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      SUMÁRIO

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
1ª SESSÃO ESPECIAL
ATOS DIVERSOS

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Em 7 de março de 2007

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos - Presidente

Miguel Sena -2º Vice-Presidente
Alex Textoni – 1ºVice-Presidente

Jesualdo Pires – 1ºSecretário
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

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

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu Jidalias
(PMDB),  Chico Paraíba (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká
Mendonça (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor Dantas (PT),
Neri Firigolo (PT), Dr. Ribamar Araújo (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 (Miguel Sena) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 6ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Convido o companheiro Deputado Professor Dantas
para secretariar e ler a ata.

O SR. PROFESSOR DANTAS (Secretário ad hoc)
– Procedendo à leitura da Ata da Sessão anterior.

(Às 9 horas e 38 minutos o senhor Miguel Sena passa
a presidência ao senhor Alex Testoni).

(Às 9 horas e 41 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

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

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT,
informando que a Bancada de Deputados Estaduais na
Assembléia Legislativa de Rondônia terá como líder o
Deputado Estadual Néri Firigolo.

02 – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT,
informando que a Bancada de Deputados Estaduais do Partido
na Assembléia Legislativa de Rondônia terá como líder, a partir
de 06/03/07, o Deputado Estadual Ribamar Araújo.

03 – TELEGRAMA N° 000140/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Hospital de Base Dr. Ari
Pinheiro, no valor de R$9.256,00.(nove mil duzentos cinqüenta
e seis reais)

04 – TELEGRAMA N° 000442/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para a Casa de Saúde Santa
Marcelina no valor de R$5.282,22. (cinco mil duzentos oitenta
e dois reais e vinte e dois centavos)
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05 - TELEGRAMA N° 000141/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$6.000,00. (seis mil reais)

06 – TELEGRAMA N° 000003/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 4.578.697,48. (quatro milhões quinhentos e setenta e
oito mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito
centavos)

07 – TELEGRAMA N° 000012/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.075,00. (dois mil e setenta e cinco reais)

08 – TELEGRAMA N° 000021/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.668,00. (seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais)

09 – TELEGRAMA N° 000049/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$37.616,50. (trinta e sete mil seiscentos dezesseis reais e
cinqüenta centavos)

t:10 – TELEGRAMA N° 000050/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.633,14. (dois mil seiscentos trinta e três reais e quatorze
centavos)

11 – TELEGRAMA N° 000051/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$36.603,00. (trinta e seis mil seiscentos e três reais)

12 – TELEGRAMA N° 000052/07, de 22 de janeiro
– Ministério da Saúde informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual
de Saúde, no valor de R$ 2.080,00. (dois mil e oitenta reais )

13 – TELEGRAMA N° 000052/07, de 19 janeiro –
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual
de Saúde, no valor de R$ 200.816,81. (duzentos mil e oitocentos
e dezesseis reais e oitenta e um centavos)

14 – TELEGRAMA N° 000053/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo

Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$33.509,04. (trinta e três mil e quinhentos e nove reais e
quatro centavos)

15 – TELEGRAMA N° 000059/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 614.212,44. (seiscentos quatorze mil e duzentos doze
reais e quarenta e quatro centavos)

16 – TELEGRAMA N° 000060/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 262.187,86. (duzentos e sessenta e dois mil cento e
oitenta sete reais e oitenta seis centavos)

17 – TELEGRAMA N° 000066/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$14.600,22. (quatorze mil seiscentos reais e vinte e dois
centavos)

18 – TELEGRAMA N° 000067/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.600,00. (seis mil e seiscentos reais)

19 – TELEGRAMA N° 000104/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$16.268,00. (dezesseis mil e duzentos e sessenta e oito
reais)

20 – TELEGRAMA N° 000105/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$33.509,04. (trinta e três mil e quinhentos e nove reais e
quatro centavos)

21 – TELEGRAMA N° 000122/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$1.015,00. (um mil e quinze reais)

22 – TELEGRAMA N° 000123/07 – Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$3.400,00. (três mil quatrocentos reais)

Lido o expediente, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passaremos às
Breves Comunicações. Com a palavra pelo tempo de cinco
minutos, sem apartes, o ilustre Deputado Professor Dantas.

Solicito o Sr. 1º Secretário que assuma a Presidência
dos trabalhos que eu preciso me retirar.

(Às 09 horas e 57 minutos o Sr. Neodi  Carlos, passa a
Presidência ao Sr. Jesualdo Pires)

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
companheiros Deputados, amigos da imprensa, público aqui
presente. Gostaria Sr. Presidente, de usar a palavra neste
instante, por alguns segundos para falar alguma coisa em
relação a PEC da Transposição, a famosa PEC da Transposição
que nós temos muito ouvido falar por aí em Rondônia. É algo
que, digo Sr. Presidente, de muita importância para nós aqui
no Estado de Rondônia principalmente nós que somos
funcionários públicos e estamos aí na expectativa dessa PEC
da Transposição, o que seria todo funcionário contratado no
período de 81 até dezembro de 91, no período de 10 anos, Sr.
Presidente, está sendo tratado e vista a possibilidade desse
pessoal passar ao quadro do funcionalismo federal. O que seria
para nós de Rondônia algo muito bom. Primeiro seria bom no
sentido de que esses funcionários passariam a ter uma condição
melhor salarial, condição melhor e depois porque também iria
desafogar o Estado, desafogar as Prefeituras e aí, Sr.
Presidente, algo como a PEC, algo que venha assim trazer um
benefício muito grande para o nosso Estado de Rondônia, nós
estamos usando a palavra no sentido de que nós devemos
fazer um trabalho, uma campanha de mobilização, não somente
dos funcionários, mas eu acredito de todos nós do Estado de
Rondônia inteiro no sentido de nós buscarmos o acontecimento
dessa PEC. Em conversa com algumas pessoas ligadas ao
Governo Federal, já nos disseram que nós estamos num
momento bom, se essa PEC for à votação este ano ainda, Sr.
Presidente, a possibilidade de ser aprovada é muito grande. Já
sabemos que a PEC já foi aprovada no Senado, primeiro e
segundo turno em votação, com folga até e agora ela pode,
ela já está, está sendo criada uma nova comissão e vai começar
a andar no Congresso Nacional. Então pelos cálculos a gente
entende que se fosse hoje a votação, nós teríamos aí com
folga uns 150 votos mais ou menos, vamos precisar de mais
uns 100 votos para que ela seja aprovada. Então há necessidade
agora da nossa mobilização, eu sugeriria e no momento
oportuno fazer indicação, Sr. Presidente, de uma Comissão
Parlamentar para acompanhar a PEC, essa PEC da
Transposição, a indicação de uma Comissão  Parlamentar para
que possa acompanhar de perto, ver como está, em que
andamento vai, o que já foi votado, essa Comissão está
trabalhando mesmo ou não lá em Brasília, para nós termos
uma resposta a sociedade que nos perguntam muito, quando
a gente anda por aí principalmente no meio do funcionalismo,
todo mundo quer saber como é que está a PEC e daí nós vamos
passar a federal mesmo, ou não? Essa é uma pergunta que a
gente ouve constantemente. Então Sr. Presidente, eu gostaria
e aproveitando já segunda-feira que vem aí os Deputados
Federais aí, nós já fazermos uma conversa com eles no sentido
de nós estarmos acompanhando de perto, estarmos sugerindo,
estarmos mobilizando. A mobilização tem que ser mais é fora
de Rondônia, porque aqui a gente acredita, Sr. Presidente, que
os 8 votos daqui, não é deputado Luiz Cláudio, os 8 votos dos
Deputados Federais de Rondônia esses estão garantidos, mas
aí por exemplo, nós irmos buscar votos também em outros
Estados, eu por exemplo, me comprometo que sou lá do Paraná,
inclusive, tenho um amigo que é Deputado Federal no Paraná
e já vou ligar para ele, vou entrar em contato com ele e pedir
o apoio e assim nós Parlamentares buscando, o deputado

Ribamar lá na Paraíba, os seus amigos que são Deputados
Federais lá na Paraíba e assim por diante, é mobilização que a
gente tem que fazer neste momento, eu sei que isso é de
interesse do Governador, isso é de interesse de todos nós, da
população de um modo em geral.

Então fica aí a minha palavra Sr. Presidente, no sentido
da PEC, vamos mobilizar, vamos fazer mobilização para que
isso aconteça que será algo muito bom para Rondônia. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Faz uso da
palavra o Deputado Ezequiel Neiva, pelo tempo de cinco minutos.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Quero cumprimentar aqui o
Sr. Presidente, Mesa Diretora, os demais nobres Deputados,
Deputada aqui presente, cumprimentar também, um
cumprimento todo especial aos nossos irmãos Vereadores lá
de Cerejeiras, Vereador Nenê Prudente, Vereador Rudi,
Vereador Pedrinho, também o nosso Secretário de Saúde
Municipal lá, Afonso Emerick.

Eu neste momento quero voltar aqui à discussão Srs.
Deputados, da questão do biodiesel. Nós estamos prestes a
receber aí a visita do Presidente norte-americano, do BUSH
que vem para o Brasil para fechar com as nossas indústrias
produtoras de álcool, um grande contrato para que o Brasil
possa estar assim aumentando a sua exportação já que 60%
de toda a nossa produção de álcool já vai para os Estados
Unidos consumida ali naquele país. E os Estados Unidos vem
dessa vez propor aos nossos agricultores, propor aos nossos
industriais uma grande soma em dinheiro para que venhamos
então ter condições de construir mais indústrias e o que me
chamou muito a atenção ontem quando vi uma reportagem é
que se faz necessário uma discussão da nossa bancada federal,
inclusive, no dia 12 quando estaremos aqui todos juntos
reunidos, Deputado Dantas, para que nós não venhamos a ficar
reféns daquele país e termos que vender a nossa produção
apenas para eles, uma vez que todo mundo vai necessitar
deputado Tiziu, do biodiesel, do combustível renovável que é o
álcool. Então na segunda-feira eu gostaria que os demais
colegas aí nos ajudassem nesse sentido, em despertar os
nossos colegas da bancada federal nesse sentido. Comentava
com o deputado Luiz Cláudio ali que na semana seguinte, sem
ser a semana próxima, estaremos indo a Montes Claros em
Minas Gerais e aqui comunicar até os nossos Vereadores lá de
Cerejeiras, que já fizemos um requerimento, Nenê e vamos
levar Cerejeiras, vamos levar de Corumbiara, vamos levar de
Cabixi, vamos levar de Colorado, técnicos da EMATER, iremos
fazer uma visita a cidade de Montes Claros, Minas Gerais; onde
a própria PETROBRÁS se instalou lá uma usina para beneficiar
o BIOMANSO, onde cooperativas se organizaram em grupos
de 25, grupos de 30 e estão produzindo lá o biodiesel e vendendo
diretamente para PETROBRÁS, iremos passar também nessa
viagem nossa, em Tocantins onde se instalaram lá também 5
indústrias para fazer o combustível também, para fazer o álcool
da batata doce e diga-se de passagem que está dando mais
de que a cana, sendo que uma tonelada de cana produz 100
litros de álcool e uma tonelada da batata está produzindo 200
litros de álcool. Para os senhores terem uma noção da
rentabilidade e do grande negócio que está sendo o biodiesel.
Iremos passar também em Barra do Bugres onde a Barrálcool
que também se instalou lá e está mudando, está revolucionando
a vida  daquele município, está revolucionando a vida daquela
região, iremos fazer esse grande trabalho ali no Cone Sul, os
Vereadores sabem do nosso interesse por aquele lugar e não
somente o Cone Sul, eu creio que iremos convidar alguns
Parlamentares que estarão  se deslocando lá comigo nessa
comitiva para que o Estado de Rondônia deixe de ser também
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apenas um grande produtor de gado que é, mas que passe a
ser também um grande produtor do biodiesel que vai ajudar e
muito a nossa questão econômica, diversificar a nossa situação
econômica aqui no Estado de Rondônia.

Mas eu quero agora neste momento chamar atenção
dos senhores, a um fato que na sexta-feira passada quando
estava em Pimenteiras, alguns dos policiais que ali estavam
deputado Luizinho, me convidaram para uma reunião a parte
e depois eu fiz questão de chamar o Governador que estava
presente ali também. Pimenteiras, que os senhores sabem é
uma cidade de fronteira, é um município de fronteira do nosso
Estado e a Polícia Militar daquele município tem lá viaturas,
isso é certo, tem armamento muito precário; coletes estão
todos vencidos, mas o que mais chamou atenção, deputado
Tucura é que alguns cidadãos roubaram algumas motos lá em
Cerejeiras e Colorado e atravessaram o rio com um motor 45
e os policiais militares conseguiram pegar emprestado um
motor de 15 para perseguir um motor 40. Imaginem só Vossas
Excelências, é como se nós tivéssemos de bicicleta correndo
atrás de automóvel, nunca iríamos pegar, apenas viram as
motocicletas em cima do barco descendo o rio e nada puderam
fazer. E eu quero aqui chamar a atenção do Sr. Governador,
chamar a atenção desta Casa para que nos empenhamos em
dar suporte e condições para que a Polícia Militar, conforme o
nosso amigo deputado Wilber estava falando ontem aqui, eu
que sou morador daquela região e por algumas vezes participei
de algumas missões muito interessantes naquele rio e me
lembro que em uma oportunidade que eu passei, Deputado Dr.
Alexandre, três dias comendo ovos de tracajá, três dias e três
noites em uma missão muito perigosa naquele rio Guaporé,
divisa com a Bolívia, para recuperar veículos furtados e para
prender latrocidas que haviam praticados crimes naquele
município. E naquele momento eu conversava com o Governador
e o pedido dos policiais era para que o Estado de Rondônia
pudesse providenciar o mínimo possível de condições deputado
Tiziu e eu fiz um pedido para o Governador ali de um motor 90
ou 115 e uma lancha apropriada, toda equipada para que a
Polícia Militar de Pimenteiras viesse então desempenhar ali o
papel da polícia naquela fronteira, naquela divisa, com aquele
país. Informando aos senhores que por 3 anos consecutivos
ali, nós fizemos mais apreensão de cocaína de que a própria
Policia Federal em Vilhena.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Sr. Deputado,
o senhor já extrapolou o tempo em um minuto.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Eu quero neste momento
aqui então pedir o empenho de V.Exª.s e estarei fazendo essa
indicação, Sr. Presidente, ao Governador ainda hoje para que
seja comprado então esse equipamento para a Polícia Militar
de Pimenteiras e toda região vai se beneficiar disso. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Deputado Tiziu
Jidalias, nas Breves Comunicações, por cinco minutos.

O SR. CHICO PARAIBA – Senhor Presidente, só uma
questão de ordem, eu queria comunicar V.Exª. e aos nobres
Parlamentares, agradecer aqui o Deputado Tiziu por ter me
dado o espaço, que amanhã nós não estaremos aqui porque
estamos viajando para Brasília, onde iremos participar da
Convenção Nacional do PMDB. Então fica aqui registrado a minha
ausência amanhã, justificada. Obrigado Presidente, obrigado
Deputado Tiziu.

O SR.PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Será
justificada, Deputado Chico Paraíba.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, Mesa Diretora,
Imprensa presente, Senhores Deputados, amigos que estão
nesta galeria nos ouvindo, para mim é um prazer muito grande
e um dia de muita alegria. Eu tenho por diversas vezes, usado
esta Tribuna para aqui fazer muitas reivindicações e com
certeza continuarei me utilizando dela até porque entendo que
esta Tribuna, na realidade ela precisa ser utilizada sobretudo,
para defendermos o interesse do nosso povo. Mas eu quero
hoje Sr. Presidente, Mesa Diretora, amigos Deputados, povo
aqui presente, quero fazer a minha homenagem antecipada
as nossas valorosas mulheres, principalmente do nosso Estado
de Rondônia e aqui todas vocês que fazem parte neste
momento, deste plenário que estão nos ouvindo por toda esta
Casa, sintam-se homenageadas e ao mesmo tempo aqui, que
vocês possam ser a representatividade de todas as mulheres
em todos os nossos alcances do Estado de Rondônia. Eu tenho
Sr. Presidente, uma grande estima pela mulher e aqui digo o
seguinte: O que seria de nós homens se não fossem as
valorosas mulheres? Eu gostaria de chamar a atenção de cada
um dos senhores, para que esta data que se antecede e que
nós iremos comemorar amanhã o Dia das Mulheres, que não
seja apenas uma data festiva, até porque nós temos muitos
assuntos para serem abordados nesta data tão especial que é
o Dia das Mulheres. O sábio Salomão, já diz está registrado na
palavra de Deus, eu aqui quero fazer uma reflexão Sr.
Presidente, Srs. Deputados, amigos aqui presente. Em uma
das suas parábolas, Deus quando estava na realidade fazendo
ali um questionamento e dando a oportunidade, para Salomão,
ele se vira para Salomão e faz a seguinte pergunta: Salomão
o que queres que eu te dê? E Salomão como já tem o seu
nome e faz jus ao seu nome, o sábio Salomão lhe diz: “Senhor
o que me basta é a sua sabedoria”; e na sua grande sabedoria,
sabedoria de Salomão a qual me refiro, ele considera a mulher
como uma virtuosa mulher, Salomão ele faz várias referências,
dando realmente a mulher o valor e o prestígio que realmente
ela merece. É a mesma mulher, que hoje dentro da nossa
sociedade, senhores Deputados, vivem tantas e tantas
discriminações. Eu quero aqui render a vocês a nossa, a minha
homenagem e dizer que espero mesmo, que com a fé em
Deus nós possamos buscar dentro das nossas autoridades, o
espaço devido para as nossas valorosas mulheres. Não basta,
não é difícil, Sr. Presidente, Srs. Deputados nós falarmos sobre
este assunto, basta só nós olharmos para o caso da política,
as mulheres que já são mais de 50%, da população do nosso
Estado e que infelizmente dentro das empresas  não têm o
mesmo espaço, nem  o mesmo valor, basta se nós olharmos
nas empresas privadas a maioria das mulheres que lá trabalham
ganham menos de 50%, do que um homem. Se nós olharmos
para a política também não é diferente, vocês vão perceber
que no meio de todos os políticos que existem dentro do país e
aqui eu tenho dado, por exemplo, de Governadores, de 27
Governadores do Estado, temos apenas três que são mulheres,
se vocês forem olhar na verdade nós temos alguns números
que é muito interessante se falar. Vocês podem ver que de 81
Senadores, nós temos apenas 4 que são mulheres, nós estamos
ainda vendo, a mulher muito distante da sua realidade e eu
repito: mulher que é tão valiosa no tratar da sua família e que
aqui eu quero com muita liberdade, como homem dizer que
me perdoe os homens pela minha palavra, mas são elas na
maioria das vezes que demonstram o verdadeiro equilíbrio de
uma família e aqui não é diferente das nossas famílias senhores
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Senhor
Deputado o senhor tem mais  um minuto para encerrar.
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O SR. TIZIU JIDALIAS – Não é diferente do nosso, de
cada um de nós Senhores Deputados, principalmente nós que
somos homens e que sabemos que estamos na maioria das
vezes distantes das nossas famílias, mas são as nossas
mulheres que continuam criando e formando esta grande base
familiar. Por isso aqui mulheres dentro deste pouco espaço de
tempo, teria muitas outras coisas para falar sobre vocês, pelo
grande valor que vocês têm dentro desta sociedade. Mas se
sintam aqui homenageadas por este Deputado e é por isso
que ontem fiz aquele requerimento para esta Mesa, para que
realmente esta data seja uma data fixada dentro desta Casa,
como não só no lembrete comemorativo, mas que nós possamos
realmente levantar temas importantes, que venham realmente
chamar a nossa mulher, para a discussão preciosa da nossa
sociedade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (JESUALDO PIRES) – Por tempo
de cinco minutos o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar a Mesa em
nome do Sr. Presidente, Cumprimentar os demais Deputados,
a Deputada Daniela, a imprensa, cumprimentar os Vereadores
da cidade de Cerejeiras; Vereador Rudi Herbet, Vereador Nenê
Prudente, Vereador Pedro e também o Secretário Municipal de
Saúde daquele município seu Alfonso Emerick, cumprimentar
também o Vereador lá da cidade de Alvorada do Oeste;
Vereador que tem cadeira cativa naquela Câmara, já são quatro
mandatos, dito Leiteiro, a  imprensa em geral e a todos os
presentes. Quando eu ouvi aqui o Deputado Dantas falando da
questão do PEC da Transposição, este final de semana
estávamos com o Senador Expedito Júnior e que no dia de
ontem ele estava mudando de partido, exatamente Deputado
com o compromisso daquela bancada que é o partido PR, é
um novo partido no qual o Deputado Valter Araújo também
fará parte que é a fusão com o PL e o compromisso daquele
partido que é base aliada do Governo Lula, se refere exatamente
ao compromisso da Transposição dos servidores do Estado de
Rondônia. Nesse mesmo compromisso também e é outro fato
importante que já citei alguns dias atrás aqui a respeito de nós
fazermos à Comissão, para discutirmos com a nossa Bancada
Federal, a respeito dos pontos básicos, ou seja, cruciais para
que a gente possa discutir com a bancada. E entre eles o sonho
que aparentemente parece que estava adormecido, mas eu
tive a informação do ex- deputado Miguel Souza e no qual
tenho muito interesse e ele já está me passando todo o seu
conhecimento, toda sua experiência em relação a Rodovia Inter-
Oceânica, ou seja, a Estrada do Pacífico, que é muito importante
para o nosso Estado de Rondônia, é muito importante para o
nosso País e nós poderemos através dessa estrada, através
dessa rodovia nós termos um intercâmbio comercial, com esses
outros países como a Bolívia, como Peru e também é um fato
muito importante para ser tratado. E por isso meu
agradecimento então, ao ex-Deputado Federal Miguel de Souza.

Outro fator muito importante que precisamos colocar
em pauta é a respeito da SUFRAMA, hoje nós temos em caixa
na SUFRAMA, R$600.000.000,00 (seiscentos milhões) à
disposição para investimento e esse dinheiro é exatamente
aqui para os Estados da Bacia Amazônica e eles não estão
repassando, isso é direito adquirido nosso, nós temos esse
direito por lei e realmente precisamos cobrar o empenho da
nossa bancada para que também faça com que este dinheiro
que está lá parado seja revestido em benefício tanto para o
nosso Estado, quanto para nossa população. Dizer ao deputado
Ezequiel Neiva, quando falava da questão da Polícia Militar lá
da região fronteiriça de Pimenteiras, que é a divisa de Brasil e
Bolívia, quando solicitou do Governador com certeza tem aqui
também a nossa aprovação, Deputado, por essa sua iniciativa

que realmente é muito importante para aquela região, não
atendendo exclusivamente só o município de Pimenteiras, mas
todos os municípios da região do Cone Sul do Estado, estive
essa semana reunido com o Sorrival de Lima que é o Presidente
da EMATER, o qual nos falou que aquilo que nós aprovamos
aqui com os mais nobres 23 Deputados que é a respeito de
orçamento para investimento ao PROMEC – Programa de
Mecanização Agrícola, e ele nos garantiu que essa contratação
desses equipamentos já está em andamento e que mais tardar
no mês de abril, assim que se iniciar o período de estiagem,
nós já estaremos estendendo esse benefício a todo Estado de
Rondônia. Isso é muito importante porque a gente sabe da
importância da agricultura no nosso Estado.

Essas são as minhas palavras. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Eu peço ao
Sr. Eziquiel Neiva 3º Secretário que assuma os trabalhos da
Casa.

(Às 10 horas e 20 minutos o Sr. Jesualdo Pires, passou
a presidência ao Sr. Ezequiel Neiva).

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Deputado
Jesualdo Pires, com o tempo de 5 minutos, sem apartes.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela, em nome da qual eu já
quero antecipar e cumprimentar todas as mulheres deste Estado
de Rondônia e são pessoas que realmente fazem toda diferença
na vida do país e de toda humanidade. Quero também hipotecar
o total apoio ao nosso Líder, deputado Euclides Maciel, que
ontem colocou as suas angústias, colocou as suas dificuldades
em ser liderança e eu quero que V.Exª. repense nisso, o apoio
de V.Exª. é muito importante, o seu trânsito junto aos colegas
tem sido muito bom, muito eficiente e principalmente por ser
meu amigo e saber da sua conduta que eu peço que reveja
sua posição e que de fato continue nesse cargo de liderança
do Governo que é muito importante junto aos nossos colegas.

Eu quero hoje falar sobre a categoria dos mototaxistas.
Rondônia hoje e eu fiz esse apanhado em 34 municípios, tem
aproximadamente 1.345 mototaxistas, 1.345 motos. Na verdade
esse número de mototaxistas seria o dobro porque na verdade
cada moto dessas 1.345 é utilizada por pelo menos dois
mototaxistas, fazendo o rodízio diário. São trabalhadores que
lutam dia-a-dia sob sol e chuva no interior, indo e vindo aos
lugares onde o serviço de transporte coletivo normalmente não
é realizado. As dificuldades são muitas. Todos que conhecemos
e moramos no interior sabemos das dificuldades dos
mototaxistas. Eles têm que às vezes entrar em locais que não
tenham o serviço público, muitas cidades do Estado de Rondônia,
Sr. Presidente, não tem esse serviço de transporte coletivo e
eles fazem esse papel. Hoje já é uma categoria organizada
em pelo menos 20 municípios, organizados, regulamentados e
têm sob si uma forte responsabilidade que é esse transporte
nas linhas vicinais, nas áreas em que você não tem acesso.
Em agosto de 2002, eu tenho aqui a Lei e depois vou passar
aos colegas, foi aprovada a Lei nº1.109, de 06 de agosto de
2002, que foi sancionada na época pelo Governador José de
Abreu Bianco e que autoriza o Poder Executivo a dar isenção
do ICMS na compra do veículo novo, da Moto 125 cilindradas.
Essa lei foi aprovada, foi sancionada, porém não foi
regulamentada até hoje. Então eu quero fazer um apelo ao
Poder Executivo, estou fazendo um apelo aos colegas
Deputados, a todos os colegas que conhecem essa classe, o
deputado Tiziu em Ariquemes, o Deputado Professor Dantas
em Ouro Preto do Oeste, deputada Daniela em Ariquemes
também que é uma classe muito organizada em Ariquemes, o
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deputado Wilber, o deputado Euclides, enfim, todos que
conhecem essa classe dos mototaxistas.

Já fiz as contas, é uma lei muito bem feita, uma lei
que não onera tanto o Poder Executivo, que na verdade é uma
lei que determina que cada moto-taxista só pode utilizar esse
benefício a cada três anos, no mínimo. Quer dizer, você não
teria aí um problema que de repente alguém pudesse comprar
uma moto para usufruir desse incentivo. E esse valor hoje,
fazendo uma média de todos os mototaxistas, se todos fossem
utilizar esse benefício fiscal nós teríamos no máximo
R$200.000,00 (duzentos mil reais) por ano. Se você considerar
R$200.000,000 mil reais por ano dividido por 2.700 famílias
que dependem desse serviço daria pouco mais de R$80,00
(oitenta reais) por cada família de benefício, que além de ser
esse benefício ao mototaxista, nós teríamos um grande benefício
ao usuário e teríamos motos novas, motos equipadas, quer
dizer, com condições de qualidade melhores para atender
melhor esses usuários.

Então esse é o apelo que eu faço e vou encaminhar
esse requerimento, peço o apoio de todos os colegas Deputados
que a gente junto com o Poder Executivo nós gestionamos
esse pedido, porque eu acho que é um pedido justo, a lei já
está aprovada, essa Lei nº1.109, de 06 de agosto de 2002, é
uma lei muito bem elaborada e que cerca todas as condições,
quer dizer, define prazos de aquisição, define que os
mototaxistas têm que estar organizados nas suas cidades, tem
que estar regulamentados perante as prefeituras municipais,
enfim, é uma lei que eu acredito seja muito benéfica e que vai
atingir um público que precisa. O usuário principalmente que
terá condições como o taxista tem. Todos nós sabemos que
todos taxistas têm esse benefício.

Então eu peço aos companheiros, ao Deputado Euclides
Maciel que é o Líder do Governo que se empenhe neste meu
pedido que a gente possa regulamentar essa lei que eu acho
muito importante para essa classe dos mototaxistas e as
pessoas que utilizam esse serviço, que quem usa mototaxi
normalmente são pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas
que não têm o seu veículo, que às vezes tem que se deslocar
até as linhas vicinais, que tem que se deslocar até os bairros
periféricos das cidades. Então eu faço esse apelo a todos, que
me ajudem e que o Governo do Estado se sensibilize para
regulamentar o mais breve possível essa lei.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Deputado Luiz
Cláudio, tempo de 5 minutos sem apartes.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Sr. Presidente da Mesa, demais
membros Deputados, público aqui presente. Eu quero saudar
aqui, estão presentes aqui nesta Casa, o Luiz Borracha, Gerente
da EMATER de Porto Velho, acompanhado do Líder Comunitário
lá do Abunã, o Sr. Luiz Pires e o Sr. Valdecir do Setor Jatuarana,
saudar eles aqui que estão presentes aqui no plenário na nossa
Sessão, inclusive, o Líder comunitário, Luiz Pires, está trazendo
aqui uma reivindicação que eu estou agendando uma visita
com o Secretário de Estado da Educação, nobre deputado
Professor Dantas e deputado Ribamar, nós temos alguns
problemas de muitos alunos que não estão cursando o 2º grau
na Capital, em Porto Velho, na Ponta do Abunã, no Setor de
Jatuarana por falta de transporte escolar. São mais de 60 alunos
lá no Abunã, são mais outros 40 aqui no Setor de Jatuarana,
então eu estou solicitando uma audiência com o Secretário de
Educação para interceder e peço o apoio do deputado Ribamar
Araújo que é da Capital, do deputado Valter Araújo também
daqui e o deputado Professor Dantas que é da educação. Caros
Deputados, eu estive na região de São Felipe do Oeste este
final de semana, no Alto Alegre dos Parecis, terra boa, muitos

agricultores, estava ali acompanhando o Sr. Governador na
distribuição de sementes de feijão e a gente percebe da alegria
dos agricultores desse programa, um programa que iniciou
quando eu era Secretário de Estado, há muitos anos o Governo
tinha abandonado a distribuição de sementes para o pequeno
agricultor e graças a Deus, nós conseguimos trabalhar bastante,
trabalhar numa variedade de semente mais selecionada aos
produtores e também colocar a semente na hora certa para os
agricultores fazerem a sua safra. Sr.Presidente, os municípios
de São Felipe e Alto Alegre dos Parecis  é uma região de terra
boa, de muitos agricultores, lá estão instalados escritórios da
EMATER e foi feita uma solicitação da dificuldade que os
produtores enfrentam lá naqueles municípios, é feito um
financiamento, um projeto, mas eles têm que se deslocarem
até o município de Rolim de Moura, de Alta Floresta porque
não tem uma agência do Banco do Brasil e mais ainda, se
justifica a instalação de uma agência do Banco do Brasil no
município de São Felipe, no município de Alto Alegre, em função
também do programa do DRS, um programa criado pelo
Governo Federal de Desenvolvimento Rural Sustentável e
naquela região, Sr. Presidente, foi determinado a piscicultura
como carro chefe, são mais de trinta milhões que o Banco do
Brasil, através deste programa tem destinado a região da Zona
da Mata e eu estou solicitando aqui através de uma indicação
ao Superintendente do Banco do Brasil para que ele possa
analisar este pedido do povo de Alto Alegre e de São Felipe na
implantação de duas agências do Banco do Brasil, será muito
importante para aquela região, vai facilitar a vida do povo que
mora nos dois municípios, um dos grandes municípios
produtores, principalmente de feijão e de milho e de grãos e
na verdade são mais de dez milhões de crédito que a EMATER/
RO através de seu corpo técnico, fizeram projetos e foi liberado
para aqueles dois municípios. Então se justifica a implantação
de uma agência do Banco do Brasil naqueles dois municípios.
Por isso Sr. Presidente que eu venho aqui a esta Tribuna fazer
esta indicação. Eu estive visitando a Escola do Legislativo e dei
sorte, Sr. Presidente, que no dia que eu fui lá os funcionários
daquela Casa estavam numa reunião de planejamento, eu pude
perceber a importância da Escola do Legislativo, os cursos, a
programação que a Escola do Legislativo tem para 2007. Só
fiquei preocupado Sr. Presidente, que não encontrei nada
destinado ao povo rural, não vi nenhum curso destinado ao
nosso público rural.

Então eu venho a esta Casa Sr. Presidente e já
aproveitei e participei da reunião de planejamento dos técnicos
da Escola do Legislativo que olhassem para o povo da zona
rural, não só apenas o povo da cidade que tem direito a fazer
curso de informática a outros cursos, mas os jovens filhos de
agricultores, as mulheres rurais, os agricultores precisam
também de ser atendidos pela Escola do Legislativo. Então eu
venho aqui também fazer uma indicação Sr. Presidente, já
conversei...

(Às 10 horas e 27 minutos o Sr. Ezequiel Neiva passa a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos)

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Sr. Deputado o
seu tempo acabou.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Com a Diretora daquela Casa,
colocar no planejamento curso de gestão de pequenas
propriedades, educação ambiental, capacitação na área de
cooperativismo e associativismo e cursos na área de
agroindústrias, por isso eu tenho certeza que a Escola do
Legislativo vai poder atender este meu pedido, porque são tantas
escolas, deputado professor Dantas, que tem escolas pólos
onde os alunos se reúnem. Então a Escola do Legislativo pode
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ir até lá fazer palestras e fazer uma programação para atender
o nosso povo rural, o nosso povo rural não pode ficar fora
deste trabalho que a Escola do Legislativo faz. Portanto, Sr.
Presidente, são estas minhas palavras, eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada as
Breves Comunicações passaremos ao Grande Expediente. Com
a palavra pelo tempo de 20 minutos com apartes o ilustre
Deputado Doutor Alexandre. Ausência do Deputado Doutor
Alexandre no Plenário, passaremos a palavra ao ilustre
Deputado Jesualdo Pires. Deputado Doutor Alexandre, V.Exª
com a palavra.

O SR. DOUTOR ALEXANDRE – Senhor Presidente a
quem cumprimento os demais colegas, platéia, amigos da
imprensa, eu não vou me demorar, muito hoje, o assunto
principal que eu vou trazer para cá é a questão da obesidade,
da cirurgia de obesidade. Obesidade mórbida que é aquela
onde o paciente sofre degenerações do organismo devido ao
peso, entre eles: pressão alta, diabetes, é uma doença
considerada doença degenerativa, isso é doença que destrói,
pelo Conselho Mundial de Saúde e com isso é aceito hoje o
tratamento, aliás; como único tratamento para obesidade
mórbida a cirurgia de redução do estômago, hoje quando se
fala de obesidade não mais se aceita fórmulas, aquelas
fórmulas mirabolantes, cheia de veneno, dietas e de exercícios
físicos, isso é um tratamento complementar, mas quando fala
de obesidade mórbida hoje a indicação prioritária é cirurgia.
Pois bem, o índice de obesidade no Brasil está aumentando,
hoje já temos mais de 27% de obesos mórbidos no Brasil,
índice que também ocorre no Estado de Rondônia, para isso
então deve existir um serviço multidisciplinar para atender esse
paciente, o quê que é o serviço multidisciplinar? É o cirurgião
bariátrico assim chamado, que é o cirurgião que opera a
obesidade, mais o psicólogo, nutricionista, endocrinologista,
anestesista e estes serviços hoje estão falho na saúde do nosso
Estado, não temos este serviço via SUS no interior do Estado,
apenas aqui no Hospital de Base e infelizmente estão realizando
apenas uma cirurgia por mês. Eu sei disso porque esta semana
atendi mais uma vez diversos pacientes, nas caminhadas que
eu fiz encontrei com vários que estão com dificuldades em
fazer as consultas no Hospital de Base, no Oswaldo Cruz. A fila
é grande a gente sabe, mas têm que resolver, tem que caminhar,
tem que dar a seqüência a isso. A projeção da fila hoje é de 15
anos de espera e sabe-se hoje que o obeso mórbido não resiste
mais de 07 anos por ter um infarto ou ter um derrame. Portanto,
estes pacientes que estão numa fila inacabada não terão
oportunidade de realizar a cirurgia. Sugestões existem,
primeiro: melhorar o serviço, buscar mais cirurgiões, pessoas
qualificadas ou se não existe, qualificar esses cirurgiões e outros
serviços. Hoje é uma equipe composta de um cirurgião apenas
realizando a cirurgia no Hospital de Base, além disso, enquanto
vai especializar outros ou quando vai buscar outros, é possível
se fazer parcerias, não digo terceirizar, eu digo parcerias, o
serviço pode ser comprado de qualquer hospital privado por
uma tabela do SUS, material do SUS negociada e vários hospitais
privados hoje em Porto velho realizam isso. O fato é que eu
peço urgência para resolução porque quem está com doença,
está sofrendo, quem está doente não sabe aonde vai operar. O
que eu peço aos colegas é que me ajudem a levantar esta
bandeira, já foi feita uma indicação aqui para Mesa hoje e que
a gente consiga então quem sabe ajudar a nossa população
que tanto precisa. Hoje serei breve, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo tempo de vinte minutos com apartes o ilustre deputado
Jesualdo Pires. O deputado Jesualdo está se inscrevendo nas

Comunicações Parlamentares, passaremos a palavra ao ilustre
Deputado Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela Amorim, imprensa, senhoras
e senhores. Eu me inscrevi hoje, Sr. Presidente para tratar
aqui de alguns assuntos de relevância para o Estado de
Rondônia, eu quero iniciar a minha fala fazendo referência
aqui a situação, Deputado Luizinho, da BR-364, eu já vi vários
colegas aqui fazerem observações com relação as dificuldades
e trafegabilidade na BR-364 em alguns trechos, eu fui buscar
algumas respostas com relação a isso e conversando com o
ex-deputado Miguel de Souza e ele me colocou a situação da
BR-364, inclusive, da dificuldade que se tinha Deputado
Professor Dantas, de fazer uma recuperação por completo da
BR-364 porque não existia projeto, Deputado Ribamar, e que
foi gasto da bancada federal, Deputado Tiziu, uma emenda de
aproximadamente (R$8.000.000,00 oito milhões de reais), para
puder fazer o projeto, porque esse projeto já está pronto, esse
projeto já se encontra à disposição do DNIT e já existe uma
previsão para fazer a recuperação e não o tapa-buraco da BR-
364 de Vilhena ao Acre e essa é uma emenda do senador
Valdir Raupp e da deputada Marinha Raupp e mais uma emenda
de bancada da qual o deputado Miguel de Souza fez parte. Ele
colocou ainda, Sr. Presidente, uma formação de muita
importância para o Estado de Rondônia, nós que éramos um
dos últimos Estado, Deputado Wilber, com relação a emendas
no orçamento da União, nós passamos a ser hoje o 4º Estado
com maior número de emendas, com maior orçamento de
emendas no orçamento da União, nós chegamos hoje a um
patamar de praticamente R$500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) para Rondônia e com possibilidade real de
liberação desse recurso, basta que tenhamos projetos e que
façamos esse trabalho juntamente com a nossa bancada e
inclusive, a BR que liga Alvorada, Presidente Médici a Costa
Marques também já com previsão de orçamento, uma emenda
da deputada Marinha Raupp na ordem de R$18.000.000,00
(dezoito milhões de reais) para poder fazer a pavimentação
daquela rodovia  que vai atender aquelas milhares de famílias
que vive da agricultura e que tem ali, deputado Ribamar, a
grande dificuldade de trafegabilidade naquela região e o mais
interessante disso, deputado Tiziu, é que a partir do momento,
que nós temos esse valor de quase R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) garantidos no orçamento da
União. Nós não temos possibilidade de redução disso, o máximo
que pode reduzir isso no próximo orçamento é de 10%. Então
nós temos aí uma grande possibilidade de avançarmos, de
fazermos grande investimento no Estado de Rondônia e dentre
essas colocações, eu quero aqui Sr. Presidente, fazer aqui
referência ao que disse aqui o deputado Luizinho. Há muitos
anos que nós ouvimos falar da Estrada do Pacífico, do mercado
do México, do mercado do Peru etc. E essa é uma luta que
vem sendo travado ao longo dos anos e para nossa satisfação
a parte dessa Estrada do Pacífico que se refere ao Brasil está
concluída, inclusive, com a ponte inaugurada que liga ao Brasil
ao Peru, faltando apenas a conclusão do restante da estrada
que está no Peru e nos outros países que farão parte dessa
rodovia. E fiquei muito feliz em saber que o governo brasileiro
emprestou ao Peru recursos na ordem de R$900.000.000,00
(novecentos milhões de reais), para poder fazer a execução
dessa estrada, R$400 milhões de reais emprestados através
do Banco do Brasil e o restante desse dinheiro através da CAF
mais quatrocentos e poucos milhões que já está na conta e é a
ODEBRECHT que está fazendo essa estrada e tem ali mais de
três frentes de serviços já trabalhando e em estágio assim
bastante avançado e no máximo 3 anos, nós teremos a
conclusão dessa rodovia, isso é importante. Mas o que eu quero



22 de março  de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 28552Pág.

hoje aqui é chamar atenção dos meus colegas da sociedade
de Rondônia e da imprensa, para que nós, Deputado Luiz
Cláudio, V.Exª. que tem grande conhecimento nessa área,
possamos nos mobilizar, Deputado Luizinho, para chamarmos
à atenção do Brasil, do Estado de Rondônia para que a gente
se organize para poder atender pelo menos o mercado do Peru.
É bem verdade que quando se fala dos grandes mercados, nós
falamos aqui da China, e quando os chineses estiveram em
Rondônia se propuseram a comprar de Rondônia na época
100 mil toneladas, Deputado Tiziu, de feijão, Rondônia na época
produzia apenas 80, se tirasse o que tinha que comer não
sobrava 20 mil toneladas para vender para a China, porque a
China é um grande mercado que quer quantidade e qualidade
e nós não temos condições de atender. Então nós precisamos
pensar nos mercados primários, nos mercados menores como
é o caso do Peru para que a gente consiga através de uma
mobilização no Estado de Rondônia, eu já encaminhei um
requerimento à Mesa desta Casa, para que a gente possa fazer
no dia 11 de abril, uma audiência Pública nesta Casa, onde nós
possamos chamar aqui todo o setor produtivo de Rondônia, os
frigoríficos, a sociedade organizada, o SEBRAE, a FIERO que
nós possamos chamar aqui o Governo do Estado de Rondônia,
a nossa bancada federal, as autoridades competentes para
tratar desse assunto, para que nós possamos começar já de
imediato a tratar da quebra das barreiras tarifárias que nós
temos para poder adentrar no mercado do Peru. Só a título de
informação, enquanto a carne da Argentina entra no Peru,
Deputado Ribamar, com uma tarifa de 9%, a carne brasileira e
de Rondônia entra sobre uma tarifação de 30%, isso inviabiliza
o nosso mercado para poder atender o Peru. E é bem verdade
que nós sabemos que as únicas duas alternativas que nós temos
para poder atender primeiro o mercado Peruano é a carne e a
madeira. E se nós não tomarmos essa providência, se nós não
tomarmos essa iniciativa, se não criarmos essa mobilização,
nós vamos correr o risco, deputado Ezequiel Neiva e Deputado
Jesualdo, de virarmos corredor para a Argentina, para o Estado
do Mato Grosso passar com os seus produtos para vender para
o Peru e acabar com a nossa estrada e nós ficarmos apenas
de expectadores e nós não queremos ser mais expectadores
dos grandes avanços, dos grandes crescimentos dos outros
Estados, mas nós queremos ser parte e para isso nós
precisamos nos mobilizar. Eu quero conclamar aos 24
companheiros, aos 24 Deputados para que nós juntamente,
independente de quem é o dono da idéia, de quem vai ser,
quem vai ganhar com isso é o Estado de Rondônia, quem vai
ganhar com isso é o povo do nosso Estado e nós precisamos
estar mobilizados e unidos nessa condição para fazermos esse
grande trabalho.

Então era isso que eu queria colocar e quero  apenas
fazer aqui, eu provavelmente não vou poder estar aqui por
motivo particular na reunião que terá a Assembléia Legislativa
com a nossa bancada federal e eu quero aqui antes de ouvir o
nobre Deputado Jesualdo, só fazer uma colocação, solicitar
aos companheiros que insira na pauta de debate, com a nossa
bancada tanto essa questão do Pacífico como também que
coloque na pauta a questão da PEC-13, que é a PEC que trata
das emancipações, de devolver a esta Casa, de devolver aos
Estados a autonomia para tratar da criação, da fusão, da
extinção ou da incorporação de municípios. Essa é uma emenda
que já tem pareceres favoráveis de todas as Comissões do
Senado e que falta apenas ser colocado em votação. Nós já
tivemos ali, quando estive na UNALE representando esta Casa
numa audiência com o Senador Renan Calheiros que se
comprometeu em colocar nesse primeiro semestre para ser
votado essa PEC, mas é importante porque nós que temos um
Estado com as dimensões que nós temos, com os problemas
que nós temos e que ontem foi colocado pelo Deputado Tiziu a

situação de Jacinópolis, como é a situação de tantos outros
Distritos do Estado de Rondônia que vivem com estrutura, que
já poderiam ser municípios, eu quero aqui só citar um exemplo,
que está ali a minha amiga ex-deputada Ivone Abrão é um
prazer vê-la aqui, que trabalhou muito na questão da
emancipação de Chupinguaia e que hoje Chupinguaia que era
apenas um vilarejo, o Deputado Luizinho conhece bem, que foi
emancipado e eu tive o privilégio de participar daquele trabalho
e da emancipação, que tinha uma arrecadação no início,
Deputado Luizinho, de R$345.000,00 (trezentos e quarenta e
cinco mil reais) por mês, que hoje passa de um milhão e meio
de reais por mês e tem possibilidade de atender a sua
comunidade, de atender os seus munícipes de forma
satisfatória. E hoje nós temos como exemplo a Ponta do Abunã,
como exemplo, o próprio Distrito lá Jacinópolis, nós temos
Tarilândia, nós temos Mirantenópolis que é Distrito de Novo
Horizonte entre tantos outros, que possui estrutura, que poderia
ser município tratar de sua vida administrativa e financeira e
dar melhor condição de vida para o nosso povo. Pois não
Deputado Jesualdo.

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Valter Araújo, eu
quero em primeiro lugar parabenizar a sua preocupação em
relação principalmente, essa questão do orçamento da União,
Rondônia hoje tem uma oportunidade ímpar e única, nós nunca
tivemos essa condição de ter tanto recursos alocados hoje no
orçamento federal para ser colocados, alocados aqui no Estado
de Rondônia, V. Exª sabe que tanto nós precisamos e aí que a
importância da União dos políticos de Rondônia, a importância
da União hoje, da bancada federal, dos Senadores, Deputados
Federais, da nossa Assembléia Legislativa, do Poder Executivo,
isso que eu tenho sempre enfatizado, eu acho que essa união
de todos hoje em prol do povo de Rondônia é muito importante.
Então eu quero que todos hoje, nós políticos de Rondônia
tenhamos responsabilidade nos atos que estamos fazendo no
dia-a-dia para que essa união possa ser preservada e que
realmente isso possa trazer frutos à população de Rondônia
que tanto precisa desses recursos que estão alocados em
Brasília, mas que V.Exª. sabe que ingerências políticas podem
atrapalhar estes pleitos.

Então, eu quero parabenizá-lo, e pedir mais uma vez
que todos nós nos unamos em prol do desenvolvimento do
Estado de Rondônia porque essa é a oportunidade única e ímpar
que nós temos. Esse ano é o ano do marco que pode ser o
divisor de águas para o nosso Estado de Rondônia. Parabéns,
Deputado.

O SR. VALTER ARAÚJO - – Obrigado, Deputado
Jesualdo.

O Sr. Tiziu Jidalias  – Um aparte, nobre Deputado.

O SR. VALTER ARAÚJO - Pois não, Deputado.

O Sr Tiziu Jidalias - Primeiramente eu quero
parabenizar o Deputado Valter porque entendo que o seu
discurso, ele é de alto nível e é discurso como esse, que nós
realmente precisamos dentro do Estado de Rondônia. Há poucos
dias atrás, Deputado, estive também abordando este assunto
quando falei dos pontos positivos que tem o Estado de Rondônia
chamando a atenção e quero realmente lhe parabenizar e me
colocar a sua inteira disposição para que juntos nós possamos
lutar por esta causa. Porque eu sempre falei, vou continuar
por diversas vezes quando eu tiver oportunidade de falar, eu
vou falar sempre que o Estado de Rondônia precisa realmente
se despertar para um processo de industrialização porque nós
temos realmente muitas possibilidades de estar levando os
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nossos produtos que são de primeira qualidade para muitos
países por aí afora. Então, parabéns, pelo seu discurso. Estou
junto dentro desta luta.

O SR. VALTER ARAÚJO – Obrigado, Deputado Tiziu.
Eu gostaria de requerer fosse incluído os apartes do Deputado
Jesualdo e do Deputado Tiziu no meu pronunciamento. Eu quero,
aqui, Sr. Presidente, fazer referência, Deputado Tiziu, que nós
precisamos a partir desta Audiência Pública criar uma Comissão
em Rondônia, para começar a discutir estes assuntos para
que a gente juntamente com a nossa Bancada Federal trabalhe
junto ao ITAMARATI para que a gente consiga trabalhar a quebra
dessas barreiras tarifárias. Se não nós não vamos ter a
oportunidade dentro deste mercado e vamos ser meramente
expectadores. Uma outra coisa que eu quero abordar aqui é a
questão da PEC da Transposição. Eu estive em Brasília e
conversando com alguns Deputados e buscando algumas
informações e eu voltei um tanto quanto preocupado, deputado
Tiziu, porque existe a PEC da senadora Fátima Cleide que já
foi votado em dois turnos no Senado e que está para ser votada
na Câmara e eu já fui informado de que tem alguns Deputados,
inclusive da nossa Bancada de Rondônia tentando fazer algumas
alterações nesta PEC. E nós vamos correr o risco, se fizer isso
dessa PEC não ser aprovada. Eu não quero saber de quem é o
mérito. Eu não quero saber quem vai sair bem na foto com a
transposição dos servidores, mas eu quero saber que os nossos
servidores vão ser beneficiados com a transposição e que o
Estado de Rondônia, que é o mais importante neste contexto
todo, vai passar, deputado Alex, a ter uma folga orçamentária
em torno de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
por ano e isso vai dar para o Governo do Estado uma folga
muito grande para poder fazer investimentos, para poder
buscar outros embates. Se agora só dá para ir até 87, vamos
fazer até 87, não se ganha uma guerra por inteira numa única
batalha. Se ganha de uma tropa aqui, derruba uma barricada
acolá até chegarmos ao final da guerra. E eu já estou
entendendo que está havendo aí um certo ciúme político, uma
certa briga política de quem vai ser o dono da bola, de quem
vai ser o padrinho. E eu entendo que é hora desta Casa se
mobilizar, em prol do Estado de Rondônia, em prol dos nossos
servidores, nos aliarmos a senadora Fátima Cleide, nos aliarmos
a nossa bancada para conscientizá-los da importância disso
para Rondônia, para que realmente essa PEC seja aprovada
na Câmara Federal e que Rondônia dê um grande salto aí para
o futuro que os nossos servidores que tanto almeja, deputado
Ribamar, que tanto sonha, Deputado Neri, com isso, seja
realmente beneficiado e que daí nós possamos buscar outras
alternativas, outras nuances para que possamos fazer com
mais servidores, deputado Ribamar, sejam beneficiados neste
contexto. Para concluir, Sr. Presidente, eu quero, aqui, apenas
fazer referência, deputado Tiziu, e interessa também, ali a
sua região, a região do deputado  Dantas e de todos os
Deputados que representam o Estado de Rondônia, eu
apresentei, nesta Casa, um requerimento, uma  indicação ao
senhor Governador e também fiz um documento ao SEBRAE,
solicitando do SEBRAE a implantação de um balcão de
atendimento, atendendo uma solicitação do Prefeito de Jaru,
do Prefeito Ulisses Borges para que se implante um balcão de
atendimento no município de Jaru. Nós temos o  SEBRAE,
Deputado Luiz Cláudio, em Ji-Paraná, temos em Porto Velho e
V.Exª. que conhece bem essa situação produtiva do Estado de
Rondônia sabe da necessidade de implantarmos um balcão do
SEBRAE em Jaru, onde vai facilitar, deputado Professor Dantas,
o acesso, Deputado Jair Miotto, de praticamente 10 municípios
que estão ali em volta de Jaru que vai poder ter mais facilidade
de acesso ao trabalho do SEBRAE tanto nesse balcão fixo quanto
no atendimento móvel do SEBRAE, quer seja na questão da

orientação dos nossos empresários que vivem na informalidade,
quer seja na orientação da elaboração de projetos para
capacitação de recursos junto aos organismos públicos e até
privados para poder implementar e fazer crescer os seus
negócios, isso faz parte   do programa de Geração de Emprego
e Renda do Estado de Rondônia. O SEBRAE tem todo um
aparato, tem toda uma infra-estrutura e a Prefeitura de Jaru
está à disposição para fazer a parceria no que diz respeito a
prédio, a funcionário, no que for preciso para que isso seja
viabilizado e que esse povo, realmente seja atendido.

Era isso senhores Deputados, que eu tinha para colocar
nesta manhã, agradecer pela atenção e pelo pronunciamento
de apoio de V.Exª., dizer da minha satisfação de ver esta Casa
preocupada com grandes temas, com grandes debates que
envolvem o povo de Rondônia. Tenho dito. Muito obrigado,
que Deus abençoe a todos.

(Às 10 horas e 42 minutos o Sr. Neodi Carlos, passa a
Presidência para o Sr. Alex Testoni)

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni)- Vamos agradecer
a presença do Norberto Ghol, Diretor da Fundação JICRED.
Com a palavra o nobre Deputado Neri Firigolo, vinte minutos
com apartes.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Deputados, eu venho a esta Tribuna, eu gostaria de pedir apoio,
inclusive dos Deputados de Ouro Preto, Ji-Paraná, de Rolim de
Moura, Cacoal e Vale do Guaporé. Nós temos hoje um problema
seríssimo no nosso Estado, Sr. Presidente, que é a questão
das Escolas Família-Agrícola. Foi um projeto feito no passado
até com iniciativa do Padre Franco de Cacoal e que nós temos,
hoje, cinco Escolas Famílias-Agrícolas. Escola Família-Agrícola
de Cacoal, a Escola Família-Agrícola de Novo Horizonte e Rolim
de Moura, Escola Família-Agrícola de Ji-Paraná, a Escola
Família-Agrícola de Ouro Preto e a Escola Família-Agrícola que
está sendo implantada no Vale do Guaporé. Ocorre que essa
semana eu fui procurado pelas Diretoras destas Escolas aonde
o Secretário de Educação enviou um ofício retirando todos os
professores que eram colocados à disposição das Escolas
Família-Agrícola através da Secretaria de Educação. E no
referente documento e conversando com o Secretário, que é
uma pessoa sensível a este assunto, ele me colocava que não
existe mais a possibilidade de recontratar essas pessoas, estes
professores, haja vista, que estes professores são doados como
emergenciais. Como a Lei diz que é um ano, podendo se
estender ao segundo ano e que agora não teria mais condições
de se estender este benefício à Escola Família-Agrícola. E todas
elas estão prestes a fechar as portas, aliás, se não tiver solução,
com certeza, vai fechar as portas. E o que me preocupa é que
dentro dessas Escolas Família-Agrícola e V.Exª. sabe disso,
existe hoje, mais de dois mil alunos que estão estudando nessas
Escolas Família-Agrícola e se essas Escolas fecharem as portas
vai cair na rede estadual com certeza. Então, eu, inclusive, já
entrei em contato com o deputado Euclides Maciel e com o
deputado Valdivino lá da minha região, estou fazendo até um
convite aos Deputados dos outros municípios para que some
com a gente para que a gente possa resolver esse problema,
porque nós estamos com as aulas que iniciaram, nós estamos
com esse problema sério nas Escolas Família-Agrícola. Uma
das maneiras que eu acho poderá acontecer e conversei muito
com o Secretário de Educação, seria estadualizar a questão
do Ensino nessas Escolas Família-Agrícola, claro que com
critério já que essas Escolas são administradas pelos produtores
e que têm um currículo, inclusive, até elogiado em Brasília, no
Ministério da Educação, que a gente pudesse estadualizar para
que essas Escolas não fiquem todos os anos com uma bandeja
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pedindo favores quando prestam serviços relevantes ao nosso
Estado. Então, estou fazendo este apelo a todos os Deputados,
já o deputado Euclides Maciel e o deputado Valdivino que são
de Cacoal, com certeza já estão convidados, agora estou
convidando os Deputados de Ouro Preto e Ji-Paraná, inclusive,
Rolim de Moura e da 364, da 429 para que a gente possa
tentar resolver este problema muito urgente. Um outro assunto
que eu gostaria aqui a pedido da classe até, não só da classe
dos Despachantes do nosso Estado, eu estou fazendo um
requerimento encaminhando à Mesa para que o DETRAN nos
informe o porquê da grande demora de carros novos que entram
hoje com emplacamento do Estado de Rondônia e que não
consegue pegar o certificado de propriedade, até dois meses
está sendo levado, o tempo leva até dois meses para chegar
esse certificado na mão dos proprietários e a Polícia Rodoviária
já tem até, inclusive, eu estou nessa situação, já tem parado
muitas vezes exigido esse documento e a grande demora do
Estado, eu gostaria de ter uma explicação até para que a gente
pudesse tentar ver o que está acontecendo. Eu escutava o
pronunciamento das pessoas aqui anteriores a mim, quando
colocam que na questão do Estado de Rondônia nunca teve
um orçamento tão alto quanto esse ano de orçamento para o
Estado. Conversando com o Eduardo Valverde, que hoje é o
Coordenador da bancada federal, ele me disse que está em
torno de R$600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais) para
o Estado de Rondônia. Agora esse dinheiro com certeza está
lá, mas é preciso que a classe política comece conversar de
que maneira ele possa vir para o Estado de Rondônia, de que
forma a gente vai combinar. E é claro que nós do Partido dos
Trabalhadores estamos nessa luta para que esse dinheiro venha
para Rondônia, mas também gostaríamos de ser tratado
também como Partido político do Estado de Rondônia, já que
nós somos hoje, uma base federal e com certeza, segundo o
Partido com base política no Estado. E que de repente muitas
vezes por ser do Partido dos Trabalhadores muitas vezes são
vedadas certas portas, até no governo do Estado, porque de
repente o PT não pode estar lá quando quer contribuir. E esta
cobrança, com certeza eu posso adiantar para os senhores,
que não vai medir esforços da Fátima Cleide, do próprio
Anselmo e do Eduardo Valverde. Só que vai ter uma cobrança
também para que nós sejamos tratados no Estado e que todos
os prefeitos do Estado sejam tratados com igualdade porque
senão com certeza as coisas poderão não dar certo. Então que
se pense logo como trabalhar esta questão política que só se
tenta fazer palanques políticos em cima dessas questões porque
é um palanque de todo mundo e todos os Partidos têm direitos
a esse tratamento. Eu gostaria ainda aqui de colocar a questão
da PEC já que essa PEC teve audiências no passado aqui nesta
Casa e eu participei, como disse o Deputado Valter Araújo, ela
passou já nas duas votações no Senado e na votação do
Congresso que era para ter sido realizada, inclusive, antes das
eleições, mas haja vista, aqueles filmes políticos, deputado
Valter, com certeza não foi possível o Congresso fazer essa
votação; como foi renovada, alguns Parlamentares, foi renovado
o nosso Estado, então a Bancada de Rondônia tem novamente
que sentar para discutir estas questões e que com certeza,
inclusive, nas discussões que aconteceram aqui nesta Casa o
Sindicato dos que estão envolvidos deixaram bem claro que os
Parlamentares que tentarem colocar uma emenda nestas
condições para prejudicar uma PEC, com certeza ao invés de
ganhar politicamente, com certeza serão pessoas que vão ser
marcadas pelos próprios servidores. Eu acho que neste
momento, como disse V.Exª. é um momento de pegar até 1987;
se cria precedentes e as outras PECue:’s que se entre com
novas PEC’s e que se discuta num segundo momento. Também
porque no momento em que essa PEC for aprovada no
Congresso Nacional elas têm algumas questões que é preciso

dizer: é preciso que funcionário, que todo mundo está achando
que vai para o governo federal, como o Estado é um Estado,
ou seja, a questão federal é um quadro em extensão, precisa
se pensar bem, que muitas vezes um funcionário de carreira
que está aqui no Estado de Rondônia achando que ele vai para
a esfera federal ele vai ter ganhos; ele poderá perder porque
não tem mais classificações, haja vista que o quadro já é em
extinção. Então tem uma série de coisas que precisam ser
esclarecidas. Não é uma coisa assim que todo mundo vai para
lá porque acha que tem vantagem e também porque se for
aprovada com certeza entrará na folha de pagamento no
próximo orçamento do país, que todas essas questões elas
têm que entrar no orçamento até para pagamento de pessoal.
O Estado de Rondônia com certeza terá uma grande ajuda,
que é em torno de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) /
mês que poderá ser aplicado na questão de investimento. Então
eu acho que neste momento como disse bem o deputado Valter
Araújo, é preciso que os Parlamentares que não tenham
conhecimento do projeto se informe até para que a gente possa
orientar a população de que neste momento entrar com
alterações, com emendas, com certeza voltará tudo na estaca
zero novamente. Então é preciso que a gente coloque os pés
no chão e que a gente realmente faça desse trabalho que já
trabalhado por muitos Deputados da bancada federal se realize,
mas com clareza e com consciência e sem ter a intenção de
fazer palanque político. O que está em jogo são os nossos
funcionários do Estado de Rondônia. Uma outra situação que
eu gostaria de frisar aqui é com referência às questões, ontem
até levantadas pelo deputado Luiz Cláudio, foi a questão da
EMATER. Eu trabalhei na EMATER 10 anos, sei que a EMATER
é um grande órgão, mas eu ontem à noite recebi mais de 10
telefonemas de pessoas que trabalham na EMATER que eu
não vou citar o nome, que estão preocupadas com os destinos
que a EMATER toma no nosso Estado. E eles me diziam o
seguinte e comprovaram, inclusive, que a EMATER nos últimos
anos ela faz o papel de extensão, mas também faz o papel
político de eleger Parlamentares em todas as eleições. E eu
me preocupo falar nisso porque a extensão rural ela tem que
ser apolítica, areligiosa, ela tem que estar isenta dessas
condições. Isso é o que diz as questões das leis federais. E
com certeza se amanhã ou depois alguém que não está se
sentindo bem com essas situações, fizeram a denúncia em
nível nacional, prejudicará todo o corpo da EMATER, porque
com certeza o governo federal não vai aceitar esse tipo de
condições. E quando eu digo isso é porque eu vi na campanha
passada, inclusive, funcionários da EMATER que teriam colocar
placas em suas propriedades sob pena de serem penalizados,
eu sou prova disso. Então me preocupo com esta situação
porque senão nós poderíamos prejudicar um órgão que é
importante no Estado e que muitas vezes o objetivo dele é
muito maior, mas infelizmente está caindo nos erros de fazer o
papel político dentro dos órgãos que não deviam ter, que é um
órgão de agricultura e que infelizmente a gente sabe que ocorre
isso. Eu estou colocando essa preocupação porque ontem foram
mais de dez telefonemas de pessoas que me falaram sobre
esta questão e eles estão preocupados com isso. A minha
preocupação é se isso vier como denúncia em nível na esfera
federal. Aí poderá dar um embaraço muito grande, e com
certeza os nossos funcionários poderão sofrer por esta situação.
E é só olhar a história da EMATER que a gente sabe, quantos
Deputados passaram por esta Casa que vieram de lá de dentro.
E eu tenho conhecimento dessa situação profundamente e posso
falar de cadeira que é uma coisa que me preocupa e que
gostaria de alertar os Deputados porque isso pode ocorrer e
daqui a pouco a situação pode complicar. Estou levantando
isso, eu sei que é chato levantar isso, que politicamente é ruim,
mas eu me preocupo com aquilo que possa acontecer com os
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funcionários. Então eu faço um apelo para que as pessoas que
estão nos órgãos públicos comecem a pensar realmente no
nosso Estado. Eu estou dizendo em todas as reuniões que o
que me preocupa agora é falar o que tem de bom no Estado
de Rondônia e não das coisas ruins. Como eu disse no dia da
posse: eu fico chateado quando eu vejo trabalhadores, ou seja,
juventude que tem todo um futuro pela frente dizer Deputado:
“eu voto em quem rouba, mais faz”. Isso dói no cérebro da
gente. Como se isso fosse uma prática normal, como isso fosse
uma coisa que está na Constituição, como isso fosse uma coisa
que as igrejas defendem. Isso me preocupa, o futuro dessa
juventude porque em nenhum momento isso é uma palavra
que soa bem. Infelizmente eu acho que a imprensa tem um
papel fundamental para que possa realmente começar a falar
o que é bom, como disse o Deputado ontem, se não me engano
o Deputado Tiziu, falem das coisas boas do Estado de Rondônia
que são muitas as coisas boas que nós temos no Estado de
Rondônia. Então fica aqui esse apelo para que a gente comece
a trabalhar, acabou as eleições, acabou a eleição das
Comissões, acabou as disputas e agora eu acho que é hora de
trabalho. E na semana que vem eu como Parlamentar gostaria
de apresentar algumas sugestões desde que, se fala tanto em
moralização e eu vou apresentar algumas sugestões até porque
a gente é questionado na imprensa para que a imprensa tome
conhecimento de tudo que se passa aqui dentro de uma forma
clara através da Mesa Diretora, não seja explorada de uma
maneira que não seja clara, isso é ruim para nós
Parlamentares. Vou dar a minha contribuição com certeza, não
é nada de coisas anormais, mas são coisas que podem ser
feitas com certeza até para que as pessoas não fiquem
cobrando: “É só discurso Deputado, é só discurso”. Então eu
acho que é por aí que a gente tem que começar a agir, e para
fazer com que isso aconteça estou disposto a fazer dentro do
meu gabinete para que as pessoas possam realmente ver que
não é nada de demagogia. Eu acho que são coisas que podem
serem feitas passivamente de uma maneira transparente e
clara. Era isso que eu tinha para o momento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerrado o
Grande Expediente. Passemos as Comunicações de Lideranças.
Não há ninguém inscrito.

Encerradas as Comunicações de Lideranças passamos
a Ordem do Dia.

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

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

ORDEM DO DIA

- Indicação do Deputado Maurão de Carvalho, indica ao
Senhor Governador do Estado à necessidade de uma Reforma
da Escola E.E.E.F.M. Maria Nazaré dos Santos, no Distrito de
Jaci-Paraná-RO.

O Deputado que o presente o subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de uma reforma urgente na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Maria Nazaré dos Santos, no
distrito de Jaci-Paraná-RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, esta reforma da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Maria Nazaré dos Santos, no
Distrito de Jaci-Paraná-RO, se faz necessária, por que visa
atender as necessidades dos 800 (oitocentos) alunos

matriculados para este ano letivo de 2007, que estão
impossibilitados de estudar por falta de novas instalações
sanitárias e de água potável que possibilite o mínimo de conforto
e segurança. A contratação desses serviços é de fundamental
importância, e deverá ser implementada tanto na parte interior,
como na parte exterior do prédio para assegurar a manutenção
da saúde e a conservação do patrimônio público.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.

- Indicação do Deputado Ezequiel Neiva, indica ao Poder
Executivo que seja adquirido uma lancha para a Polícia  Militar
de Pimenteiras-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, seja adquirido em caráter
de urgência, uma lancha para atender aos serviços de
fiscalização da Polícia Militar de Pimenteiras-RO, com
capacidade mínima para 5 (cinco) ocupantes, equipada com
motor de no mínimo 90HP.

JUSTIFICATIVA

Devido à necessidade de aparelhamento da Polícia
Militar do Município de Pimenteiras, que diuturnamente trabalha
no combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e
de armas de fogo, é de vital importância esta aquisição pelo
Poder Executivo, do presente equipamento, proporcionando
assim, meios de locomoção aos Policiais que exercem suas
atividades naquela região de fronteira, ao longo do rio Guaporé.

Justificamos que o Estado deve se fazer presente e
agir em defesa do povo de Rondônia, naquela localidade devido
à ausência da Polícia Federal, que tem a missão de guarnecer
nossas fronteiras e nas demais onde houver necessidade da
intervenção da nossa força Policial Estadual.

Outrossim, conto com o entendimento do Senhor
Governador, que conhece a região e sabe das dificuldades e
necessidades que nossa Polícia Militar possui, no que diz
respeito ao seu aparelhamento.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.

- Indicação do Deputado Wilber Coimbra, indicam ao Poder
Executivo Estadual a realização dos Cursos Especiais de
Formação de Cabos e Sargentos da Polícia Militar do Estado
de Rondônia pelo critério de antiguidade.

Os Parlamentares que este subscrevem, indicam na
forma regimental ao Poder Executivo Estadual, a urgente
necessidade da realização dos Cursos Especiais de Formação
de Cabos e Sargentos da Polícia Militar do Estado de Rondônia,
pelo critério de antiguidade, no início do mês de abril do corrente
ano, considerando que tais milicianos já possuem tempo
suficiente para freqüentarem os cursos sobreditos e a existência
de claros para preenchimento das graduações de cabos e
sargentos no Quadro Organizacional da Polícia Militar, em
conformidade com a legislação vigente que regula a matéria.

JUSTIFICATIVA

Ao adentrar ao quadro efetivo da Polícia Militar, bem
como em qualquer empresa seja estatal ou privada, é da
natureza humana que se espere o reconhecimento, por parte
dos gestores, dos trabalhos realizados com afinco e com
respeito às diretrizes apresentadas pela instituição.

Os órgãos estatais para atingir seus objetivos
constitucionais, bem como qualquer empresa, necessitam de
ter funcionários motivados.

Na profissão Policial Militar, por se tratar de vidas e da
segurança de toda uma sociedade, ocorre um desgaste
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psicossomático natural de toda tarefa que exige atenção
redobrada de seus executores.

Os Cursos de Formação de Cabos e Sargentos da
Polícia Militar, dentro deste contexto, vem a coroar os Policiais
Militares, promovendo, por antiguidade, esses bravos soldados
para que continuem em busca da segurança e do bem estar
da sociedade rondoniense.

Vale salientar que os referidos policiais possuem tempo
de serviço suficiente e a Diretoria de Ensino da Polícia Militar
dispõe de estrutura física e de efetivo de instrutores necessários
para a realização dos cursos, portanto, carecendo apenas do
espírito humanitário que sempre norteou as ações do
Governador Ivo Cassol, para que nossa sociedade seja
beneficiada com profissionais mais motivados e mais
determinados a cumprir seu papel constitucional em defender
e proteger a sociedade rondoniense, mesmo com o sacrifício
da própria vida.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 20007.

- Indicação do Deputado Valter Araújo, indica ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar
a limpeza geral, patrolamento e encascalhamento das ruas
dos Distritos de Extrema, Nova Califórnia, Jaci-Paraná e União
Bandeirantes, 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 necessidade de viabilizar a limpeza geral,
patrolamento e encascalhamento das ruas dos Distritos de
Extrema, Nova Califórnia, Jaci-Paraná e União Bandeirantes,
município de Porto Velho-RO.

JUSTIFICATIVA

A nossa região têm praticamente duas estações por
ano, a da seca e da chuva, estações de muitas dificuldades e
precariedade sofrida pela população destes Distritos. A estação
chuvosa faz com que os matagais cresçam vertiginosamente
tomando conta das ruas, praticamente adentrando todo espaço
destinado aos transeuntes. Também provoca, devido as poças
d’água, buracos que dificultam o acesso das pessoas, dos
veículos automotores, motocicletas aumentando o índice e
acidentes na região.

Visando melhorar a vida da população dessas
localidades, há necessidade urgente em realizar esse trabalho
de limpeza, patrolamento e encascalhamento das ruas, dando-
lhes condições de deslocamento dentro de uma cidade limpa e
com segurança, pois com a “sujeira” há a iminência de deparar-
se com todo tipo de animais peçonhentos sujeito a provocar
graves conseqüências à saúde.

Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio, indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de
determinar ao Departamento de Estradas e Rodagem – DER
que recupere a estrada estadual no município de São Felipe
D’Oeste.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de determinar ao Departamento de Estradas e
Rodagem – DER que recupere a estrada estadual que liga o
município de São Felipe D’Oeste ao Distrito de Querência.

JUSTIFICATIVA

A estrada estadual que liga o Distrito de Querência ao
município de São Felipe D’Oeste, esta completamente

intrafegável, devido ao inverno amazônico e, principalmente
por falta de manutenção, prejudicando sensivelmente os
produtores rurais daquela região, que ficam impossibilitados
de escoar os seus produtos agropecuários.

Por ser o município de São Felipe D’Oeste um local
ainda novo e com muitas carências, faz-se necessário que o
Poder Executivo auxilie o município na recuperação e
manutenção da malha viária, pois assim os produtores rurais
poderão escoar a sua produção e movimentar a economia do
Estado.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.

- Indicação do Deputado Tiziu, indica ao Poder
Executivo Estadual a Construção de um Posto Policial e
destacamento de efetivo da PM para o Distrito de Jacinópolis,
no Município de Nova Mamoré.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a
necessidade de construir um Posto Policial e destacar
policiamento para atender o Distrito de Jacinópolis, no município
de Nova Mamoré.

JUSTIFICATIVA

O Distrito de Jacinópolis pertence ao Município de Nova
Mamoré, mas por sua localização geográfica estar mais próximo
da cidade de Buritis, há 60 Km’s a população que ali reside
recorre aos serviços públicos e ao  comércio de Buritis.

No entanto não são todos os serviços que podem
esperar pela oportunidade de deslocamento a essa distância e
um deles é a segurança, pois a população não vai atrás de
segurança, mas sim a segurança precisa estar disponível para
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio.

A criminalidade existe, é uma realidade que não
podemos subestimar e, portanto, não podemos deixar que a
população viva desprovida de segurança, pois o  que ela protege
é a integridade física das pessoas, a vida, o bem maior do ser
humano.

Sendo assim, buscamos junto ao Governo Estadual
apoio para através desse benefício pleiteado o Estado esteja
assegurando proteção àquelas famílias que merecem o nosso
respeito pela luta que travam no dia a dia em busca de um
futuro melhor para suas famílias.

Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.

- Indicação do Deputado Tiziu, indica ao Poder
Executivo Estadual a Construção de Escola Estadual no Distrito
de Jacinópolis, no município de Nova Mamoré.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Educação, Prof. Ednaldo Lustosa, a necessidade
de construir uma Escola Estadual no Distrito de Jacinópolis, no
Município de Nova Mamoré.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal é a nossa Lei maior e dispõe
em seu artigo 05, que “A educação é um direito de todos e um
dever do Estado”. A Constituição Estadual em seu artigo 186
repete claramente esse direito do cidadão. A Constituição
Federal ainda assegura o direito de igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola (art. 206, CF).

No Distrito de Jacinópolis, há aproximadamente 500
alunos fora da sala de aula que não têm para onde recorrer,
pois é impossível freqüentar diariamente uma sala de aula,
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sendo a mais próxima há 60 Km’s na cidade de Buritis. A
população que ali reside é privada desse direito constitucional
e se o Estado não intervir e oportunizar a esses alunos o direito
de freqüentar uma sala de aula, como será o futuro deles?

Por isso buscamos através dessa proposição o espírito
humanitário que sempre norteou as ações do Governador Ivo
Cassol para que essa população seja beneficiada com a
construção dessa Escola Estadual que oportunizará a esses
alunos um futuro promissor.

Plenário das Deliberações, 06 de março de 2007.

- Indicação do Deputado Maurão de Carvalho,
indica ao Senhor Governador do Estado sobre a necessidade
de implantar um Box da Polícia  Militar no Bairro Conceição em
Porto Velho.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de implantar um Box da Polícia Militar no Bairro
Conceição em Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

A população que por ali habitam tem sido alvo de
constantes assaltos à mão armada em plena luz do dia, à noite
a prostituição impera, sem contar com os pontos de drogas e
assassinatos que ocorrem no dia a dia. A disputa dos traficantes
pelos melhores lugares para fazerem os seus trabalhos, usando
muitas vezes as nossas crianças para serem mulas de entrega,
por isso a implantação de um Box da Polícia Militar viria minorar
a angustia e aflição da população, no que diz respeito a
Segurança Pública do referido Bairro.

Plenário das Deliberações, 02 de março de 2007.

- Requerimento do Deputado Luiz Cláudio, requer
providências da Mesa Diretora junto a Superintendência do
Banco do Brasil.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, seja oficiado ao Superintendente do Banco
do Brasil em Rondônia, dizendo da necessidade da implantação
de serviços do Banco do Brasil, nos municípios de São Felipe
d’Oeste e Alto Alegre dos Parecis, através de agência bancária.

JUSTIFICATIVA

Os municípios de São Felipe d’Oeste e Alto Alegre dos
Parecis, reivindicam serviços bancários prestados pelo Banco
do Brasil, para que possam dar vazão as necessidades da
agricultura familiar e da grande  demanda de créditos oriundos
do PRONAF, uma vez que se trata de municípios eminentemente
voltados a produção rural.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias, requer
providências as Centrais Elétricas de Rondônia – CERON.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Presidente das Centrais
Elétricas de Rondônia – CERON, Dr. Paulo Roberto dos Santos
Silveira, com cópia ao Senador da República, Valdir Raupp e a
Deputada Federal Marinha Raupp, solicitando a inclusão no
Programa Luz para Todos da implantação de 09 Km’s de rede
de energia elétrica bifásica na linha 618 Embratel, no Município
de Monte Negro.

JUSTIFICATIVA

A agricultura e pecuária têm contribuído sensivelmente
com o desenvolvimento econômico deste Estado, os agricultores

e pecuaristas para manterem suas famílias na área rural e
para incrementar o sistema de produção, dependem de apoio
do Poder Público para disponibilizar a estrutura necessária que
proporcione uma vida com mais conforto as suas famílias e
possibilite criar mecanismos que aumente a sua produção.

A energia rural têm sido um dos benefícios almejados
pelos produtores e pecuaristas, pois além de fazer com que
suas famílias se fixem no campo ainda possibilita o uso de
mecanismos que incentivam a produção.

Assim, estando o Poder Público, contribuindo com essa
parcela da população estará ele também possibilitando o
crescimento econômico do Estado.

Plenário das Deliberações, 05 de março de 2007.

- Requerimento do Deputado Néri Firigolo, requer
informações ao Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN.

O Parlamentar que este subscreve, requer a Mesa na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiado o Presidente do DETRAN, no
sentido de nos fornecer informações, inerentes ao tempo que
se leva para introdução dos veículos novos emplacados no
sistema.

JUSTIFICATIVA

Quando da aquisição de um veículo novo, o proprietário
têm três dias para emplacar o referido carro, no entanto, o
DETRAN, leva meses para implementar esses novos veículos
emplacados no sistema, bem como demora meses para os
documentos. Diante disto, este parlamentar solicita informações
quanto a esta morosidade. Considerando que, o sistema
informatizado deveria viabilizar maior agilidade e não
morosidade.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.

- Requerimento do Deputado Maurão de
Carvalho, requer ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade da presença da Polícia Militar no Bairro Areal.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade da presença da Polícia Militar no bairro Areal, para
a inibição de vendedores de drogas e noiados que aproveitam
da fragilidade das pessoas para realizarem seus atos de
assaltos e roubos a mão armada, colocando assim em risco a
população daquele bairro.

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar tem recebido vários ofícios de
moradores do Bairro Areal no intuito de requerer junto ao
Governador do Estado de Rondônia, o policiamento ostensivo
da Polícia Militar no CEDEL – Centro de Esporte e Lazer,
localizado entre as Ruas Princesa Izabel e Tenreiro Aranha. O
Local que seria para área de lazer de nossas crianças tem sido
alvo de vandalismo de noiados, assaltos à mão armada, roubos
de motos e bicicletas. Assim sendo, os pais não podem mais
levar as crianças para brincar no campo e na quadra, pois a
presença de boqueiros exibindo suas armas dia e noite são
constantes.

Plenário das Deliberações, 02 de março de 2007.

- Projeto de Lei do Deputado Néri Firigolo,  dá
denominação ao trevo da BR-399.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
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Art. 1º -  Fica denominado de Eduardo de Oliveira
Costa, o trevo da BR-399, implementado em frente ao Colégio
Agrotécnica  Federal na cidade de Colorado do Oeste.

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

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por  objetivo homenagear
o jovem Eduardo de Oliveira Costa, que em vida teve uma
importante participação na vida da comunidade Coloradense.
Tal participação se deu através de sua dedicação,
companheirismo e prestação de serviço voluntário a população
mais necessitada da cidade. De modo que, hoje em Colorado,
o jovem Eduardo de Oliveira Costa é aclamado em todos os
eventos que acontece por lá.

Pelas as razões expostas, conclamas com a colaboração
dos ilustres parlamentares para a aprovação do projeto ora
apresentado.

Plenário das Deliberações, 02 de março de 2007.

- Proposta de Emenda Constitucional do
Deputado Amauri dos Santos, dá nova redação ao § 4º e
acrescenta o § 5º do artigo 11 da Constituição Estadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO promulga a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º - O § 4º do artigo 11 da Constituição Estadual
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11.................................................................
§ 4º - Com exceção aos servidores titulares de cargos

públicos efetivos, é vedada à nomeação para quaisquer dos
cargos em comissão dos órgãos da Administração Pública Direta
e Indireta do Estado, de conjugues, companheiros civis e
parentes consaguineos, civil e por afinidade, em linha reta e
colateral, até o segundo grau, do Governador, do Vice-
Governador, de Secretários de Estado, de dirigentes máximos
de fundações e autarquias, e de membros da Assembléia
Legislativa, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e do
Ministério Público.

Art. 2º - Fica acrescentado o § 5º ao artigo 11 da
Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art. 11 – (...)
§ 5º - As vedações previstas no parágrafo anterior

não se aplicam quando a designação ou a  nomeação do
servidor tido como parente para a ocupação de cargo
comissionado ou de função gratificada forem anteriores ao início
das atividades das autoridades mencionados no parágrafo
anterior, bem como quando o início da união estável ou o
casamento forem posteriores ao tempo em que ambos os
cônjuges ou companheiros já estavam no exercício das funções/
cargos, em situação que não caracterize ajuste prévio para
burlar a proibição geral de prática de nepotismo.

Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Nobres Deputados, nossa propositura de dar nova
redação ao § 4º do artigo 11 da Constituição do Estado, faz-se
necessário, para excluir-mos do texto original a frase “no seu
respectivo órgão de lotação”, se mantivermos este texto,

estaremos cerceando os diretos dos servidores públicos efetivos
do Estado de Rondônia, para que os mesmos possam exercem
cargos comissionados em quaisquer órgãos dos três Poderes
do Estado, onde, os mesmos, prestaram os seus serviços
profissionais, para os quais estão devidamente habilitados.

Quanto à supressão das palavras “de carreira” para
“titulares de cargos públicos efetivos” e uma correção devida,
pois é necessário que os servidores sejam titulares de um cargo
efetivo, para então, serem, inseridos nos planos organizados
de carreira de acordo com as suas categorias.

Em relação ao acréscimo do § 5º, o Conselho Nacional
de Justiça, em Sessão realizada em 06 de dezembro de 2005,
resolve regulamentar a Resolução nº 07 de 18 de  outubro do
mesmo ano, que tem como objetivo o fim da prática de
nepotismo no Poder Judiciário. Dessa regulamentação, diversos
legislativos Municipais e Estaduais se espelharam para abranger
tal norma do âmbito municipal e estadual. No Estado de
Rondônia a norma vem em forma de  emenda constitucional
nº 47/06, que entrou em vigor em 22 de dezembro de 2006. A
presente Emenda ora apresentada tem por objetivo aprimorar
a proibição à prática de nepotismo, adaptando-se à
regulamentação feita pelo Conselho Nacional de Justiça.

Diante do exposto, apresentamos a presente Proposta
de Emenda Constitucional, para a qual contamos com a
colaboração dos Nobres Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 06 de março de 2006.
Lida as matérias Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerrada a
Ordem do Dia, passamos as Comunicações Parlamentares. Com
a palavra pelo prazo de cinco minutos sem apartes, o ilustre
Deputado Miguel Sena.

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria de cumprimentar aqui
através do nosso Presidente, a nossa Mesa Diretora,
cumprimentar os colegas Deputados, a colega deputada
Daniela, que amanhã será o seu grande dia, o Dia das Mulheres,
para mim todos os dias são os dias das mulheres. Cumprimentar
aqui a imprensa aqui presente, cumprimentar o público aqui
presente em nome do nosso amigo Cabo Luiz, de Ariquemes
que está aqui, a platéia nos assistindo, cumprimentar a todos
aí. Gostaria de usar aqui a palavra, até porque ontem quando
fiz um aparte eu me referi a questão da preocupação que nós
temos com os Distritos aqui ligados diretamente a Porto Velho
e foi quando o nosso colega, deputado Ribamar, colocou aqui
do grande trabalho que ele fez, e eu sei Deputado do seu grande
trabalho pelo pouco tempo que V.Exa. passou na Secretaria de
Agricultura, a gente viu a grande diferença, o grande
crescimento nessa área. Mas quando me referi a isso,
Deputado, não foi só por uma questão de estrada, me referi
porque se nós formos analisar o Distrito de Jaci-Paraná, o Distrito
de Mutum, o Distrito de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre
do Abunã, Distrito de Extrema e Nova Califórnia, são uns Distritos
realmente muito distante da Capital. E aí estava sendo colocado
aqui pelo Deputado Amauri, se não me engano, ou foi pelo
Deputado Valter, sobre os projetos que tem de se municipalizar,
emancipar alguns municípios, eu tenho realmente essa
preocupação Deputado, e com certeza eu terei essa parceria
com o Senhor. E eu ouvi também o nosso colega, nosso colega
Deputado Tiziu, quando colocou aqui Deputado Tiziu, bem
colocado, dos problemas de saúde existentes em alguns
Distritos, da falta de assistência de saúde, em segurança
pública, em educação, enfim, em todos os setores que nós
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temos realmente algumas deficiências. Mas me preocupou um
pouco Deputado Tiziu, a forma como foi colocada que para
quem está fora do contexto pode ter entendido que toda essa
situação: falta de saúde nos municípios; falta de saúde no
Distrito, é problema do Estado, e não quero aqui defender o
Estado não, fui Secretário de Saúde e sei exatamente do grande
problema por que passa o Estado e por que passa os
municípios. Ontem foi criada a nossa Comissão, as Comissões
aqui nesta Casa, foram criadas as Comissões, entre elas, a
Comissão de Saúde, que ficou bem representada pelo nosso
colega, Deputado Jair Miotto, parabéns por estar e tive o
privilégio de fazer parte dessa Comissão. Dizer a V.Exa.,
Deputado Miotto, meu grande companheiro, V.Exa. tem um
grande parceiro na Secretaria já, que é o seu próprio irmão,
que foi assessor meu, foi Secretário Municipal em Montenegro
quando eu era Secretário Municipal em Rolim de Moura e hoje
ele é assessor daquela Secretaria e tem grandes experiências.
Mas, um dos problemas, Deputado Tiziu, que aflige esse
Distrito, esses municípios é realmente a falta de
responsabilidade, a falta de compromisso dos Prefeitos, dos
Secretários de Saúde Municipais. Por que, o que acontece hoje?
Nós vemos aí críticas em cima do João Paulo II, críticas em
cima do Hospital de Base, críticas em cima do Pronto Socorro
Infantil, só que nós não vemos que, se você chegar agora em
frente do João Paulo II, você vai ver lá, quatro, cinco
ambulâncias em frente do Hospital João Paulo II, você nunca
chega ali, em qualquer minuto, para encontrar menos de quatro,
cinco ambulâncias. O que acontece com isso Deputado Miotto?
Nós da Comissão, temos uma grande responsabilidade em
nossas mãos, nós temos que auxiliar a Secretaria de Saúde e
aí eu não quero defender Secretário nem defender qualquer
pessoa aqui e aí, está aqui o Deputado Dr. Alexandre que
conhece, está aqui o Deputado Dr. Ribamar também que é
médico que sabem que o grande problema são os municípios
do Estado de Rondônia, os municípios, Deputados, que não
fazem a sua parte, os municípios que usam recursos da saúde
para fazer o que não devia e aí nós temos que nos preocupar
com isso sim e alguns podem pensar:” Ah! Mas à Assembléia
está querendo interferir nos municípios. Não, não é isso não.
Nós vamos interferir e vamos fazer com que os Prefeitos e os
Secretários Municipais apliquem corretamente os recursos na
saúde, não podemos deixar acontecer o que está acontecendo,
por exemplo, em Guajará-Mirim, onde os recursos da saúde
não estão sendo bem aplicados, nós temos que fiscalizar isso
aí. E aí o Estado tem que ser responsável sim, responsável por
quê? Pela alta complexidade. E aí o companheiro, o nosso colega
Deputado Dr. Alexandre, nosso colega Deputado Ribamar sabe
do que eu estou falando agora. O que é alta complexidade?
São os recursos extra-teto que ficam lá no Ministério da Saúde
e que não vem para o Estado de Rondônia. Não vem por quê?
Porque o Estado de Rondônia até hoje não tem esse serviço.
Serviço de quê? Serviço de alta complexidade de cirurgia do
coração. Se hoje qualquer um de nós que temos problemas,
que nem o companheiro defendeu hoje, de obesidade, ou
qualquer pessoa precisar de um tratamento do coração, vai
morrer, se passar mal vai morrer. Por quê? Porque, não temos
um local para correr. Então esta Casa, essa Comissão, Deputado
Miotto, nós temos a obrigação e eu estou fazendo essa
indicação, se V.Exa. quiser assinar comigo para o Governador
para que nós possamos implantar o serviço de alta
complexidade no Estado, porque não é recurso do Estado que
vai ser gasto, é recurso da União que está ficando lá, salvo
engano, só para uma cirurgia cardíaca está ficando todos os

meses R$780.000,00(setecentos e oitenta mil reais) no
Ministério da Saúde.

Então, o Estado tem a obrigação de implantar esse
serviço sim aqui e nós vamos cobrar isso, não só na cirurgia
cardíaca não, nós temos problemas também na ortopedia.
Quando se precisa fazer um serviço de alta complexidade de
ortopedia, manda o paciente para fora, o cara vai morrendo
de dor ou vai de ônibus, ou vai de avião sei lá, mas ele tem que
sair daqui se sacrificando, da mesma forma, como temos aí
algum problema de acidente, nós vemos aí uma situação,
precisamos de uma cirurgia de neuro, aqui também nós não
temos no Estado a alta complexidade. Então nós vamos fazer
essa indicação ao Governo do Estado pedindo e exigindo que
se faça isso aqui. Eu não posso admitir, por exemplo, o que
aconteceu agora, o que aconteceu nos jornais, no “O Estadão”,
na primeira página do “O Estadão”, onde o meu colega, com
todo respeito à ausência dele, o Milton, Secretário de Saúde
foi lá se vangloriar, dizendo que o Estado tinha feito no mês de
janeiro e fevereiro, seiscentos e poucos TFD´s, eu não acho
que isso tem que se vangloriar não, acho isso é uma vergonha
para o Estado, ter que mandar as pessoas daqui para fora.  O
tratamento de alta complexidade de cirurgia cardíaca, cirurgia
de neuro e cirurgia de ortopedia, a partir, no máximo daqui a
dois anos, porque isso não é do dia para a noite que pode se
implantar, mas nós temos que iniciar, plantar uma semente e
essa semente será plantada imediatamente e o Estado vai ter
sim que fazer porque esta Casa com certeza, eu terei o apoio
dos Deputados aqui, principalmente os médicos que conhecem
essa situação e nós iremos exigir que o Governo do Estado
implante serviço de alta complexidade aqui no Estado.  Então
seriam essas as minhas palavras, agradecer ao Deputado, aos
Deputados, a Mesa, só dizendo, encerrando, no que diz respeito
à questão da CPI da isonomia, que eu não vou chamar mais de
“CPI do SINTERO”, para não magoar alguns companheiros
Sindicalistas, eu vou denominar a CPI da Isonomia, será
apresentada tão logo eu constate mais provas, já tenho,
podemos contar com 14, 15 assinaturas de colegas já, mas eu
quero mais prova e preciso também ter mais assinatura para
ter mais firmeza naquilo que nós estamos fazendo para fazer
a coisa certa, na hora certa.  Obrigado.

(Ás 11 horas e 22 minutos o senhor Alex Testoni passa
a presidência ao senhor Neodi Carlos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero
registrar a presença do Sr. Juarez Taxi, Vereador do Município
de Porto Velho e quero comunicar aos nobres Pares que este
Deputado está adotando o nome Parlamentar de Neodi Carlos.
E também quero comunicar aos Líderes partidários que de
acordo com o Regimento desta Casa, do Requerimento nº003/
07, que indiquem os membros para que seja feita a apuração
de possível quebra de decoro Parlamentar dos Deputados aqui
envolvidos numa fita que foi publicada.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Especial para o dia 08 de março às 09 horas, a fim de
homenagear a Igreja Assembléia de Deus, pelos 85º anos de
sua implantação em Porto Velho, e às 10 horas teremos também
a Sessão Especial em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 23 minutos).
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1ª SESSÃO ESPECIAL PARA COMEMORAR
OS 85 ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA IGREJA

ASSEMBLÉIA DE DEUS DE RONDÔNIA.
Em 08 de março de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

(Às 9 horas e 23 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Daniela Amorim (PTB),
Valter Araújo (PTB), 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), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Euclides
Maciel (PSL), Deputado Maurinho (PSDB), e Valdivino Rodrigues
(PRP).

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Havendo número
legal, invocando a proteção de Deus e nome do povo
rondoniense,declaro aberta esta Sessão Especial para
homenagear os 85 anos de implantação da Igreja Evangélica
Assembléia de Deus no município de Porto Velho. Designo o
ilustre Deputado Jesualdo Pires para que acompanhe o Pastor
Joel Holder a esta Mesa.

Eu quero aqui cumprimentar e dar as boas vindas ao
Pastor Joel Holder, Presidente da Igreja Assembléia de Deus,
de Porto Velho; também cumprimentar os senhores Pastores,
supervisores de setores das Igreja Assembléia de Deus, aqui
de Porto Velho. Também quero cumprimentar o Pastor Francisco
Batista da Igreja da Assembléia de Deus e também, a senhora
Talita Bezerra de Araújo, esposa do ilustre Deputado Valter
Araújo.

Convido todos os presentes, para de pé, ouvir a
execução do Hino do Estado de Rondônia.

(Execução do Hino de Rondônia)

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Valter Araújo, para a sua saudação.

O SR. VALTER ARAÚJO – Em primeiro lugar, eu quero
externar mais uma vez a Deus a minha gratidão pela
oportunidade que me concede de mais um dia de vida e pelo
privilégio de poder estar participando, na minha concepção,
de uma das sessões mais importante desta Casa.

Senhor Presidente, senhores Deputados, Pastor Joel
Holder, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembléia de
Deus de Porto Velho, e 1º vice-Presidente da Convenção Geral
das Assembléias de Deus no Estado de Rondônia. Quero aqui
cumprimentar em nome do Pastor Josias, do Pastor Xavier,
todos os demais supervisores e familiares que aqui se
encontram. Em nome da minha esposa, cumprimentar todas
as mulheres que se encontram aqui nessa solenidade.
Cumprimentar os nossos companheiros e alunos do Refúgio
Canaã. E, quero, para iniciar, senhor Presidente, minha fala
nesta manhã, trazer aqui um versículo da palavra de Deus que
está no Livro de 1ª Coríntios, cap.15, versículo 58 que diz:
“portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes,
continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem
que todos os seus esforços nesse trabalho sempre trazem
proveito.”

Eu quero senhor Presidente, nesta oportunidade, fazer
aqui referências, Deputado Ribamar Araújo, do trabalho que a

Igreja Evangélica Assembléia de Deus presta à sociedade de
Porto Velho e do Estado de Rondônia.

Quero nesta manhã, como se trata de uma Sessão
Solene em homenagem os 85 anos de implantação da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, em Porto Velho, me ater às
ações da Igreja em Porto Velho.

Mas quero com isso chamar atenção dos meus
companheiros, da sociedade de Rondônia, para a importância
do trabalho que a Igreja Evangélica Assembléia de Deus faz,
não só através da ministração, da pregação, do anúncio da
palavra de Deus, mas também do grande trabalho social,
Deputado Jesualdo Pires, do grande alcance que esse trabalho
tem para a nossa sociedade. E é preciso aqui lembrar que
todo esse trabalho, é um trabalho que verdadeiramente é de
responsabilidade do Estado, do Poder Público como um todo e
que é feito de forma voluntária e muito eficaz pela Igreja
Assembléia de Deus através da sua Fundação, através de toda
essa organização que está sob o comando do Pastor Joel Holder.

Nós temos senhor Presidente, o dia 28 de fevereiro de
1922, a data que está gravada nos anais da história do Estado
de Rondônia e da Igreja Assembléia de Deus, o início dessa
obra em Porto Velho. Foi quando chegou ao então Território
Federal do Guaporé, hoje Estado de Rondônia, capital Porto
Velho, o missionário Paul Aenis, encontrando aqui já no exercício
das atividades espirituais, o irmão José Marcelino da Silva.
Ambos uniram forças, anunciando as boas novas do evangelho
de Jesus Cristo e fundando definitivamente a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus, em Porto Velho.

Eu quero aqui, dizer que o 1º Templo foi erguido todo
em madeira, dado a questão da época, na Rua General Osório,
entre as ruas Almirante Barroso e Sete de Setembro, a mata
ainda era densa e o progresso apenas prometia chegar a nossa
capital. Com muita luta o 1º Templo foi erguido e inaugurado e
a obra foi crescendo esplendorosamente. Os obstáculos foram
vencidos e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Essa
monumental obra de fé, chamada Assembléia de Deus, foi
liderada por 14 pastores que eu quero, faço questão de
enumerá-los aqui, pela ordem: o Pastor José Marcelino da Silva
e Paul Aenis que, juntos, lideraram a Igreja no período de
1922 à 1924, num total de 2 anos. Em seguida, o Pastor Manoel
César da Silva liderou a igreja no período de 1924 a 1928,
num total de 4 anos. Em seguida, o Pastor José Januário Soares
liderou a igreja no período de 1928 a 1930, num total de 2
anos. Novamente assumiu o rebanho do Senhor, o Pastor José
Marcelino da Silva que permaneceu por mais 6 anos, no período
de 1930 à 1936. Em seguida, o Pastor Manoel Pirabas, liderou
a igreja no período de 1936 a 1937, 1 ano. Logo em seguida, o
Pastor Raimundo Prudente de Almeida liderou a igreja no
período de 1937 a 1939, no período de mais de dois anos. O
Pastor Juvenal Rock de Andrade liderou a igreja no período de
1939 a 1943, num total de mais quatro anos. O Pastor Francisco
Vaz Neto liderou a igreja no período de 1943 a 1946, mais três
anos. O Pastor Joviniano Rodrigues Lobato liderou a igreja no
período de 1946 a 1952, num total de 6 anos. E há um detalhe
que merece aqui ser frisado, foi na gestão do Pastor Joviniano
que foi construído um novo templo na Rua José de Alencar
3286, onde hoje ainda é a sede da igreja Assembléia de Deus,
em Porto Velho. O Pastor Benjamim Matias Fernandes liderou
a igreja no período de 1952 a 1953, pelo período de 1 ano. Em
seguida, o Pastor Leonardo Severo da Luz liderou a igreja no
período de 1953 a 1980, num total de vinte e sete anos. Em
1980, a Presidência da Igreja foi assumida pelo Pastor José de
Souza Reis, que se manteve por um período de três anos à
frente da obra missionária.

Ig:E vale lembrar, senhor Presidente, que todos esses
homens que presidiram a Igreja, até as datas aqui já
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mencionadas, dormem no Senhor. Em 1983 veio a esta cidade,
para liderar o rebanho do Senhor Jesus, o Pastor Antônio
Dionísio da Silva, até dezembro de 1991, perfazendo um período
de oito anos, marcados por muito amor e dedicação à obra do
Senhor.

No dia 20 de dezembro de 1991, foi então empossado
oficialmente, como Presidente da Igreja Assembléia de Deus,
em Porto Velho, o Pastor Joel Holder. Este homem de Deus
que, por sua vez, está a quinze anos trabalhando
incansavelmente para o engrandecimento dessa obra e do nome
do Senhor Jesus. Como o Pai atende ao Filho, ele tem procurado
atender a quem o procura, com disposição, com atenção e
boa vontade, tendo o cuidado de manter vivo todos os princípios
bíblicos doutrinários da Santa Igreja de Cristo. Nesses anos de
dedicação incansável, esse servo do Senhor tem conquistado
o amor, o respeito e o carinho da Igreja, sendo, portanto, digno
e merecedor do reconhecimento que fazemos hoje em nome
da Igreja Assembléia de Deus.

Nesse novo tempo da história da Igreja, em Porto Velho,
mesmo diante dos desafios encontrados, inúmeros esforços
têm sido levantados a efeito, para contribuir com o crescimento
dessa gigante obra. São frentes de atividades que têm se
desenvolvido com muita força de vontade e, sobretudo, com a
graça Divina. Dentre elas, destacamos a Fundação de Serviço
da Igreja Evangélica Assembléia de Deus – FUNDAD, que
administra projetos de grande envergadura como, por exemplo,
um projeto de rádio e televisão, que já vem aí ao longo de
doze anos, a Rádio Boas Novas e hoje a TV Boas Novas.

Numa visão missionária local, a Igreja Assembléia de
Deus, em Porto Velho, vem se destacando pelas atividades na
área de telecomunicações, envolvendo rádio e televisão Boas
Novas. O pioneirismo de evangelização pela rádio, tem colocado
tanto o homem da zona urbana, quanto o homem do campo,
todos os distritos, interior do Estado, bem como algumas cidades
de outros Estados tais como, Humaitá no Amazonas, têm sido
abençoados pela mensagem salvadora. É desta forma que o
nosso povo também tem tido a oportunidade de estar informado
de todas as atividades que acontecem semanalmente no campo
de ação da Igreja, em Porto Velho.

O alvo da rádio e TV RBM, é conduzir pessoas a uma
fé pessoal e crescente em Cristo Jesus, através de uma
programação integralmente evangélica, objetivando atingir uma
audiência cada dia maior, a rádio e a televisão Boas Novas,
possui uma programação que vem ao encontro dos anseios da
família, seja ela evangélica, ou não. Enfim, a RBN está sempre
voltada para a informação, para a evangelização e para a
edificação, com o ensino pautado nos princípios da palavra de
Deus, a fim de combater os danos maléficos que a mídia secular
tem causado à sociedade.

A TV Boas Novas, canal 49 UHF, aberta para toda a
capital, tem sido um veículo de bênçãos para aqueles que de
outra maneira não seriam evangelizados. Nas duas emissoras
temos uma programação voltada à família, a evangelização é
a marca registrada de cada programa que vai ao ar.
Diuturnamente, com uma equipe que procura alcançar desde
a criança ao ancião, cada cristão pode fazer parte deste
ministério de comunicação, unindo-se aos que já estão
engajados. O primeiro passo é orando, para fortalecer
espiritualmente os projetos da rádio e televisão.

Eu quero aqui, senhor Presidente, ainda fazer menção
com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela
Fundação. Esse trabalho não é feito apenas com a
evangelização, através das ondas sonoras da rádio e da
televisão, mas também um trabalho de cunho social, onde nós
temos vinculado a esta Fundação o centro de recuperação, o
Refúgio Canaã. Aqui, perdoem-me pela emoção que me toma

ao fazer referência ao Refúgio Canaã. Nós sabemos que umas
das maiores mazelas da nossa sociedade hoje, e que tem
consumido nossos jovens, as nossas criança e até mesmo as
nossas famílias, senhor Presidente, senhores Deputados, são
as drogas e o álcool. E nós sabemos que o Estado, em todos
os seus níveis não tem conseguido, a contento, atender a nossa
sociedade, no que diz respeito ao combate ao álcool, ao
combate às drogas, aos entorpecentes. E nós temos, eu ouvi
bem o Deputado Euclides Maciel falar de uma casa que ele
está abrindo em Ji-Paraná para atender, parece-me, que 19
pessoas que já tinham 90 inscritas para serem atendidas.

Os governos buscam alternativas, senhores Deputados,
para poder resolver a questão da dependência química, através
de terapias ocupacionais, através de psicólogos, através de
psiquiatras, através de grandes centros de internações e não
têm logrado êxito. Eu gostaria de chamar a atenção de Vossas
Excelências, que olhassem para aqueles cidadãos que ali estão
que são homens que outrora não passavam de escórias da
humanidade. São homens que não tinham nem uma
perspectiva, Deputado Ribamar, de retornar ao seio de sua
família, que não tinham perspectiva, Deputado Wilber, de erguer
a cabeça e olhar nos olhos de seus filhos e dos seus familiares,
porque a droga e o álcool já haviam consumido a sua dignidade,
o seu caráter, os seus sonhos, a sua vontade de viver. Talvez
vivessem jogados pelas ruas, pelas calçadas, sem nenhuma
atenção do Poder Público. Eu posso afirmar as Vossas
Excelências, que nenhum deles foi assistido por um psicólogo,
por um psiquiatra ou por um terapeuta ocupacional. O
terapeuta ocupacional daqueles homens, o psicólogo daqueles
homens é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que inundou
a alma e o coração deles, através de uma visão grandiosa que
Deus colocou no coração do Pastor Joel Holder, e que encampou
essa luta incansável, e implantou ali o Refúgio Canaã, que é
mantido através de doações dos irmãos, da sociedade em geral
que queira manter.

Eu gostaria que Vossas Excelências tivessem
conhecimento da grandeza, do trabalho que é feito ali no Refúgio
Canaã. Não existe dinheiro que pague. Não existe nada mais
gratificante do que ver esses homens recuperados, louvando e
engrandecendo o nome do Senhor, porque é através da
misericórdia de Deus que eles estão aqui hoje de cabeça erguida
dentre outras centenas deles que já passaram por ali. Saíram
dali recuperados e hoje são pastores, são evangelistas, são
cantores, são membros da Igreja, voltaram para o seio da
sociedade recuperados, restaurados e com dignidade, com sua
auto-estima recuperada. Esse é o grandioso trabalho e é um
trabalho que precisa de apoio do poder público para que a
Igreja possa ampliar o atendimento e, que nós possamos
atender pelo menos 10% da demanda que nós temos,
principalmente em Porto Velho, como têm outras no Estado de
Rondônia que precisam ser aderidas.

Eu quero, ainda aqui, fazer referência ao Colégio Paul
Aenis, que é uma escola que hoje têm 508 alunos, que funciona
há 22 anos, têm 508 alunos matriculados e atende desde a
educação infantil ao ensino fundamental completo.

A missão primária do colégio, além de propiciar uma
educação de qualidade, é também alicerçar o aluno nos
princípios cristão, desenvolvendo uma formação de caráter
desde a tenra idade, além de propagar as boas novas da
salvação a pais e filhos. É, portanto, uma escola que se esforça
em fazer valer a verdade, a solidariedade, a justiça e a
fraternidade em todas as atuações e relacionamentos através
de profissionais capacitados para esse mister.

Temos, ainda, a União Beneficente Ação de Amor, que
atende mensalmente 80 anciãos. Dentro de suas atividades e
doações que recebe mensalmente, a União Beneficente Ação



22 de março  de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 28562Pág.

de Amor presta serviço social àqueles que precisam de
assistência alimentar. As cestas básicas são distribuídas às
pessoas idosas, viúvas e outras que não dispõem de condições
de exercer qualquer atividade que lhes garanta o sustento.
Fora isso, temos ainda os barcos Novas de Paz I, II e III que
atendem, que é uma alternativa diferente na obra de
evangelização, que a igreja dispõe para atender a comunidade
ribeirinha dos distritos, Deputado Alex Testoni, às margens do
Rio Madeira. São barcos que têm motores potentes, equipados,
que possibilitam a navegação com rapidez e segurança ao longo
do Rio Madeira e com capacidade pra transportar até 130
pessoas. Através de equipes alternativas, a Igreja tem realizado
trabalho de cunho evangelístico e social, como, por exemplo,
encontro de crianças, jovens, além de atender às festividades
de aniversário dos Distritos e das comunidades ribeirinhas. E a
igreja em Porto Velho, marcando presença em todos os bairros
da zona urbana e alcançando as regiões ribeirinhas e as
rodovias às margens da BR 364.

Hoje, o corpo cristão da Igreja está composto, senhor
Presidente, senhores Deputados, por 9.423 membros e 12.140
congregados, em 224 congregações distribuídas em 45 setores,
que trabalham cerca de 550 obreiros. Todas essas
congregações mantêm suas portas abertas anunciando o
evangelho que liberta o mais vil pecador e proclamando que
só Jesus Cristo salva.

E hoje, para nós é motivo, Pastor Joel Holder, como
sua ovelha, como membro de sua Igreja, de muito orgulho
para mim e creio que para esta Casa, poder mais uma vez
prestar a nossa homenagem, o nosso reconhecimento pela
grandeza do trabalho que a Igreja Assembléia de Deus faz em
Porto Velho. Pela grandeza do trabalho que o senhor vem
desenvolvendo como rondoniense, como homem dedicado e
abnegado, não apenas como pastor, mas pelo seu caráter como
homem; como cidadão, como pai de família, como amigo e
como companheiro. Eu sempre costumo dizer que a sua história
se confunde com a história de Rondônia e com a história das
igrejas Assembléia de Deus, pelo reconhecimento que o senhor
tem. Por tudo que o senhor tem feito, por dedicar a sua vida
em prol da obra e o reconhecimento que o senhor tem não só
a nível do Estado de Rondônia, mas de Brasil e até em  alguns
países do mundo onde a Igreja Evangélica Assembléia de Deus
tem também o trabalho missionário, que nós temos na ordem
de 52 missionários fazendo missão, Deputado Alex, no Brasil e
em outros países, com contribuição e manutenção feita com
recursos oriundos da doação dos dízimos e ofertas dos irmãos.

Quero aqui, para encerrar minhas palavras, rogar a
cada um dos meus Pares que passem a ser o meu aliado nesta
Casa, para que possamos garantir recursos para que a
Fundação da Assembléia de Deus possa ampliar esse leque de
atendimento e, possa dar uma contribuição ainda maior para
a nossa sociedade.

Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar nesta
caminhada, possa nos dar graça e sabedoria, para cada dia
que passa, nós possamos nesta Casa  honrar em primeiro lugar
a Deus e depois a cada um dos cidadãos que nos possibilitou
chegar aqui, porque o homem que navega com Deus
certamente, chega a um porto seguro.

Que Deus abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero
registrar a presença aqui, do Evangelista Joel Miguel da Silva,
da Igreja Universal Assembléia de Deus; também registrar a
presença aqui do Pastor Cláudio Brito, também da Igreja
Assembléia de Deus; registrar a presença aqui do Pastor Antonio
Wilson Silva, também da Igreja Assembléia de Deus.

Quero comunicar aqui, aos Deputados, ao Pastor Joel,
a todos os pastores, aos presentes que neste momento nos

acompanham por videoconferência nos seguintes municípios:
município de Alta Floresta, Alto Paraíso, Alto Alegre, Cabixi,
Ariquemes, Cacaulândia, Candeias do Jamari, também no
município de Castanheiras, Cerejeiras, Cujubim, Corumbiara,
Espigão do Oeste, também no município de Governador Jorge
Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Machadinho, quero
mandar aqui meu abraço ao Pastor Reginaldo, o pastor que
comanda ali toda aquela região da Assembléia de Deus.
Também no município de Ministro Andreazza,  Monte Negro,
Nova Brasilândia, Nova Mamoré, e no município de Nova União
que neste momento nos acompanham através de
videoconferência.

E neste momento com a palavra, pelo tempo máximo
de 5 minutos, o ilustre Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Senhor Presidente, em
nome do qual cumprimento toda a Mesa Diretora, Pastor Joel
Holder, Presidente da Igreja Assembléia de Deus de Porto Velho,
da qual eu cumprimento todos os membros, os cooperadores,
os diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores dessa tão
consagrada igreja. Pastor Francisco Batista da Igreja Universal
Assembléia de Deus. Senhora Talita Bezerra de Araújo, esposa
do Deputado Valter Araújo, da qual cumprimento todas as
mulheres aqui presentes, que hoje também comemora o Dia
Internacional da Mulher.

Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar essa
passagem tão importante da comemoração dos 85 anos da
Igreja Assembléia de Deus, aqui em Porto Velho Igreja que eu
conheço muito, tenho muita amizade principalmente em Ji-
Paraná. Quero ler aqui, uma passagem da Bíblia, da Epístola
do Apóstolo Paulo aos Gálatas, desculpem, eu estou um pouco
nervoso. “Então enquanto temos tempo façamos o bem a todos,
mas principalmente aos domésticos da fé”. Então essa
mensagem que eu dou aos senhores integrantes desta Igreja.

Quero também, Senhor Presidente, voltar novamente
a esta Tribuna e hoje é um momento apropriado porque se
aproxima o dia 12, que é o dia do grande Encontro que teremos
entre as Bancadas Federais: a Bancada dos Deputados
Federais, e a Bancada dos Senadores do nosso Estado, dos
nossos Deputados Estaduais, do Governador do Estado. E
considero que essa reunião, esse Encontro, que se dará agora
no dia 12 às 14 horas, lá na FIERO, aqui na Capital de Porto
Velho, é de vital importância aos destinos do nosso Estado.
Vejo como marca importante e esse compromisso e essa
disposição do Presidente Neodi Carlos em convocar e conclamar
a toda a Bancada Federal, todos os Deputados Federais, os
Senadores, nós Deputados Estaduais, Governador do Estado,
para que tenhamos, realmente, um entendimento político
profícuo nesse Estado.

Rondônia nunca teve em sua história tantas condições
de alocação de recursos como neste ano. O Senador Raupp,
que é líder do PMDB no Senado e foi Relator do Orçamento,
conseguiu, juntamente com os demais integrantes da nossa
Bancada Federal, aproximadamente 500 milhões de reais para
serem destinados e alocados neste Estado de Rondônia.
Investimentos na área de infra-estrutura, de estradas, energia
e tantos outros setores vitais para o desenvolvimento do nosso
Estado. Esses recursos de emendas do orçamento, todos
sabemos, são desfrutados por todos os entes da Federação,
todos os Estados disputam esses orçamentos. E, evidentemente
o bom relacionamento dos nossos políticos, o bom
relacionamento entre nós, a Bancada Federal, nossa Bancada
Estadual e o Governador do Estado, junto ao Presidente da
República, é fundamental para que esse recurso realmente
possa vir e ter sua finalidade aqui no nosso Estado. Por isso
vejo nesse embrião do grande entendimento em que o
Presidente Neodi Carlos está liderando, através desse Encontro,
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o começo desse entendimento da virada do nosso Estado de
Rondônia.

Vejo uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar,
Presidente Neodi Carlos, para que, realmente a gente possa
mudar a história de Rondônia a partir do dia 12, esse grande
entendimento. Porque as brigas políticas, as brigas entre Poder
Executivo, Bancada Federal, Assembléia só tem um prejudicado,
apenas um, que é o povo de Rondônia. Precisamos nós, políticos
de Rondônia ter a responsabilidade do entendimento,
principalmente entre os partidos políticos, e aí vejo a vital
importância do Partido dos Trabalhadores e de sua Bancada.

Ontem ouvia atento ao Deputado Neri Firigolo e senti a
cobrança mais do que justa em relação à participação de todos
os Partidos em relação a esse grande entendimento. Então
apelo aos meus Pares para que reflitam para esse momento
histórico que estamos e poderemos atravessar o momento de
conciliação, de entendimento, de boa vontade de todas as
partes. Vamos esquecer picuinhas pessoais, entreveros antigos,
rixas políticas, entreveros políticos regionais, vamos esquecer
tudo isso. Rondônia precisa muito desses entendimentos para
que o nosso Estado tenha oportunidades para todos os jovens
que estão chegando ao mercado de trabalho. Os
desempregados que se concentram nas grandes cidades e,
principalmente, na nossa capital, onde o índice de
desempregados chega à casa de 40 mil pessoas.

O tempo urge! Basta cada um de nós termos
responsabilidades nos encaminhamentos políticos.

Então, para encerrar, Presidente Neodi, quero
parabenizá-lo por essa atitude de estar liderando esse processo
de conciliação política em nosso Estado, através do apoio de
todos os outros 23 Deputados Estaduais e, esse entendimento
para nós é de vital importância.

Rondônia, a partir desse entendimento político, a partir
dessas condições que temos hoje de recursos abundantes que
poderão vir, notem bem Senhores Deputados, poderão vir, não
é que virão. Todos sabemos que recursos são alocados no
orçamento, mas podem ou não vir. Então é importante esse
entendimento. Então peço e faço um apelo a todos os políticos
de Rondônia, que vejam e compreendam essa ação do
Deputado Neodi Carlos, como condutor desse embrião de
entendimento, da importância histórica desse momento para
o nosso Estado.

Mais uma vez cumprimentar a Igreja Assembléia de
Deus em nome dos Deputados Valter Araújo e Ezequiel Neiva,
meus amigos. E, muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero
registrar a presença também do Pastor Messias Barbosa, ele
que também é da Assembléia de Deus. Gostaria de registrar a
presença de um grande amigo meu, Jonathas Trajano, Diretor
da Rádio Boas Novas e que leva lá todos os dias a Palavra de
Deus, e também é Presbítero da Igreja Assembléia de Deus,
seja bem-vindo Trajano!

E agora, com a palavra o ilustre Deputado Ezequiel
Neiva, pelo tempo de 5 minutos.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Primeiramente agradecer a
Deus a oportunidade que nos é concedida nesta manhã e, aqui
quero cumprimentar o Senhor Presidente desta Casa, Deputado
Neodi e os meus nobres colegas Deputados, Deputada, Pastor
Joel Holder, a todos os irmãos da Igreja Assembléia de Deus e
de outras Igrejas que se fazem presentes nesta manhã, com a
Paz do Senhor.Quero ler apenas, aqui, um versículo no Livro
de Romanos, Capítulo 8, 1° Versículo que nos diz: “Portanto,
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o
espírito”. Sou feliz, queridos, por ter nascido num lar cristão e
aos 13 anos de idade, ainda bem novo me batizei. Fui dirigente
dos jovens da Igreja Assembléia de Deus em Cerejeiras, 14

anos consecutivos, regente também do Grupo Vocal por 12
anos, com 15 anos de idade já comecei a tocar na Igreja,
tocava teclado. Hoje para minha felicidade, minha esposa não
é música, mas os meus três filhos são músicos da Igreja, e
sou feliz por isso.

E quando o Deputado Valter aqui falava do grande
trabalho social, Senhor Presidente, demais Deputados, que aqui
se fazem presentes, que a Igreja Assembléia de Deus faz, não
somente a Assembléia de Deus, mas outras Igrejas Evangélicas.
E o que me chama muito a atenção é que por vez ou outra
ocorre. Quem não erra? Todos nós somos propensos a errar.
Mas acontece de algum dos nossos membros, às vezes cometer
um deslize, um erro. No outro dia, a imprensa, todos os jornais
do Estado, às vezes até do Brasil todo está estampado aquele
erro que um determinado irmão praticou. Mas nos causa
indignação a ausência da imprensa, e aqui eu quero chamar
da imprensa, por que não anuncia o grande trabalho social
que as Igrejas fazem? Quantas pessoas não são recuperadas
dos vícios, das drogas, do álcool? Quantas famílias não são
reconstituídas através da Igreja, através do trabalho espiritual
que as Igrejas Evangélicas fazem? E por que é que a imprensa
se omite a noticiar esses fatos? Prova viva está aqui hoje. Estão
aqui quantas pessoas lá do Refúgio Canaã, que foram
recuperadas, que poderiam estar dando trabalho ao Estado,
dando trabalho ao Governo, às nossas autoridades?

No entanto, a Igreja está aí trabalhando, recuperando.
E se nós formos olhar, senhores Deputados, e senhora
Deputada, em cada bairro desses, a Igreja mantém
praticamente um Centro de Recuperação, porque lá nas nossas
Igrejas as pessoas vão buscar o refúgio, vão buscar auxílio
espiritual, e as Igrejas estão lá. E através das famílias que
temos na Igreja, evangelizando um vizinho aqui, outro vizinho
ali, um companheiro aqui, um amigo ali, fazendo um grande
trabalho, através das nossas orações e do nosso exemplo e
testemunho.

Então, ficam aqui, os meus parabéns ao Pastor Noel
Holder, a todos os irmãos, a cada um de vocês, que Deus possa
estar abençoando a cada um grandemente. Sou também
Presbítero da Igreja e peço a vocês todos que, quando forem
orar, não se esqueçam de orar pelo irmão Ezequiel Neiva.
Estamos à disposição dos irmãos naquilo que a mim for possível.
Quando Paulo escrevia aos Hebreus, Capítulo 12, ele dizia:
“Como é que escaparemos se não atentarmos para uma tão
grande salvação, como é que vamos escapar?” Nós que estamos
rodiados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele agora
nos recomenda”... deixemos todo o embaraço, o pecado que
tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira
que nos está proposta olhando para Jesus, Autor e Consumador
da nossa Fé”. Que Deus abençoe a cada um. Amém!

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de 5 minutos, o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Senhor Presidente, nesta
manhã do dia 8 de março, eu peço permissão a vossa
excelência para cumprimentar a todos aqui presentes com a
paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu coração se
enche de júbilo, se enche de alegria porque esta Casa, antes
de ser a Casa do povo, nós temos que consagrá-la ao Deus
Todo-Poderoso. Por que de que adiantaria se não fosse o Senhor
Nosso Deus que tivesse no controle de todos os Poderes? Eu
não tenho dúvidas que o Senhor Deus há e, eu creio, creio
pelo olhar da fé que Ele está no controle do Poder Legislativo
do Estado de Rondônia.

Dizer, meu irmão e ilustre Deputado Valter, eu fico muito
feliz, com o coração cheio de júbilo porque o nome do Senhor
tem sido enaltecido nesta Casa. E esta Casa, ainda a pouco
conversava com o irmão Valter, nós temos oito Parlamentares
que professam e confessam a sua fé inabalável no Senhor
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Todo-Poderoso. É 1/3 (um terço) desta Casa e, eu tenho certeza
que a cada dia, independentemente do rótulo de Igreja, serão
todos os demais, aqueles que adentrarem nesta Casa serão
impactados com o Espírito Santo, dando vida nova,
transformando vidas.

E assim, Senhor Presidente, eu quero agora desta feita,
cumprimentar o Reverendo, nosso Pastor Joel Holder, que é o
Líder desta Igreja que tem crescido na unção do Espírito Santo
de Deus neste Estado. É motivo de muita honra estarmos aqui
nesta Sessão Solene, em homenagem ao aniversário, 85 anos
de Igreja Assembléia de Deus, 85 anos atrás, certamente, como
é o caso de todos esses que vem para Rondônia, desbravadores.
E exatamente, há 85 anos atrás vieram pessoas da Igreja
Assembléia de Deus, semear a semente salvadora do evangelho
que liberta. Eu não tenho dúvidas, Pastor Joel, que quando eu
vejo os olhares atentos destes companheiros, destes irmãos
em Cristo Jesus, que estão ali na nossa galeria, que estiveram
lá no Refúgio Canaã.

Eu posso aqui dar um testemunho, enquanto diretor
executivo da ASTIR que fui por três anos, nossa ASTIR por
diversas vezes mandou policiais militares lá para o Refúgio
Canaã, policiais militares, como falou ainda a pouco o Deputado
Valter Araújo, que poderiam assim nós entendermos que seria
a escória da sociedade em razão de envolvimento com álcool,
em razão de envolvimento com drogas. Mas eles não
procuraram os recursos humanos, porque nós temos o psicólogo
que é o psicólogo dos psicólogos que é Cristo Jesus, que liberta
pela palavra. E, é por isso que nós vemos aí e isso muito me
alegra.

Irmãos verdadeiramente, libertos em Cristo Jesus, o
maior psicólogo que a humanidade já pôde ver. Isso é obra de
Deus, Presidente! Obra maravilhosa do Deus vivo, que tem
libertado homens, usado como instrumento de libertação a
Assembléia de Deus, o Refúgio Canaã, que representa e, é por
isso que, eu quero aqui corroborar com o pensamento do
Deputado Valter que o Poder Público deve também, incentivar,
deve buscar mecanismos de políticas públicas para realmente,
o Estado se fazer presente para libertar essas vidas através de
ações também pragmáticas, ações efetivas porque o nosso
Deus tem feito a sua parte.

Parabéns Igreja Assembléia de Deus! Quantas pessoas
que têm sido tiradas das drogas, a auto-estima que tem sido
renovada, Vidas que têm sido poupadas da violência por que
eu costumo dizer: onde tem correios, onde tem coca-cola, lá
tem uma Igreja Assembléia de Deus disseminando o evangelho
salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que me deixa
muito feliz, quando nós estamos viajando neste Estado,
principalmente aos domingos, que eu passo pela BR 364, quando
nós adentramos às cidades que ficam no eixo da BR 364, nós
observamos quantas famílias que caminham para igreja com
a bíblia debaixo dos braços e eu vejo que esta efetividade da
Assembléia de Deus, disseminando as boas novas aqui do nosso
Estado. Realmente, tem sido um trabalho promissor, porque
Rondônia desponta como um Estado que tem o maior índice
proporcional de evangélicos. É por isso que Rondônia, eu tenho
certeza, Pastor Joel, é um Estado que aponta para o
desenvolvimento, aponta para o crescimento, porque não é
um Estado tão somente pujante em recursos minerais, na
pecuária, na agricultura, mas é um Estado que é pujante no
poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que
Rondônia tem muito a crescer porque o senhor Jesus é o Senhor
do Estado de Rondônia.

Parabéns Igreja Assembléia de Deus. Parabéns, Pastor
Joel. Parabéns meus irmãos do Refúgio Canaã, que Deus
continue nos libertando diuturnamente e que nos faça prosperar
rica e poderosamente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de 5 minutos, o ilustre Deputado Luiz Cláudio.

O SR. LUIZ CLAUDIO – Caro Presidente, demais
Deputados, Pastor Holder, todos os obreiros da Igreja

Assembléia de Deus, membros desta Instituição valorosa e todos
os irmãos em Cristo. É um prazer imenso participar desta
solenidade.

Quero deixar aqui, Senhor Presidente, um versículo
da escritura sagrada da palavra de Deus que diz assim, no
Livro de Mateus, Cap.5, Vers. 13: “Vós sois o sal da terra; e,
se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais
presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens”. Os
cristãos, meus amados irmãos são o sal da terra. O cristão e a
Igreja têm um papel importante na vida do cristianismo. Aqui
foi falado o papel da igreja com relação ao trabalho social, ao
trabalho de acolher aqueles que estão desenganados, que estão
no mundo das drogas, que precisam de uma mão acolhedora.
E, através da pregação do evangelho, através do poder que o
sal, ele tem sabor, ele tem poder, o cristão tem poder, a Igreja
tem poder, e tem que exercer este poder no nome poderoso
que é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não só apenas
para que todos possamos refletir, principalmente os colegas
Deputados aqui que são evangélicos, que são cristãos, eu falo
sempre que são cristãos, todos que são cristãos, não apenas
fazer o social, acolher os que estão no mundo, na iniqüidade,
no pecado. Eu sei que é o papel principal da Igreja, que é de
salvação que é a redenção do homem, que é a libertação do
ser humano, mas nós temos também que se preservar da
corrupção. A corrupção é um câncer que hoje está no mundo,
está na política, acompanham muitos dos setores.

Então, eu quero aqui, chamar atenção de todos os
cristãos, nesta solenidade. Colegas Deputados vamos fazer a
diferença nesta Casa, uma Casa que foi tão manchada, o Estado
de Rondônia que foi tão falado pelo Brasil. O papel da Igreja, o
papel do cristão é de se preservar também da corrupção, de
não participar de atos que venham desmoralizar a Igreja e
nem desmoralizar os cristãos. Por isso Pastor Joel, quero
parabenizar os 85 anos que esta Instituição que prega o
Evangelho, com muita dificuldade, mas com muito amor, porque
o apóstolo Paulo disse que não adianta ser revestido de dons,
ter o dom da fé, mas se não tiver amor não vamos avançar,
não vamos trazer mais gente para esse reino, para esta
Instituição que Deus criou. Se não tiver amor, nada feito. Você
pode ter todos os dons, mas se não tiver o amor de abraçar,
de acolher, de perdoar, de estar juntos, de realmente cumprir
com o papel que Cristo assim determinou para sua Igreja e
para aqueles que realmente vivem o verdadeiro cristianismo.

Portanto, amados irmãos, quero parabenizar a Igreja
Assembléia de Deus, uma Instituição forte, uma Instituição
unida, uma Instituição organizada, podemos ver que no Brasil
onde nós vamos, encontramos lá um templo, um local, onde
as pessoas congregam, onde as pessoas ministram a palavra
de Deus. E, aí, ao Pastor Holder e todos os seus obreiros e
toda a sua comunidade evangélica desta instituição. Quero pedir
a Deus, que Ele é o nosso general, que continue abençoando
essa Instituição, abençoando os cristãos para que continuem
exercendo e militando o papel dos verdadeiros cristãos na terra
que é de pregar a palavra e viver em conformidade com seus
estatutos. Muito obrigado. Parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do Pastor Luiz Marcos, também da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, do Pastor Maurino, pastor da
Igreja Assembléia de Deus, do Pastor Joel Vieira, pertencente
a Igreja Assembléia de Deus, do Pastor Paulo Santana, também,
da Assembléia de Deus e do pastor Messias Barbosa, da Igreja
Assembléia de Deus. E, quero comunicar a todos que nós
estamos ligados também via cabo aos municípios de Porto
Velho, Ji-Paraná e Vilhena.

Neste momento, com a palavra, por um tempo de cinco
minutos, o ilustre Deputado, Líder do Governo, aqui nesta Casa,
Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL - Senhor Presidente, Pastor
Joel, Presidente da Igreja Assembléia de Deus - Porto Velho.
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Senhores supervisores da Igreja Assembléia de Deus, com
muito prazer que neste dia Internacional da Mulher,
parabenizando a todas, que todas sejam abraçadas e que
sintam-se homenageadas.

Que bom que pudéssemos hoje, usar esta Tribuna para
poder dizer que o dia deveria ser comemorado de maneira
diferente, que não tivesse mãe triste, que não tivesse mãe
carente, que todas as mães estivessem com seus filhos ao
lado. Isso é um exemplo, que eu tenho certeza, que mãe que
é mãe, primeiro é o filho, por pior que ele seja. Mãe ama seu
filho, da sua maneira. Abraçando as mães nesse dia.

Mas eu fiz questão, Deputado Valter Araújo, defensor
em todos os momentos da Igreja Assembléia de Deus, todos
os momentos e demais, de pedir ao meu Presidente Neodi,
que eu pudesse usar esses cinco minutos para agradecer,
primeiro a Deus, e a dois pastores que mudaram minha vida.
Eu sou católico, mas vou a todas as igrejas que falam de Deus.
Sou radialista, apresentador de televisão, hoje Deputado e vou
estrear o programa, confirmado, no dia vinte, aqui em Porto
Velho.

Mas, no ano de 88, na cidade de Ariquemes, terra da
Daniela, eu trabalhava na rádio Ariquemes, quando meu filho,
numa noite, por dois dias não conseguia comer. Aí me disseram,
o Pastor - era Pastor, se não me engano - Jamil, não sei o quê,
Pastor Jamil Dias. Disseram-me: - Leva no círculo de oração
que a noite, nas quartas-feiras, que elas vão orar pelo seu
filho Diego. Eu creio em Deus, mas, às vezes, fica aquela fé,
que falta um pouquinho, e eu disse: – Eu vou. Aí eu dizia: - Por
que eu estou indo para lá, caramba?  Vou para a igreja. Fui
para a igreja à noite e levei meu filho. Eu saí da igreja com ele
comendo um X-Salada, vocês acreditam? Foi uma graça tão
grande que eu recebi naquela noite, para mim, é claro, como
pai, porque eu poderia até estar contando isso aí, se fosse à
época de campanha, mas não, é não. Estou falando porque
Deus tocou meu coração, naquele dia e naquele momento,
naquela hora e, foi numa quarta-feira. Hoje meu filho está aí
com dezenove anos, me ajudando aqui.

Mas não foi esse o principal, eu fui para Cacoal e lá eu
conheci o Pastor Nelson. Numa noite eu caí no mundo errado e
eu posso dizer a vocês, que por várias vezes, eu me senti, no
mundo, no fundo do poço e, eu caí no mundo das drogas. Eu
usei tanto que meus filhos me buscavam na porta, (eu peço
desculpa, porque quando eu falo, eu lembro que hoje eu sou
um Deputado porque Deus me buscou lá no fundo do poço e
me trouxe para representar esse povo aqui na Assembléia, e,
não vou decepcionar esse povo que confiou em mim, que confiou
nos meus companheiros, porque se Deus me deu a graça de
sair do fundo do poço e poder representar...), eu cheguei à
frente da Igreja Assembléia de Deus, eu não entendo muito
assim de quem é, mas eu sei que é Diácono, ele me buscou lá
fora e eu disse: - Me ajude. E, eles me levaram e eu, o Pastor
orou por mim naquela noite, e eu fui para a Fundação Vida
Nova. Pedi ao Pastor Júlio que me ajudasse que eu queria sair
daquele mundo. E, eu tive tanta graça, minha gente, que eu
não fui internado em lugar nenhum, eu fui internado só por
Deus, que não tem maior que Ele. E a partir daquele momento
nunca mais o Euclides Maciel usou drogas. E a maior das alegrias
que eu digo a vocês, meu Presidente estão sabendo, eu vou
inaugurar dia 17 o Centro de Recuperação para Viciados em
Ji-Paraná. E, sou eu quem vai bancar, eu sou quem vai ajudar,
porque isso foi uma graça dada por Deus. Eu posso dizer, eu
pedi ao Presidente, a todos os Deputados, estou entregando o
convite, que puderem prestigiar, até porque você inaugurar
um Centro não dá voto para ninguém, mas o maior voto que
nós recebemos é de Deus, porque o pai que sabe, quem aí
conhece um viciado sabe o tanto que sofre a mãe. O viciado,
coitado, é doente. Ele não pode ser recriminado: é um bandido,
é um criminoso? Não é. Ele precisa de apoio, e eu tive apoio do
Pastor Nelson, eu até não sei porque não estou, na Igreja ainda.
Está faltando pouco, quem sabe. Está faltando pouco, convidado
eu já fui, viu Pastor Joel, já fui, mas eu tenho que, me dêem
mais um prazo, mas eu estou conseguindo. Eu tenho,

companheiros aqui que eu me aconselho muito, em especial o
Ribamar que é meu professor, que eu vou com ele lá: - Professor
auxilia seu amigo aqui. Eu sou bem novato ainda em termos
de experiência na vida política, mas a minha experiência é de
vida. E, Deus me deu essa graça, é para poder estar aqui hoje
falando aos senhores.

Então, transmito neste dia tão importante para os
senhores, que para mim é importante pela minha família,
porque eles estão me assistindo agora, nesse momento, senhor
Presidente, lá em Ji-Paraná. Nós estamos nesse momento lá e
também em Vilhena. Parabéns à Igreja, parabéns a vocês,
abraçando o Pastor Nelson, abraçando o Pastor Joel estou
abraçando a todos os irmãos. Pastor Jamil, nunca mais eu o vi,
mas que Deus cuide muito dele, das irmãs, a mãe do ex-
Deputado Francisco Sales, que foi quem me levou para a Igreja
naquela noite de quarta-feira, que Deus abençoe e que Deus
continue. E uma coisa é certa, uma coisa é certa, estão me
empurrando para lá, e se me convidar eu vou. Um abraço e
que Deus ajude a todos. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
o último orador inscrito, Luizinho Goebel, pelo prazo de cinco
minutos.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar o Presidente
Neodi, através do qual cumprimento a Mesa. Cumprimentar
em nome da nossa Deputada Daniela Amorim, todos os nossos
colegas Deputados, em nome do Pastor Joel Holder, quero
cumprimentar todos os presentes, em nome de vocês, todos
os presentes, parabenizar a Igreja Assembléia de Deus por
esses seus 85 anos em Porto Velho.

Agora, quando abri a Bíblia, em Provérbios, li que a
pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus,
o Senhor. Realmente assim e, como frisou aqui o Deputado
Wilber e, pelo posicionamento que tem adotado, meu colega
Valter Araújo, que tenho a honra de conhecer há mais de 20
anos, eu acho, eu fico feliz por tudo que está acontecendo aqui
nesta Casa. Nasci num lar cristão, dentro da Igreja Luterana, e
isso me faz um homem feliz, isso me faz um homem realizado.
Sei que nem toda a vida de um homem é feito de flores, muitas
vezes é feito de espinho. Mas muitas vezes também, Deus faz
com que os espinhos apareçam no nosso caminho, para que
nós, realmente, não nos desviemos d’Ele e isso me faz feliz. E
feliz eu fico hoje Presidente, pelas ações que estão sendo
tomadas nesta Casa, como essa da participação das Igrejas,
da participação do povo de Cristo e, talvez por isso, nós nesses
poucos dias de mandato, dessa legislatura, tantas coisas boas
já têm acontecido. Eu tenho a grande certeza, que se nós
conseguirmos e, trilhando neste caminho, daqui a 4 anos, nós
vamos ter a certeza e a convicção que Deus nos guiou para
que nós fizéssemos tudo àquilo que o nosso Estado precisava
e o que o nosso povo esperava. E mais, em Salmo 134, diz:
“Venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos,
todos os que de noite servem no seu templo, levantem as mãos
em oração no templo e louvem ao Senhor”. Que, de Jerusalém,
o Senhor Deus que fez o céu e a terra abençoe vocês.  Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Inscreveu-se
também e vai usar a palavra o Vice-Presidente desta Casa,
ilustre Deputado Alex Testoni, no prazo de cinco minutos.

O SR. ALEX TESTONI – Senhor Presidente, Mesa
Diretora, senhoras e senhores, colegas Deputados, Deputada
Daniela. Neste dia tão especial para a Igreja Assembléia de
Deus, que faz 85 anos aqui em nosso Estado de Rondônia, em
nome do Pastor Joel Holder eu cumprimento a todos que estão
nesta Casa e pedir hoje a Deus pela saúde do Pastor Ermelino,
da Igreja Assembléia no Município de Ouro Preto do Oeste,
que se encontra em coma.

A importância da Igreja Assembléia de Deus no Estado
de Rondônia em todos os municípios, em todos os lares, a
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Igreja tem sim uma importância na sociedade para os jovens,
para todos nós. Eu faço uma pergunta a vocês: o que adianta
acordar de manhã se não tem Deus no coração? De que vale,
é nós estarmos aqui, se não temos Deus no coração? Sou de
religião católica, de educação católica, mas tenho certeza
absoluta da importância de todas as religiões, do trabalho que
elas fazem principalmente a Igreja Assembléia de Deus. Então,
em nome de Deus, eu peço proteção a todos nós. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Neste momento,
eu convido o ilustre Deputado Valter Araújo, para proceder à
entrega de Moção de Louvor ao nosso querido Presidente Pastor
Joel Holder, ele, representando neste ato, a Igreja Assembléia
de Deus.

Eu quero aproveitar esta oportunidade ímpar de poder
também parabenizar aqui, a Igreja Assembléia de Deus pelos
seus 85 anos de existência, neste dia.

Eu quero cumprimentar, aqui, aos colegas Deputados
que participaram desta Sessão Especial, também a Deputada
Daniela Amorim, que também representa, hoje, as mulheres
no Dia Internacional das Mulheres, presentes aqui com a gente.

Quero cumprimentar, com muito carinho, muita alegria,
nosso querido Pastor Presidente da Assembléia de Deus, no
Estado de Rondônia, Pastor Joel Holder e, dizer ao pastor que
esta Casa está aberta ao senhor, meu pastor, e também a
todos os membros da Igreja Assembléia de Deus.

Quero cumprimentar aqui também os funcionários da
Casa, que estão aqui presentes, imprensa. Cumprimentar
também as pessoas que fazem parte da Fundação Refúgio
Canaã, que estão aqui presentes, parabenizá-la pelo trabalho
também que fazem lá naquela Fundação.

E quero cumprimentar, neste momento, uma pessoa
que eu tenho um carinho muito grande e, com certeza, neste
momento, lá no meu município, de Machadinho do Oeste, está
nos assistindo, que é o Pastor Reginaldo, ele que é o Pastor-
Chefe da Assembléia de Deus naquele município, onde eu tive
a graça de Deus e a felicidade de ser Prefeito daquele município,
por dois mandatos.  Eu me recordo que, quando assumi o destino
daquele município, lá existiam apenas oito ou dez igrejas
Assembléia de Deus naquele município. Hoje deve estar
chegando, Pastor, em torno de 70 templos edificados, naquele
município.  Isso é muito importante. É um trabalho que os
pastores fizeram, primeiramente o Pastor João, depois o Pastor
Haroldo, que com certeza está lá em Cacoal também, que eu
tenho apreço muito grande, que dirigiu a Igreja Assembléia de
Deus em Machadinho do Oeste por quase sete anos. Desde
quando fui Prefeito daquela cidade, o Pastor Haroldo era o
Pastor-Chefe da Assembléia de Deus, naquela região. Hoje, o
Pastor Reginaldo, com muita sabedoria e com muita capacidade
e com certeza um homem de Deus e guiado por Deus, continua
um trabalho muito especial. E quero fazer justiça, também, a
um pastor que desde o início tem colaborado e ajudado muito,
sempre dando assistência ao Pastor-Chefe, que é o Pastor
Chiquinho e também o Pastor Flávio daquele município.

Toda a comunidade evangélica da Assembléia de Deus
do meu município, que neste momento nos assiste, vai o meu
abraço, o meu carinho, o meu reconhecimento pelo grande
trabalho, que a Assembléia de Deus me ajudou como Prefeito
e como Deputado também, tem ajudado a levar ao povo daquele
município muito acalento e muitas obras sociais.

Enfim, tem realmente um peso muito forte não só no
município de Machadinho, o trabalho que as igrejas evangélicas
fazem e, principalmente, a Assembléia de Deus faz em todo o
Estado de Rondônia a nível de Brasil. Eu ouvi aqui, o meu colega,
o meu nobre colega, Valter Araújo, quando dizia que até em
outros países a Assembléia de Deus já está fazendo um grande
trabalho e eu tenho consciência disso.

Eu lia, Pastor Joel, há uns dez anos atrás, uma
reportagem de duas páginas que saiu na revista “Veja” e que
eu achei louvável a atitude do Diretor daquela revista de grande
circulação em todo o nosso País. Ela dizia uma estatística lá,

que para cada pessoa que comete delitos, para cada pessoa
que está no caminho errado, que o Poder Público recupera
com um custo altíssimo aos cofres públicos, as igrejas
evangélicas recuperam três com custo zero para os cofres
públicos. E isso é muito importante, Pastor. Parabéns ao seu
trabalho, parabéns ao trabalho de todos os pastores, os
presbíteros, diáconos, cooperadores, enfim, a todas as pessoas
que estão imbuídas neste propósito de realmente fazer esse
trabalho social tão importante, recuperando vidas, famílias que
estão num caminho tortuoso, que estão num caminho perdido.

Eu, na minha humildade, todos os dias, tanto na parte
da manhã quando me levanto, tanto quanto vou me recolher
para dormir, de joelhos eu faço minhas orações e peço a Deus
que continue abençoando as pessoas que têm na sua
responsabilidade, que pesa sobre as costas, principalmente
dos Pastores, daqueles que realmente, têm a obrigação de
levar, de expandir a palavra de Deus, de levar ao conhecimento
daqueles que muitas vezes, por não conhecerem a palavra de
Deus, estão no caminho tortuoso, estão no caminho errado,
eu peço a Deus, todo dia, para que Deus ilumine, para que dê
saúde, para que dê força, para que vocês, Pastores, que fazem
isso, continuem fazendo cada dia mais, e que Deus lhes dê
mais sabedoria, que Deus lhes dê mais inteligência para que
possam, realmente, com mais eficiência levar e conseguir tocar
o coração das pessoas com palavras sábias, com palavras que
realmente façam com que as pessoas reflitam, e, realmente,
sigam o caminho de Deus. Porque não existe outro caminho
não, só temos um. Tem muitas pessoas que dizem que nós
temos dois caminhos, eu não vejo um outro caminho, porque
um outro caminho não é um caminho correto. O caminho
correto só tem um, porque é o caminho que nos leva ao
encontro de Deus.

Parabéns Pastores, parabéns a toda Igreja Assembléia
de Deus pelos 85 anos que hoje está completando e, com
certeza com muito sucesso, Deus realmente tem abençoado
poderosamente os trabalhos que a Igreja Assembléia de Deus
tem feito em todo o Estado de Rondônia.

E, para finalizar, dizer mais uma vez, Pastor, continua
aqui as portas da Assembléia Legislativa, eu tenho certeza que
os vinte e quatro Deputados, talvez esta Assembléia aqui seja
uma das Assembléia que tem mais membros da Casa
Legislativa que são evangélicos. Se eu não me engano aqui
nós temos seis, sete ou oito, oito Deputados evangélicos, quer
dizer um terço da Casa aqui é evangélico. E, eu tenho certeza
que os que não são evangélicos, na sua grande maioria, são
tementes a Deus e futuros membros também de denominações
evangélicas.

Então, deixo aqui, meus agradecimentos, receba toda
a nossa honra, Pastor, de poder aqui hoje está aqui juntamente
sentado ao seu lado, para mim é uma honra como Presidente
desta Casa ter do meu lado, aqui, o Pastor Presidente da
Assembléia de Deus, aqui no Estado de Rondônia.

Que Deus continue abençoando a todo povo que
realmente, segue esse caminho e, que com certeza, não é o
caminho mais fácil, é o caminho mais difícil, mas é o caminho
mais correto.

Muito obrigado. E neste momento concedo a palavra
ao Pastor Joel Holder, Presidente da Assembléia de Deus, aqui
de Porto Velho, que representa a Assembléia de Deus em todo
o Estado de Rondônia.

O SR. JOEL HOLDER – Senhor Presidente desta
Assembléia Legislativa, Deputado Neodi Carlos, através do qual
nós cumprimentamos toda a Mesa Diretora desta Legislatura.
Deputado Valter Araújo, autor da propositura, nós queremos
cumprimentá-lo juntamente com os demais Deputados, seus
Pares. E, queremos cumprimentar também a senhora Thalita
Araújo, através da qual nós cumprimentamos todas as mulheres
neste dia Internacional da Mulher.

Queremos cumprimentar nossos amados irmãos,
obreiros convidados que foram, que estão aqui presentes, todos
que estão participando conosco nesta manhã solene, os
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funcionários desta Casa, e todos que nos assistem no Estado
de Rondônia queremos saudá-los com a paz do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Talvez, tudo o que nós teríamos a
dizer já foi dito, aqui, mas como é nos dada a palavra eu gostaria
de nos reportar à Bíblia, à Palavra de Deus.

Louvamos ao Senhor nosso Deus porque, a Igreja
Assembléia de Deus, aqui em Porto Velho sempre ora e sempre
pede a Deus que oriente e ilumine os nossos representantes,
porque são eles que decidem em nosso favor. E, nos sentimos
felizes porque percebemos que nesta legislatura nós temos
um número bem grande, como disse o Deputado Valter Araújo,
um terço de evangélicos e já ouvimos aqui a citação da Bíblia,
isso é importante porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Portanto,
quero nestas poucas palavras de agradecimento a Deus, pela
homenagem que se presta à Igreja Evangélica Assembléia de
Deus de Porto Velho, a qual nós presidimos aqui em Porto
Velho, e ela se espalha pelo Estado de Rondônia, com seus
Pastores, com seus 52 municípios e nossa Convenção, que
tem como Presidente Nelson Gutenberg.

Eu quero deixa aqui nesta manhã a mensagem da
palavra de Deus, o final do Evangelho do Senhor Jesus citado
por São Mateus no capítulo 28 e os versículos 16 em diante;
“Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia”, diz assim o
texto sagrado; - “E os onze discípulos partiram para a Galiléia,
para o Monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram,
o adoraram; mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus,
falou lhes, dizendo: É me dado todo o Poder no céu e na terra,
portanto, Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até à consumação dos séculos”. Amém.

Senhoras e Senhores, Senhores Deputados, é baseado
nesta palavra e em toda a palavra da Bíblia que existe aqui em
Porto Velho a Igreja Assembléia de Deus. Começou aqui nos
tempos que já são passados, 85 anos com quatro pessoas que
ouvindo falar dessa mensagem creram e aceitaram a
mensagem. E aí vem a história de Rondônia crescendo, Porto
Velho crescendo, Rondônia crescendo e a Assembléia de Deus
também crescendo, porque nós encontramos na seqüência da
vida humana e no dizer de São Mateus sempre há dois grupos
de pessoas, os que adoram e os que duvidam.  Isso aconteceu
quando Jesus ressuscitou e chamou os seus discípulos, e diz o
texto que quando viram Jesus ressurreto adoraram Ele,
naturalmente alegres porque ele morreu, foi para o túmulo
mais ressuscitou ao terceiro dia. Os adoradores adoraram,
mas os duvidosos ficaram pensando: “será que é ele mesmo”?
Nós vimos Ele morto, e antes de morrer quando o soldado
furou o seu lado já não saiu mais sangue e sim água, e na
citação do Profeta Isaías diz que o seu olhar estava tão
desfigurado que nós olhando para Ele não víamos nada que
chamasse atenção, mas ele levou sobre si as nossas
enfermidades, nossas dores.  Então aqueles que viram Jesus
morto e agora ressurreto duvidaram: “será que é Ele mesmo”?
Mas Jesus tomando a palavra como lemos aqui diz: “é-me dado
todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinai todas as
nações” (Mt.28,18).  É nesta palavra e nas outras da Bíblia que
a Igreja Evangélica Assembléia de Deus, respeita, valoriza,
crê e por isso nós temos o prazer de estar falando não só para
o pequeno, mas para o grande, para aqueles que ouvem e
para aqueles que não ouvem, para os que adoram e para os
que duvidam. Nós temos que obedecer a ordem do Senhor, ide
por todo o mundo, ensinai todas as nações.

E aí nós começamos na nossa casa, a nossa vizinhança,
a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso País e vamos além do
nosso País, e aí vai o nosso Projeto Missionário como já citamos
aqui, foi citado pelo Deputado Valter Araújo, nós temos aí mais
de 50 missionários em alguma parte do planeta pregando essa
mesma mensagem, e o nosso objetivo é, como Jesus disse:
“vocês vão e digam o que eu disse, não ensinam outra coisa,
não inventem outra coisa, agora ensinem tudo o que eu disse”,
isso nós fazemos.

E a gente louva a Deus porque são dezenas dessas
quatro pessoas que formaram a Igreja, hoje nós temos aí
milhares que crêem na mesma mensagem, crêem na mesma
Bíblia e são testemunhos vibrantes naquilo que o Evangelho
faz na vida do homem. E nesta manhã solene vimos aqui
testemunhos diversos, diversas formas, aquilo que é
reconhecido que o Senhor opera na vida do homem. Sempre
na Igreja nós temos o maior prazer e o cuidado de dizer que
tudo aquilo que fazemos, aquilo que somos, aquilo que temos,
não é pelo nosso merecimento é pelo poder que há no nome
de Jesus que disse: “Eu tenho todo o poder no céu e na terra”.
Problemas pequenos, Jesus resolve; problemas médios, Jesus
resolve; problemas difíceis, Jesus resolve; problemas insolúveis,
Jesus resolve. Ele mesmo: “É me dado todo o poder”. Se vocês
algum tempo não tiverem a coragem de sair falando para todo
mundo que, “Eu faço, Eu tenho todo o poder, fale Comigo”. É,
“agora vocês ensinem o que Eu disse”.  Diz aqui o texto:
“Portanto, ide ensinai todas as nações”.  E nós que conhecemos
um pouco do nosso planeta alguma coisa que se sabe são
milhares de línguas, dialetos, são nações que existe e cada
uma fala diferente, aqui pelo menos na América do Sul só
quem fala português são os brasileiros, mas a gente entende
mais ou menos o que os peruanos, argentinos falam. Mas
quando você passa para o outro lado aí a história muda, mas
são homens e mulheres que também precisam.  Então Jesus
disse: “Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar,
preservar, ter cuidado” (Mt.28;19). Por isso nós sempre
recomendamos a leitura diária da Bíblia, você tem dificuldades
de decorar tudo o que a Bíblia diz, mas você tem uma noção
do que Ela diz, então “guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até
a consumação dos séculos” (Mt. 28;20).

Portanto, Senhor Presidente, Srs. Deputados, senhoras
e senhores, nós queremos agradecer esta homenagem, esta
Moção de Louvor em nome da Assembléia de Deus em Porto
Velho e vamos passar para a de Rondônia também. Agora,
saibam os senhores que não é pela nossa capacidade, nós
somos iguais a vocês, é porque nós cremos no poder que há
no nome de Jesus.  Ele disse: “olha, em meu nome expulsaram
demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome
se vocês beberem alguma coisa mortífera não vai fazer dano
algum, e em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos
e eles ficarão curados”, e nesta manhã já ouvimos estes
testemunhos, esses homens que estão aí foram recuperados
pelo poder do nome de Jesus.  As doenças são repreendidas
no nome de Jesus, porque ele comanda tudo.

Então, nós agradecemos esta homenagem, mas nós
transferimos tudo para Jesus que um dia veio do céu à terra,
deu a sua vida, derramou o seu sangue, se ofereceu
voluntariamente para que eu e você estivéssemos aqui nesta
manhã saudáveis, com a mente normal, no ambiente desta
Casa de Leis, para dizer a Ele, Jesus muito obrigado pelos 85
anos da Assembléia de Deus aqui em Rondônia.  E a mensagem
que a Assembléia de Deus prega hoje senhoras e senhores é a
mesma, qual é?  “Jesus Cristo, que é o dono da Igreja, ele
salva qualquer pecador arrependido”.  Se arrependeu não
importa se você pintou os canecos, fez tanta coisa, se
arrependeu?  O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Ele cura qualquer tipo de enfermidade, da pequena, da visível
e da invisível, Ele batiza com o Espírito Santo e com o fogo, ele
opera milagres e maravilhas, do nada Ele faz tudo, e do pouco
Ele faz muito, porque Ele é o Senhor.

Muito obrigado, Deus abençoe a todos e nós como
sempre fazemos vamos continuar orando por esta Casa, e eu
creio que nessa legislatura nós vamos ter bons resultados.
Porque pelo menos um terço desses Deputados vão sempre
meditar que há alguma coisa na Bíblia que responde quando
você for defender uma Lei, quando você for assinar um
documento, o Senhor vai dizer: “olha, isso aí pode assinar”.
Mas depois Ele vai dizer: “Esse aí não. Vocês vão mudar, vão
pensar, discutir”.  E aí Rondônia será ainda mais uma terra
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abençoada, próspera e nós vamos ouvir boas notícias do
cenário nacional desta terra abençoada que nós moramos.
Deus abençoe, muito obrigado e a paz do Senhor para todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero registra
a presença, também hoje, nos visitando nesta Casa do nosso
amigo, ex-deputado estadual, nosso companheiro, Coronel
Abreu, que hoje nos honra com sua presença, muito obrigado.
Também registrar a presença, aqui, do Prefeito Adelino Follador
lá do município de Cacaulândia. Muito obrigado, Prefeito,
também, pela sua presença, pela sua visita nesta Casa.

E eu quero meu pastor lhe fazer um pedido, não só ao
senhor, mas como a todos os pastores que estão aqui presentes,
também aos pastores que estão em casa, a todo o povo
evangélico, a todo o povo de Deus, que continuem orando por
nós, que realmente nós, os vinte e quatro Deputados desta
Casa, principalmente a Mesa Diretora, eu, como Presidente
desta Casa, devida às providências que estamos tomando aqui,
no trabalho de moralização desta Casa, temos sofrido muitas
pressões, muitos ataques, e até ameaças, mas nós temos em
Deus com certeza, a fé que nós iremos vencer, meu pastor,
essa batalha, essa luta tão difícil. Contrariamos aqui muitos
interesses, e essas pessoas que estão se sentindo prejudicadas,
e como diz o ditado popular que a teta secou, estão realmente
tentando, pastor, de uma forma, até desesperada, desestabilizar
o trabalho que estamos fazendo aqui. Mas eu sempre, tudo o
que eu faço, eu acredito primeiramente em Deus e eu tenho
certeza que os meus colegas, tanto da Mesa Diretora, quanto
os Deputados aqui também, que estão imbuídos nesse trabalho,
também estamos fazendo sempre colocando Deus na frente.

Continuem orando por nós, pastor, para que   possamos
em momento nenhum desanimar, diante dessas pressões,
diante dessas ameaças, e que consigamos sim, tirar o Estado
de Rondônia daquilo que foi colocado nos últimos anos na
imprensa nacional, como um Estado que aqui só tem corruptos,
que no Estado de Rondônia só tem gente ruim. Vamos mostrar
para o Brasil, mostrar até para países que tiveram conhecimento
das coisas negativas que aconteceram, que as coisas mudaram
aqui em Rondônia, e que nós estamos realmente, imbuídos
em fazer essas mudanças. Mas para isso nós precisamos
realmente, da proteção de Deus. E eu gostaria que vocês
continuassem pedindo a Deus, que continue nos dando forças
e nos abençoando para que a gente, em momento nenhum
baixe a cabeça diante dessas coisas negativas que estão
acontecendo, para que a gente não prossiga esse trabalho.

Mas com fé em Deus, eu tenho certeza, que Deus está
nos abençoando, olhando por nós, e todos nós, sabemos das
nossas obrigações, e daquilo que o povo espera.

E neste momento ouviremos o Coral Refugio Canaã.
Estão aí com o coral e realmente, com certeza, irão interpretar
um belo hino para que a gente possa ouvir.

(Execução do hino pelo coral do Refúgio Canaã)

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Neste momento
eu quero registrar a presença do Dr. Lael Esler, Presidente da
Fundação de Serviço da Igreja Assembléia de Deus, e também
com muita alegria, registrar aqui a presença da senhora Berenice
Silva, ela que é esposa do ex-Deputado Amizael Silva, que foi
Presidente desta Casa, e hoje já é falecido. Muito obrigado
também pela sua presença, dona Berenice.

Antes de encerrar esta Sessão convoco os Deputados
e as pessoas presentes para que no prazo de cinco minutos,
nós teremos uma Sessão Solene em homenagem, aqui, ao

Dia Internacional da Mulher. Portanto, estão convocados aí à
participarem com a gente da próxima Sessão.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão.

(Encerra-se esta Sessão ás 11 horas e 4 minutos).

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

ATO Nº P/010/2007

Prorroga o prazo de funcionamento da  Comissão
Especial Temporária criada pelo Ato nº P/003/2007.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, resolve:

Art. 1º. Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo de
funcionamento da Comissão Especial Temporária criada através
do Ato nº P/003/2007, com a finalidade de proceder
levantamento sobre a folha de freqüência dos servidores
públicos, efetivos e comissionados, da Assembléia Legislativa.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Oliveira
Presidente

ATO Nº P/011/2007

Designa Parlamentares para reunião no Município de
Cujubim.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
regimentais, resolve:

Art. 1º. Designar os Deputados Tiziu Jidalias – PMDB,
Jair Miotto – PPS, Neodi Carlos – PSDC e Daniela Amorim -
PTB, autora da proposição, para participarem da reunião de
Parlamentares no Município de Cujubim, no dia 30 de março
de 2007, às 9:30 horas, objeto do Requerimento nº 019/07, de
15 de março de 2007, com a finalidade de ser debatidos
assuntos de interesse daquela comunidade relativos à
segurança, saúde e educação.

Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 16 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente


