senhor Governador do Estado, a
necessidade de implantar a rede de água no Distrito de Vista
Alegre de Abunã, município de Porto Velho/RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário
na forma regimental, a necessidade de viabilizar junto ao órgão
competente, a implantação da rede de água encanada e tratada
no Distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho/
RO.
JUSTIFICATIVA
Esta solicitação visa atender a comunidade de Vista
Alegre do Abunã, que nos últimos anos passou de 1.500 (hum
mil e quinhentos) habitantes para uma média de 7.000 (sete
mil). A infra-estrutura da cidade não tem acompanhado esta
demanda de pessoas, exigindo assim maior investimento par
parte da administração, viabilizando melhor estruturação e
melhor atendimento a esta comunidade, especificamente no
que tange a distribuição de água, produto essencial à vida.
A implantação da rede de água encanada e tratada
viabilizará uma vida mais saudável, pois o consumo de água
de “poços Amazônicos”, predispõe maior facilidade de
contaminação e faz com que a situação precária de saúde venha
a aumentar, dificultando em demasia a condição já debilitada
desta comunidade.
E, somos sabedores das dificuldades da população em
conseguir recursos e atendimento imediato, visto a distância
até à Capital Porto Velho, e visando propiciar uma vida melhor,
solicito aos nobres colegas, a aprovação deste pleito.
Plenário das Deliberações, em 26 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO:
Indica à Mesa Diretora desta Casa, interceder junto ao
SEBRAE, da necessidade de implantar um balcão de
atendimento no Município de Jaru/RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica à Mesa
Diretora desta Casa, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de interceder junto ao SEBRAE, a
implantação de um balcão de atendimento no Município de
Jaru/RO.
JUSTIFICATIVA
Esta solicitação visa atender a comunidade de Jaru e
de municípios circunvizinhos, tais como Theobroma, Governador
Jorge Teixeira, Vale do Anari, Machadinho do Oeste inclusive
Ouro Preto do Oeste e Distritos como Colina Verde e Tarilândia.
Esta população, composta por pessoas de espírito
empreendedor, necessita dessa instituição para receber
orientações e aprimoramentos técnicos para elevar seus
conhecimentos e compor junto com a Prefeitura Municipal,
inclusive fazendo estudos de detecção do potencial da região,
os quais destacam o produção de leite e seus derivados, o
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setor moveleiro e de outros pelas diversas cooperativas, e assim
propiciar o desenvolvimento através de novos empreendimentos
e geração de emprego e renda.
A implantação desse balcão de atendimento vem
facilitar o acesso do empreendedor dessa região, pois hoje é
necessário o seu deslocamento a Porto Velho ou a Ji-Paraná,
onerando em demasia, pois alguns cursos podem levar até
uma semana de orientações.
Como bem sabemos, o SEBRAE é uma entidade civil,
criada para promover o desenvolvimento das micro e pequenas
empresas industriais, comerciais, agrícolas e de serviços. O
SEBRAE/RO atende e orienta sempre em consonância com as
políticas nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento,
colocando à disposição um diversificado conjunto de produtos
e serviços técnicos, para que as empregas se desenvolvam de
forma consistente e se tornem mais competitivas e tem como
objetivo maior a geração de emprego e renda através do
sucesso e crescimento dos segmentos empresariais de micro
e pequeno porte.
Relacionamos aqui os cursos que o SEBRAE apresenta
a comunidade em geral, para destinar os que mais se adequam
a comunidade de Jaru:
• Atendimento Hospitalar
• Administração de Departamento Pessoal
• Análise e Planejamento Financeiro
• Atendimento ao Cliente
• Básico para Secretária
• Biojóias
• Cálculo trabalhista
• Como elaborar Plano de negócio
• Contabilidade
• Contabilidade na Prática
• Controles Financeiros
• Cerimonial e Protocolo
• Desenvolvimento de Equipes
• Desenvolvimento de Lideranças
• Elaboração de Projetos para Captação de
Recursos
• Empretec
• Formação de Preços de Venda
• Fluxo de Caixa
• Gestão de Pessoas
• Gestão Empreendedora
• Gestão Estratégica nas Empresas Familiares
• Gestão de Vendas
• Gestão de Marketing e Vendas
• Inteligência Emocional
• Legislação Trabalhista e Previdenciária
• Liderança e Personalidade
• Logística
• Matemática Financeira HP 12
• Mulher Empreendedora
• Oratória
• Os sete pecados capitais do varejo X As sete
virtudes opostas
• Português Instrumental/Redação
• Relações humanas no Trabalho
• Relações Interpessoais
• Rescisão de Contrato de Trabalho
• Saber Empreender
• Secretariado Básico
• Técnicas de Vendas
• Técnicas para Negociações
• Viabilidade de negócio
• Vitrinismo
Solicito aos nobres colegas, a aprovação deste
pleito, viabilizando assim mais um benefício a comunidade do
nosso Estado.
Plenário das Deliberações, em 26 de fevereiro de
2007.
Dep. Valter Araújo
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS:
Indica ao Poder Executivo Estadual, da construção de
rotatória na Linha 605, Travessão 10, no Município de
Theobroma.
O Deputado que subscreve, obdecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a construção de rotatória na Linha 605,
Travessão 10, no Município de Theobroma.
Plenário das Deliberações, em 6 de março de 2007.
Dep. José Amauri.
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Com esta justificativa esperamos que o Governo do
Estado venha sensibilizar com o nosso pleito e construa estes
abrigos que é uma reivindicação justa dos nossos Munícipes.
Para que possamos atender nossa população e que, espero
que os Nobres Deputados aprovem a presente indicação.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS:
Indica ao Poder Executivo Estadual, que autorize a
ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio,
Migrantes; no Município de Mirante da Serra.

JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares.
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
construir uma rotatória na linha 605, a qual está sendo asfaltada
pelo Governo do Estado, no entroncamento do travessão 10,
existe neste local, um pequeno povoado, com casas residências,
comércios uma cooperativa, um posto de saúde e a Escola
Pólo de 1º e 2º Grau Josilei da Silva Nascimento, nome dado a
esta Escola, em homenagem a um aluno que veio a falecer,
por ter sido vítima de acidente automotivo ao sair da escola.
Hoje esta escola conta com 720 alunos matriculados.
Com a conclusão do asfaltamento desta rodovia, o
transito dos veículos será mais intenso e com mais velocidade,
trazendo maior perigo a estes alunos e aos moradores deste
povoado. Preocupação, esta que, os vereadores também estão
tendo com esta parcela da população do Município de
Theobroma.
Para tanto, apelamos para o Governo do Estado que
construa esta rotatória, que visa diminuir a velocidade dos
veículos que trafegam pela rodovia e garantindo desta forma a
integridade das pessoas que por ela transitam.
Dentro deste quadro, e que apresento a presente
indicação e conto com o apoio dos Nobres Deputados para a
sua aprovação.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS:
Indica ao Poder Executivo Estadual, da construção de
abrigos de ônibus às margens da BR-364, entrada das Linhas
Vicinais no Município de Jaru.
O Deputado que subscreve, obedecendo aos disposto
no regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, da construção de abrigos de ônibus às
margens da BR-364, entrada das Linhas Vicinais no Município
de Jaru.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto
no regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de ampliar a Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio, do Município de Mirante da
Serra.
Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. José Amauri.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade
urgente de ampliar a Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Migrantes, do Município de Mirante da Serra, visto que,
estão matriculados para o presente ano letivo 1.105 alunos,
sendo que a mesma consta apenas com 11 salas de aulas,
tendo salas com até 50 alunos, sendo que o ideal seria entre
35 a 40 alunos, o mais agravante, e que, a direção da escola
não teve como atender todos os estudantes que procuraram
se matricular no ensino fundamental para dar continuidade
em seus estudos, devido a superlotação que se encontra o
estabelecimento.
Neste início de ano o Governo do Estado através da
Secretaria Estadual de Educação encaminhou para esta escola
um Laboratório de Informática contendo 10 computadores. A
direção da Escola não sabe como irá adequar um espaço físico
para instalar este laboratório, pois até a sala da biblioteca e a
sala de reforço, estão sendo utilizadas como sala de aula.
Para tanto, Senhores Parlamentares, e que, estou
apresentando esta indicação, com a finalidade de suprir a
necessidade emergencial, da única Escola de Ensino
Fundamental do Município de Mirante da Serra, e, para tanto
conto com o apoio dos Nobres Pares na aprovação da presente
indicação.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.
Dep. José Amauri.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
construir abrigos de ônibus, as margens da BR 364, entrada
das linhas vicinais, no Município de Jaru, da mesma forma em
que o Governo do Estado já o fez nas linhas 603, 610, 623,
630, obras que os usuários das respectivas linhas, muito
agradece ao Excelentíssimo Governador do Estado.
Por outro lado, ainda, necessitam que sejam
construídos abrigos nas linhas 614, 634, 632, 612, 608, 628,
627, 605, 601, 621, 599, 619, 597, 617, 615, C 19, C01 e C 24,
devido o grande fluxo de moradores e estudantes destas linhas
que necessitam destes abrigos para aguardarem o transporte
que os levará até a sede do Município, tendo em vista, que, os
mesmos, ficam no relento sofrendo todos os tipos de
agressividade da natureza como, chuva e sol escaldante, que
e, natural da nossa região.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE BRITO:
Indica ao Poder Executivo, a especialização de médicos
cirurgiões e profissionais necessários na área de cirurgia
Bariátrica.
O Deputado que a esta subscreve indica na forma
regimental e após ouvido o douto Plenário deste Poder
Legislativo, seja a presente proposição encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado com cópias para
o Secretário de Estado da Saúde e Diretoria do Hospital de
Base, solicitando o quanto segue:
•
•
•

Especialização de médidos cirurgiões e
profissionais necessários na área de Cirurgia
Bariátrica;
Agilidade e priorização nos resultados dos
exames pré-operatórios dos pacientes
portadores de obesidade;
Adequação do espaço físico do referido
hospital para este tipo de paciente.
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Plenário das Deliberações, em 6 de março de 2007.
Dep. Doutor Alexandre.
JUSTIFICATIVA
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais,
Verificando in loco a real situação dos pacientes
portadores de obesidade, constatamos as dificuldades
enfrentadas por estes. Existem números crescentes de
pacientes do Programa de Obesidade Grave III no Estado de
Rondônia, e ainda tem-se uma lista não pequena de espera
para cirurgia Bariátrica. No entanto, o Estado não possui
profissionais suficientes para este tipo de cirurgia.
Outro problema dos pacientes, são os exames préoperatórios de alta complexidade como o de Prova de Função
Pulmonar (risco cirúrgico) até a endoscopia e os de rotina; os
quais demoram para serem feitos e entregues.
Os pacientes enfrentam assim, uma verdadeira
maratona e porque não dizer via sacra para a realização dos
exames até o ato cirúrgico.
Relembramos ainda a promessa de garantia de
atendimento e outros, dada em plenário deste Poder pelo
Secretário de Estado da Saúde.
Cientificamos este Plenário que a cirurgia Bariátrica
possui amparo legal na legislação pátria vigente.
Portanto Nobres Pares, contamos com o apoio de
Vossas Excelências para a aprovação desta proposição no anseio
de amenizar a situação dos portadores de obesidade que já
sofrem com a doença, além da discriminação por parte de
algumas pessoas.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI:
Indica ao Poder Executivo, a reforma do Complexo
Poliesportivo “Prefeito Agmar de Souza Piau”, no Município de
Ouro Preto do Oeste/RO.
O Deputado que a esta subscreve indica na forma
regimental e após o ouvido o douto Plenário deste Poder
Legislativo, seja a presente proposição encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para junto ao
DEOSP e SEDUC, viabilizar a reforma do Complexo Poliesportivo
“Prefeito Agmar de Souza Piau”, localizado no Bairro
Bandeirantes, no Município de Ouro Preto D’Oestes.
Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.
JUSTIFICATIVA
O pujante Município de Ouro Preto D’Oeste possui lindas
paisagens, favorecidas por suas riquezas naturais, tornando-a
uma das mais belas cidades de nosso Estado; no entanto o
Complexo Poliesportivo construído no Bairro dos Bandeirantes
com os objetivos de trazer à comunidade, desporto e lazer e
embelezá-la paisagisticamente, não tem oferecido e nem
disponibilizado aos usuários tais benefícios. Observamos, que
falta ao prédio melhorias em seu espaço físico interno e externo,
a infra-estrutura está inadequada para as práticas esportivas
e recreativas, e o seu visual arquitetônico necessita de
mudanças.
Com o intuito de proporcionar entre as pessoas da
comunidade Ouro Preto D’Oeste, a integração sócio-desportiva,
principalmente entre jovens e adolescentes, é que
apresentamos esta proposição aos Nobres Pares com a certeza
do apoio inconteste de Vossas Excelências.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI:
Indica ao Poder Executivo da implantação da operação
cidade limpa, com a colocação de lama asfáltica em
logradouros públicos em Municípios e Distritos do Estado de
Rondônia.
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O Deputado que a esta subscreve indica na forma
regimental e após ouvido o douto Plenário deste Poder
Legislativo, seja a presente proposição encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para junto ao
DEVOP, viabilizar a implantação da “operação cidade limpa”
com a colocação de lama asfáltica nos seguintes Municípios e
Distrito do Estado:
Ouro Preto D’Oeste
Mirante da Serra
Vale do Paraíso
Rondominas
Nova União
Teixeirópolis
Tarilândia

31 km
4 km
4km
2 km
2 km
2 km
4 km

Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.

JUSTIFICATIVA
Os Municípios e Distritos supra mencionados,
necessitam com urgência destas melhorias, as quais
beneficiarão a toda população, além de facilitar a trafegabilidade
do escoamento de produções agropecuárias e outras, bem
como o embelezamento do aspecto urbano.
Visando o bem estar da população de nosso Estado e
no exercício do mandato a nós conferido, é que apresentamos
esta proposição aos Nobres Pares contando com a aprovação
de Vossas Excelências.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI E DEPUTADO
LUIZ CLÁUDIO:
Indica ao Poder Executivo, através da Secretaria de
Estado da Agricultura e Desenvolvimento – SEAPS, da
necessidade de ser criada a Câmara Setorial da Pecuária de
Corte, da comercialização da carne bovina.
Os Parlamentares que a presente subscrevem, nos
termos regimentais, indica ao Poder Executivo a necessidade
de ser criada a Câmara Setorial da Pecuária de Corte e da
Comercialização da Carne Bovina, a fim de debater e
regulamentar a comercialização do gado bovino para o abate
e a exportação.
Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.
Dep.Luiz Cláudio.
JUSTIFICATIVA
A presente proposição faz parte de uma série de ações
técnicas e políticas que o Estado, através da Secretária de
Estado da Agricultura e Desenvolvimento, terão que adotar afim
de normatizar o comércio da carne bovina. Os atores envolvidos
no setor da pecuária bovina, empresas, matadouros e
frigoríficos. O Governo do Estado através das suas secretarias
e agência de Defesa, bem como associações e sindicatos de
agricultores e suas Federações, terão que ser agregados em
uma câmara setorial visando discutir e trabalhar a parte final
do setor, com uma comercialização justa para o setor primário
da agricultura.
Tendo em vista a importância do pleito, contamos com
a aprovação dos nobres pares.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO:
Indica ao senhor Governador do Estado de Rondônia,
a necessidade de viabilizar os trabalhos de recuperação das
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estradas que dão acesso às linhas do Distrito de Vista Alegre
do Abunã, no Município de Porto Velho/RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exmo. Senhor Governador, ouvido o douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar os trabalhos de
recuperação das estradas que dão acesso as seguintes linhas
do Distrito de Vista Alegre do Abunã:
Ramal Linha
05
06 km
Ramal
54
12 km
Ramal linha
01
48 km
Ramal
45
12 km
Ramal
63
10 km
Ramal Jequitibá
14 km
Ramal
40
10 km
Ramal do boi
40 km
JUSTIFICATIVA
Há necessidade urgente de se fazer a recuperação das
estradas, nos trechos acima citados, pois o grande número de
buracos leva os moradores a protestarem pedindo
providências. Atualmente, da forma em que se encontram essas
estradas, são um convite a acidentes de toda ordem, caso não
haja a devida intervenção do órgão competente para tal
finalidade.
Portanto, além dos moradores que correm risco de
vida, há reclamações dos motoristas que têm diversas peças
do veículo danificadas, onerando financeiramente o trabalho
dos transportadores.
O artigo 6º da Constituição Federal garante Educação,
Segurança e Saúde a todos os brasileiros, sem exceção. Da
forma em que está, fica comprometida a educação, segurança
e porque não a saúde dos moradores que fazem uso para
suas jornadas de estudo e trabalho. Este Deputado foi procurado
por moradores, da localidade citada, pois a situação se agrava
dia após dia.
Diante de tal situação, este parlamentar está dando
entrada nesta INDICAÇÃO, esperando mais uma vez contar
com o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis, no que diz
respeito ao encaminhamento da citada reivindicação, para
análise e posterior solução da aludida mensagem.
Plenário das Deliberações, em 02 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES:
“Indica ao Poder Executivo a necessidade de estender
aos Médicos Veterinários pertencentes ao Quadro Permanente
Pessoal Civil do Estado, lotados na SESAU, a gratificação que
específica”.
O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de
estender a gratificação prevista no inciso II do artigo 1º da Lei
nº 1.253, de 14 de novembro de 2003, aos médicos veterinários
pertencentes ao quadro permanente de pessoal civil do Estado
de Rondônia, lotados na Secretaria de Estado da Saúde.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA:
Indica ao Poder Executivo, o asfaltamento da Rodovia
Estadual que liga os Municípios de Urupá e Alvorada do Oeste.
O parlamentar que a presente subscreve, indica na
forma regimental, ao Poder Executivo o asfaltamento da Rodovia
Estadual que liga os municípios de Urupá e Alvorada do Oeste.
JUSTIFICATIVA
Proporcionar as famílias residentes na área abrangida
pela estrada, melhores condições de acesso para facilitar o
deslocamento e incremento das atividades econômicas e sociais
na região.
Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. Chico Paraíba.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO:
Indica ao Poder Executivo a aquisição de um kit
computador para a Escola Pólo Caramuru no quilômetro 90
BR-421, no Município de Campo Novo de Rondônia.
O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a aquisição
de um Kit Computador para atender as necessidades da Escola
Pólo Caramuru, no km 90 Br 421, no Município de Campo Novo
de Rondônia.
Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. Jair Miotto.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO:
Indica ao Poder Executivo realizar a Operação Cidade
Limpa, no Município de Campo Novo de Rondônia.
O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado realizar a
Operação Cidade Limpa no Município de Campo Novo de
Rondônia.
Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. Jair Miotto.
JUSTIFICATIVA
Nobres pares, a indicação que ora apresentamos a
esta Casa de Leis, parte do Ofício n. 002/2007 da Câmara de
Vereadores do Município de Campo Novo de Rondônia,
solicitando nossa intervenção com objetivo de sensibilizar o
Poder Executivo quanto a necessidade da realização da
Operação Cidade Limpa, tendo em vista a carência de maquinas
no município para realizar esses serviços.
- INDICAÇÃO DO DEPUTAO NERI FIRIGOLO :
Indica a necessidade de viabilizar a implementação de
postos do PROCON em cidades no interior do Estado.
O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a implementação de Postos do Procon em cidades no interior
do Estado.

JUSTIFICATIVA
Nossa proposição tem por objetivo estender pelo
princípio da isonomia, aos médicos veterinários lotados na
Secretaria de Estado da Saúde, conforme relação em anexo,
gratificação que já vem sendo paga aos veterinários lotados
na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental –
SEDAM e Secretaria de Estado da Agricultura – SEAPES.
Tendo em vista a importância do pleito, conto com a
aprovação dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 05 de março de 2007.
Dep. Jesualdo Pires.

Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.
JUSTIFICATIVA
Os consumidores residentes nas cidades do interior
do estado estão desguarnecidos quanto ao atendimento do
PROCON, uma vez que, são poucas cidades do interior que
dispõe desta ferramenta. Desta feita, se faz necessário a
implementação de novos postos de atendimento ao consumidor,
no sentido de cumprir o preceito estabelecido em Lei, contudo,
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o Estado de Rondônia, apresenta grande deficiência na prestação
deste serviço.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS:
Indica ao Poder Executivo Estadual Operação Limpeza
nos Municípios de Ariquemes, e Buritis.
O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de
providenciar com urgência, em parceria com os Municípios de
Ariquemes e Buritis, Operação Limpeza nas ruas e avenidas
das cidades.
JUSTIFICATIVA
Os Municípios nem sempre conseguem suprir as
necessidades da população, em virtude da escassez de
recursos, priorizando os serviços essenciais como a saúde e
educação. Às vezes nem assim consegue atender a demanda,
principalmente no Município de Buritis que se desenvolve de
maneira acelerada e o Poder Público não consegue acompanhar
esse desenvolvimento, onde as demandas são crescentes e os
recursos insuficientes.
A limpeza nas referidas cidades se faz necessária uma
vez que nesse período chuvoso a sua falta está trazendo
conseqüências à população, como por exemplo em Buritis que
está tendo um surto de dengue que está deixando em pânico
moradores daquele Município.
Diante disso, pleiteamos ao Governo do Estado que
firme parceria com os Municípios mencionados, o mais urgente
possível, para que seja realizada operações de limpeza geral
nas ruas e avenidas das referidas cidades para que a população
desses Municípios possa estar livre dos problemas que possam
ser causados à saúde, além de melhorar o visual urbanístico
das cidades.
Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.
-ATO Nº P/007/2007:
Nomeia os Membros das Comissões Parlamentares
Permanentes.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constantes
da alínea “a”, inciso III do artigo 14 do Regimento Interno,
resolve:
Art. 1º. Nomear, nos termos de § 4º do artigo 23, do
Regimento Interno, os Membros das Comissões Parlamentares
Permanentes, em conformidade com o Anexo único deste Ato,
indicados por acordo de Lideranças.
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da sua
assinatura.
Gabinete da Presidência, 6 de março de 2007.
Dep. Neodi Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao Sr.
1º Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias a serem apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM
A Deputada que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos regimentais, Moção de Aplauso as
mulheres rondonienses pela passagem do Dia Internacional
da Mulher, comemorado em 08 de março de cada ano, devendo
encaminhar expediente saudando as mulheres, que ajudam a
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constituir a história de Rondônia. Em nossa justificativa
indicamos as homenageadas.
Hoje homenagearemos todas as mulheres
rondonienses, desde a mais humilde do lar até a mais alta
autoridade, através de mulheres que ajudaram e ajudam a
fazer a historia de Rondônia. Senadora Fátima Cleide, Coronel
da PM senhora Angelina dos Santos Correa Ramires, Deputada
Federal senhora Marinha Raupp, Desembargadoras Ivanira
Feitosa Borges e Zelite Andrade Carneiro, Primeira Dama do
Estado senhora Ivone Cassol, as Prefeitas Sueli Aragão, Cacoal,
e Eloísa Bertoletti, Primavera do Oeste, Milene Mota, Rolim de
Moura, Miriam Donadon, Colorado do Oeste, Lucia Tereza,
Espigão do Oeste, e as Vice-Prefeitas Claudia Márcia Carvalho,
Porto Velho, Zélia Maria Oliveira, Ministro Andreazza, as
Presidentes de Câmaras de Vereadores, senhora Ana Maria
Follador, Cacaulândia, e senhora Raquel Duarte Carvalho,
Cacoal, e ex-Governadora senhora Janilene Vasconcelos de
Melo.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
matéria que acaba de ser lida. Encerrada a discussão. Em
votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte, Sr. Secretário.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Requerimento do Tiziu Jidalias.
O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, após ouvido do douto Plenário, que seja
homenageada na Sessão Especial do Dia Internacional da
Mulher a servidora mais idosa desta Casa Legislativa, bem como
convidar para proferir palestra sobre violência contra a mulher
a Drª. Valkíria Boaventura, Delegada Titular da Delegacia da
Mulher de Porto Velho.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
matéria que acaba de ser lida. Encerrada a discussão. Em
votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Solicito ao Sr. 1º Secretário que leia o Ato que nomeia
os membros das Comissões Parlamentares Permanentes.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Ato nºP/
007/2007. Nomeia os membros das Comissões Parlamentares
Permanentes.
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições constantes da alínea “A”,
inciso III do artigo 14 do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, nos termos do § 4º do artigo 23, do
Regimento Interno, os membros das Comissões Parlamentares
Permanentes, em conformidade com o Anexo único deste Ato,
indicados por acordo de Lideranças.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua
assinatura.
Gabinete da Presidência, 06 de março de 2007.
Deputado Neodi Carlos Presidente.
São seguintes os membros:
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Membros
efetivos:
-Deputado Wilber Coimbra – Presidente
-Deputado Luizinho Goebel – Vice-Presidente
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-Deputado Kaká Mendonça
-Deputado Amauri dos Santos
-Deputado Jair Miotto
-Deputado Ezequiel Neiva
SUPLENTES:
- Deputado Chico Paraíba – 1º Suplente
- Deputado Alex Testoni – 2º Suplente
Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
Membros Efetivos:
-Deputado Luiz Cláudio – Presidente
-Deputado Chico Paraíba - Vice-Presidente
-Deputado Doutor Alexandre
-Deputado Miguel Sena
-Deputado Alex Testoni
-Deputado Ribamar Araújo
SUPLENTES:
-Deputado Valter Araújo –1º Suplente
-Deputado Luizinho Goebel –2º Suplente
Comissão de Agricultura, Política Agrária e
Abastecimento.
Membros Efetivos:
-Deputado Ribamar Araújo – Presidente
-Deputado Luiz Cláudio – Vice-Presidente
-Deputado Valdivino Rodrigues
-Deputado Chico Paraíba
-Deputado Maurão de Carvalho
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Comissão de Transportes.
Membros Efetivos:
- Deputado Kaká Mendonça – Presidente
- Deputado Tiziu Jidalias – Vice-Presidente
- Deputado Alex Testoni
- Deputado Valdivino Rodrigues
- Deputado Professor Dantas
SUPLENTES:
- Deputado Jesualdo Pires - 1º Suplente
- Deputado Euclides Maciel - 2º Suplente
Comissão de Defesa do Consumidor.
Membros Efetivos:
- Deputado Doutor Alexandre – Presidente
- Deputado Euclides Maciel – Vice-Presidente
- Deputado Maurinho Silva
- Deputado Neri Firigolo
- Deputado Maurão de Carvalho
SUPLENTES:
- Deputado Jair Miotto – 1° Suplente
- Deputado Ezequiel Neiva- 2º Suplente
Comissão de Divisão Territorial.
Membros Efetivos:
- Deputado Valdivino Rodrigues – Presidente
- Deputado Maurão de Carvalho – Vice-Presidente
- Deputado Valter Araújo
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Wilber Coimbra
SUPLENTES:

SUPLENTES:
-Deputado Neri Firigolo – 1º Suplente
-Deputado Kaká Mendonça – 2º Suplente
Comissão de Indústria e Comércio, Minas e Energia.
Membros Efetivos:
-Deputado Euclides Maciel – Presidente
-Deputado Alex Testoni – Vice-Presidente
-Deputado Professor Dantas
-Deputado Daniela Amorim
-Deputado Jesualdo Pires
SUPLENTES:
-Deputado Marcos Donadon - 1º Suplente
-Deputado Maurinho Silva – 2º Suplente
Comissão de Educação e Desporto.
Membros Efetivos:
-Deputado Professor Dantas – Presidente
-Deputado Alex Testoni – Vice-Presidente
-Deputado Chico Paraíba
-Deputado Marcos Donadon
-Deputado Tiziu Jidalias
SUPLENTES:
- Deputada Daniela Amorim – 1ª Suplente
- Deputado Valdivino Rodrigues – 2º Suplente

- Deputado Jair Miotto – 1º Suplente
- Deputado Ribamar Araújo –2º Suplente
Comissão de Saúde e Assistência Social.
Membros Efetivos:
- Deputado Jair Miotto – Presidente
- Deputado Miguel Sena – Vice-Presidente
- Deputado Doutor Alexandre
- Deputado Maurinho Silva
- Deputado Luizinho Goebel
SUPLENTES:
- Deputado Jesualdo Pires 1º Suplente
- Deputado Valter Araújo 2º Suplente
Comissão de Meio Ambiente.
Membros Efetivos:
- Deputado Valter Araújo – Presidente
- Deputada Daniela Amorim – Vice-Presidente
- Deputado Jair Miotto
- Deputado Wilber Coimbra
- Deputado Neri Firigolo
SUPLENTES:
- Deputado Luizinho Goebel - 1º Suplente
-Deputado Amauri dos Santos - 2º Suplente
Comissão de Obras Publicas.
Membros Efetivos:
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- Deputado Luizinho Goebel - Presidente
- Deputado Jesualdo Pires – Vice-Presidente
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Amauri dos Santos
- Deputado Tiziu Jidalias
SUPLENTES:
- Deputado Miguel Sena – 1º Suplente
- Deputado Maurão de Carvalho – 2º Suplente
Comissão de Direitos Humanos.
Membros Efetivos:
- Deputado Amauri dos Santos – Presidente
- Deputado Maurinho Silva – Vice-Presidente
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputado Miguel Sena
SUPLENTES:
- Deputado Doutor Alexandre –1º Suplente
- Deputado Professor Dantas – 2º Suplente
Comissão de Fiscalização.
Membros Efetivos:
- Deputado Tiziu Jidalias – Presidente
- Deputado Ezequiel Neiva – Vice-Presidente
- Deputado Valter Araújo
- Deputado Miguel Sena
- Deputada Daniela Amorim
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Neri Firigolo
SUPLENTES:
- Deputado Amauri dos Santos –1º Suplente
- Deputado Alex Testoni – 2º Suplente
Foi lido o ato, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia. Passaremos às Comunicações Parlamentares.
Com a palavra, por um prazo de cinco minutos, sem
aparte, o ilustre Deputado Ribamar Araújo.
O SR. RIBAMAR ARAUJO – Exmo. Sr. Neodi Carlos,
Presidente desta Casa, demais membros da Mesa, nobres
Pares, imprensa, funcionários da Casa. Quero aqui saudar,
através da sua Presidente Claudir, todos os membros do
SINTERO e todos os sindicalistas aqui presentes, minhas
senhoras, meus senhores.
Começando aqui o meu discurso, Sr. Presidente,
cumprimentar e parabenizar a nossa colega Deputada Daniela
Amorim, pelo seu aniversário e desejar à senhora muitos anos
de vida, muita felicidade e um trabalho muito profícuo nesta
Casa. Queria aqui, senhor Presidente, dizer que em que pese
vários Deputados aqui, através das suas falas, dos seus
discursos, terem elogiado as discussões que fortalecem a
democracia, mas ao mesmo tempo dizer que essa demora,
esse desrespeito que se faz às pessoas presentes nesta galeria
não faz parte da democracia. Eu que tenho conclamado o povo
para estar presente nesta Casa para que eles possam
acompanhar de perto o trabalho dos seus representantes, mas
não podemos ter esperança diante de tanto desrespeito, que
essas pessoas tenham como deixar os seus afazeres
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particulares para ficarem aqui tantas horas esperando por
muitas vezes discussões estéreis de Deputados. E aqui, nobre
Deputado Euclides Maciel, quando V.Exª. em seu discurso fala
dessa vergonha que é a imunidade parlamentar, eu queria
corroborar as suas palavras e dizer que essa é uma das maiores
aberrações que existem na política do Brasil, levando muitas
vezes bandidos perigosos comprar um mandato parlamentar
a peso de ouro para continuar cometendo os mais diversos
tipos de crimes, sem poder ser atingidos pelo braço da Justiça.
Nobre Deputado Luiz Cláudio, em seu discurso aqui
falou da diminuição da violência e da mudança de posição do
ranking em que se encontra a cidade de Porto Velho. Quero
dizer que V.Exª. está completamente enganado no que se refere
ao ranking, a posição que Porto Velho ocupa em nível de Brasil
não é a 10ª Capital e sim a 3ª Capital mais violenta do Brasil,
e não quero aqui neste momento questionar o esforço ou a
falta dele que o Governador Ivo Cassol está fazendo ou deixando
de fazer, e sei até que houve um aumento, mesmo pequeno,
do efetivo da nossa briosa Polícia Militar, e aqui nem tampouco,
nobre Deputado Wilber, estou questionando a ação da nossa
briosa Polícia, mas eu que tenho acompanhado o sofrimento
do nosso povo nas periferias desta cidade é que sei quanto a
violência campeia e muitos cidadãos das periferias desta cidade
não têm o que fazer e não tem como se proteger, a não ser
pedir a Deus a proteção divina. E o nobre Deputado Wilber
quando falava e se referia ao meu nome, que enquanto a gente
dormia a nossa Polícia estaria agindo, eu, nobre Deputado,
graças a Deus durmo tranqüilo, porque eu posso de qualquer
maneira habitar, morar num lugar onde a violência ainda não é
tão presente quanto a violência presente nas periferias. Quanta
violência tem atormentado os nossos irmãos desses bairros
mais periféricos? E aqui eu quero pedir ao Deputado Luiz Cláudio
e aos demais colegas, vamos nos ombrearmos para que
sempre não deixe de cobrar do nosso Governador melhoria na
segurança pública, porque o nosso povo já não tem mais o
que fazer, tantos irmãos nossos, comerciantes principalmente
que têm, além de ser lesado e levado o seu patrimônio, levado
aquilo que é mais importante que é a sua própria vida, e aí,
meus irmãos, eu não posso concordar quando dizem que a
violência de Porto Velho diminuiu, como não posso concordar,
Sr. Presidente, com determinadas manobras feitas aqui dentro
que deixam determinados Deputados que vieram para cá com
tanta vontade de trabalhar, mas que deixam entristecidos, como
declarou aqui na Tribuna o nobre Deputado Tiziu, nós temos
que fazer alguma coisa para sermos diferentes, nós temos
que mostrar que esta Casa tem um comportamento diferente
do que era e aqui quando falou o nobre Deputado Miguel Sena,
quando do pronunciamento do nobre Deputado Amauri, dizendo
que as estradas de Porto Velho não são diferentes das estradas
de Jaru e com certeza, nobre Deputado Miguel Sena, é porque
V.Exª. não sabe as condições que viviam as estradas de Porto
Velho há dois e três meses atrás, antes dessa atual
administração do prefeito Roberto Sobrinho onde eu tive o
prazer de ser o Secretário Municipal de Agricultura e pegamos
uma Secretaria sucateada e um povo da zona rural que sofria
cinco, dez, quinze, vinte anos por falta de estrada e nenhuma
dessas administrações dava a atenção aos clamores do nosso
povo, e eu em um ano recuperei aquela Secretaria, fiz dela,
da minha Secretaria quando peguei, transformei numa das
melhores Secretarias, recuperei todo maquinário, coloquei tudo
que era bandido, vendedor de óleo diesel, vendedor de peça
de máquina, aqueles que quebravam as máquinas para não
trabalhar para fora e aí é onde muitas vezes precisa o
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desprendimento e a coragem, porque a pressão, Sr. Presidente,
como V.Exª. tem sofrido aqui, sempre é muito grande quando
alguém chega para fazer a coisa certa nesse país inteiro e eu
não me amedrontei, como não me amedronto em momento
nenhum e fiz naquele tempo quase 800 quilômetros de
recuperação de estradas vicinais. Claro, Deputado Miguel Sena,
que alguns dos nossos irmãos por um município imenso na
sua extensão territorial, muitos ainda não foram contemplados,
como nossos irmãos da Ponta do Abunã, que antes viviam
totalmente abandonados, mas depois dessa administração do
prefeito Roberto Sobrinho algumas ações têm sido feitas
juntamente, e eu aqui agradeço ao Governo do Estado que
olhou por aqueles irmãos tão esquecidos e tão abandonados
ao longo de toda história , em todo tempo em que sofre e por
isso, nobre Deputado Miguel Sena, que eu não podia deixar de
me manifestar. Hoje o município de Porto Velho que era
considerado o município de estradas piores e mais precárias,
hoje com certeza é o município co m as melhores estradas
vicinais, graças a um trabalho sério que se começou a fazer na
minha administração como Secretário e que foi dado
prosseguimento com a gestão da Dra. Josélia Saraiva, que
também deu prosseguimento ao trabalho que eu vinha
realizando e eu quero neste momento fazer um apelo para
que o nosso Governo do Estado ajude o nosso município nessa
questão das estradas vicinais.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Sr. Deputado, o
senhor tem um minuto para encerrar.
O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Eu agradeço, Sr.
Presidente, e espero a oportunidade de algum momento numa
Sessão Ordinária desta Casa eu ter acesso aos 20 minutos,
porque até agora tentei e nunca consegui, sempre o meu
discurso fica comprometido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
por um tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Alex Testoni.
O SR. ALEX TESTONI – Senhoras e senhores, nobres
colegas Deputados, Mesa Diretora, Sr. Presidente, hoje prometo
aos senhores que serei bastante light.
Gostaria de parabenizar a postura dos três Deputados
da Casa do Partido dos Trabalhadores, Deputado Dantas,
Deputado Neri Firigolo, Deputado Ribamar Araújo, pela postura
que têm, correta, dentro desta Casa. Também agradecer o
Deputado Luiz Cláudio pelo companheirismo que está
demonstrando comigo, companheirismo com os demais colegas
e também da importância já relatada por ele da Câmara Setorial
da Carne e também do projeto aprovado pelos nobres colegas
da balança que vai pesar o gado, a balança do pequeno, médio
pecuarista, que eles terão à disposição para conferir o peso do
gado vendido a todos os frigoríficos aqui no Estado de Rondônia.
É importante ressaltar o trabalho que nós Deputados
estamos fazendo aqui na Casa. Eu gostaria que cada um de
nós seja responsabilizado por qualquer ato, cada um, nós não
poderemos assumir responsabilidade de nenhum ato de
nenhum companheiro. Também dizer à imprensa da
importância fundamental que ela tem aqui dentro da Casa, ela
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deve estar nos corredores, ela deve estar aqui no Plenário, em
todo lugar e também dizer à imprensa que a postura dela tem
uma grande importância para esta Casa. Nós estamos fazendo
a nossa parte. Fui injustamente atacado por um site
desmoralizado, usando palavras de baixo calão. Eu pergunto a
esse site: para quê isso? Por que não ocupou o espaço em
defesa da Casa, em defesa daquilo que nós estamos lutando
em nosso Estado, desenvolvendo o nosso Estado, criando
projetos, aprovando leis, enxugando a Casa, valorizando o
dinheiro público? Por que atacar este site o agricultor da zona
rural, do município de Ouro Preto do Oeste, o agricultor deste
município e de outros municípios, é de lá que vêm os impostos,
é com as mãos calejadas que eles plantam o café, tiram o
leite, produzem a carne, o arroz, o feijão. Eu estava de boné
em uma cerimônia de posse de Secretários do Governo do
Estado; Digam a esse site, sempre usei boné nos últimos 17
anos, não pode o meu boné ofender o próximo, o que deve
ofender é a maneira que fizeram nesta Casa com o dinheiro
público, eu vou continuar usando o boné e peço a esse site que
peça desculpas ao agricultor do Estado de Rondônia.
Quero também falar ao companheiro nobre Deputado
Euclides Maciel, que eu aprendi admirá-lo, a postura dele nesta
Casa, não quero que ele renuncie à Liderança do Governo que
até agora nada desabonou o Deputado Euclides Maciel nesta
Casa. Disse também nobre Deputado Euclides Maciel que o
Deputado Alex Testoni tem recuado. Recuei e continuarei
recuando, desde que seja para moralização e benefício do
Estado de Rondônia, não recuarei um milímetro se não for
para continuar o nosso trabalho de moralidade e qualquer um
de nós que fizer qualquer coisa de errado, a imprensa poderá
e deverá divulgar. Vou continuar usando o meu boné, falei por
diversas vezes, não adianta pressionar o Deputado Alex Testoni,
vou continuar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo,
nós da Mesa Diretora, nós 24 Deputados e os funcionários da
Casa que trabalham serão valorizados, não ouçam boatos,
funcionários da Casa, que cortará benefícios, cortará isso e
cortará aquilo. Pelo amor de Deus, os funcionários que não
trabalham parem de pressionar. O povo do Estado de Rondônia,
nobres colegas Deputados, está esperando uma resposta, e
terá Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Sr. Deputado, o
senhor tem um minuto para encerrar.
O SR. ALEX TESTONI – Agora, gostaria de agradecer
novamente a todos os colegas Deputados pela postura que
estão tendo na Casa, não são todos, mas são a maioria, a
grande maioria, e peço a imprensa que divulgue o nosso
trabalho, não use o poder que tem para atacar pessoalmente
a vida pessoal, a maneira que cada Deputado tem de se vestir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, antes de
encerrar a presente sessão convoco a sessão ordinária para o
dia 7 de março, no horário regimental, ou seja, às 9 horas da
manhã.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se esta sessão às 20 horas e 44 minutos)

