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O SR. LENILSON GUEDES – Senhoras e senhores bom
dia. Vamos dar início a esta Sessão, homenageando
especialmente as mulheres, em seu Dia Internacional, hoje 8
de março de 2007.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia através de seu Presidente, Deputado Neodi Carlos,
realiza hoje neste Plenário, Sessão Especial em homenagem

a Mulher. Para presidir esta Sessão Especial, convido
Excelentíssimo Sr. Deputado Neodi Carlos. Convido ainda
Excelentíssimos Senhores Deputados que compõem a Mesa
Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Invocando a
proteção de Deus, e em nome do povo rondoniense declaro
aberta esta Sessão Especial em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. Convido a minha esposa, a Senhora
Gorete Lopes Oliveira para que faça parte da Mesa. Neste
momento tenho a honra de convidar a Excelentíssima 1ª Dama
do Estado de Rondônia, Sra. Ivone Cassol. Tenho a honra de
convidar a Excelentíssima Senhora Vereadora Sandra Maria
Barreto de Moraes, Vereadora aqui de Porto Velho. Também
tenho a honra de convidar ex-vice-Governadora do Estado de
Rondônia, Senhora Odaísa Fernandes. Com muita honra
também queremos convidar para fazer parte da Mesa a
Excelentíssima Senhora Desembargadora Zelite Andrade
Carneiro, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia. Com muita honra também queremos convidar
para que faça parte da Mesa a Excelentíssima Sra. Claudia
Márcia Carvalho, vice-Prefeita de Porto Velho. Com muito prazer
também queremos convidar a Excelentíssima Senhora Ana
Maria Follador, Presidente da Câmara Municipal do município
de Cacaulândia.

Srs. Deputados, esta Mesa Diretora faz uma justa
homenagem a ilustre Deputada Daniela Amorim e ao mesmo
tempo a convido para presidir esta Sessão.

(Às 11 horas e 30 minutos o Senhor Neodi Carlos passa
a Presidência a Senhora Daniela Amorim).

O SR. LENILSON GUEDES – Neste momento ouviremos
o Hino Nacional.

(Execução do Hino Nacional)

O SR. LENILSON GUEDES – Registramos e
agradecemos as presenças da senhora Val Ferreira, esposa
do Senador Expedito Junior; senhora Valkiria Boaventura,
Delegada Titular da Delegacia da Mulher; senhora Sônia Martins,
Gerente Executiva do INSS Rondônia, presente aqui, Prefeito
Adelino Follador, do município de Cacaulândia; senhora Marli
Fernandes de Oliveira Cahúla, esposa do vice-Governador João
Aparecido Cahúla; senhora Juliana Cassol; senhora Jaqueline
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Cassol; senhora Érica Lima Fontinele, Diretora do Departamento
Médico da Assembléia; senhora Darci Horny, Diretora Geral da
Escola do Legislativo; senhora Cândida Alves de Castro,
representando as servidoras da Assembléia Legislativa; senhora
Berenice Luz, esposa do ex-Deputado Amizael Silva; senhora
Valdelice Ferreira; senhoras funcionárias da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia; senhora Jornalista Ivalda
Marrocos.

A SRA. PRESIDENTE(Daniela Amorim) – Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Em nome da nossa querida
Deputada Estadual, eu quero estender, os meus cumprimentos
a todas as digníssimas senhoras, senhoritas que fazem parte
da Mesa e também a todas as mulheres aqui presentes. Neste
dia maravilhoso, em que comemoramos o Dia Internacional da
Mulher, para nós Deputados que nos encontramos aqui é motivo
de muita alegria, muita satisfação. Alguns Deputados não
puderam vir por motivo de força maior, o Deputado Luiz Cláudio
ainda mandou que eu desejasse a todos vocês aqui os parabéns
e um abraço a todas vocês por este dia. Eu quero apenas
parabenizá-las, cumprimentá-las pelo dia e citar aqui um
versículo bíblico que se encontra no livro de Provérbios, onde
diz assim: “a mulher sábia edifica a sua casa”, e eu creio que
vocês, mulheres valorosas, que muito tem trabalhado com muita
sabedoria e com muita inteligência, acima de tudo com muita
dedicação, tem sabido conduzir os lares de vocês na ausência
dos esposos, dos pais. Muitas mães, que aqui se fazem
presentes, têm sido, num linguajar bem popular, tem sido o
“homem da casa”, na responsabilidade de trazer o alimento,
na  responsabilidade de educar os filhos, levando eles para
uma vida melhor, para um futuro brilhante. Então fica aqui os
meus sinceros agradecimentos e meus parabéns a todas vocês
mulheres, pela passagem de seu dia.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Concedo
a palavra ao Deputado Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Senhora Presidente,
Deputada Daniela Amorim, em nome da D. Ivone Cassol e da
Vereadora Sandra Moraes, quero cumprimentar a Mesa; em
nome da minha esposa Talita, cumprimentar todas as demais
mulheres aqui presentes. E, quero, Deputada Daniela Amorim,
nesta oportunidade, usar desta Tribuna para fazer uma justa
homenagem às mulheres de Rondônia, do Brasil e do mundo,
pela passagem do seu dia. E quero deixar aqui para meditação,
de cada uma de vocês, Provérbios 31 versículo 30, que diz: “A
formosura é ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme
ao Senhor Deus será elogiada, dê a ela o que merece por tudo
que faz e que seja elogiada por todos”. Que vocês possam
meditar nessa palavra e possam encontrar nela a oportunidade
de tirar dela proveito, para continuidade de vossas vidas, para
o mister de cada uma de vocês, no exercício de tudo aquilo
que Deus tem colocado em vossas mãos, a começar pelo dom

maior, que é o dom da maternidade, que é o dom de ser mãe.
E eu quero, nesta oportunidade, apenas desejar que Deus possa
abençoar cada uma de vocês, nos seus sonhos, nos seus
projetos, nas suas particularidades, nessa caminhada tão
importante que vocês têm, não de nos conduzir apenas como
mães, mas como mulheres, como guerreiras, como
batalhadoras que são no dia-a-dia, em prol de vossas famílias,
em prol do Estado de Rondônia e do Brasil. Que Deus possa
abençoar cada uma de vocês.

A SRA. PRESIDENTE(Daniela Amorim) – Concedo a
palavra ao Deputado Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Senhora Presidente,
demais senhoras, companheiros Deputados, é especial hoje, o
dia das mulheres. Pastor Joel, vou ter que pedir uma ajuda ao
senhor, porque todos que vêm lêem algum versículo e eu não
sei quase nada, Pastor. Vou ter que pedir uma ajuda e ligeiro,
porque nem trazendo a bíblia eu consigo achar e, falam
versículo, aí é que eu não acho de vez. Mas se eu não aprendi
talvez da bíblia, mas Deus tem me ensinado a caminhar do
lado certo. Eu estava vendo esta Mesa aqui, não peçam opinião
do povo, se vão dizer que é mais bonita esta Mesa do que a
nossa, porque, com certeza, teria o apoio da comunidade. Mas
tomara que todas não comecem a gostar da cadeira, senão
não vai sobrar lugar para nós, tomara. Mas eu posso dizer
Deputada Daniela, nossa Presidente, hoje, que às vezes nós
temos que prestar homenagem a muitas pessoas, claro
primeiro a Deus, mas às mulheres, em especial, principalmente
porque cada uma aqui, às vezes: Ah, mas aquela lá é esposa
desse, aquela é... Não senhor, hoje em dia, tinha até um ditado,
tem ainda um ditado que alguns dizem: - Atrás de um homem,
sempre há uma grande mulher. Está errado, é: “Ao lado de um
grande homem, tem uma grande mulher”. A verdade é essa.
Só que, infelizmente as mulheres estão acordando para nós
homens, e elas começaram a tomar um espaço tão grande em
todas as áreas, tem mulher indo para a lua, já, meu Deus do
céu. E nós temos que ficar atentos a isso, não com ciúmes,
não preocupados, mas sim valorizando a essas mulheres
heróicas. Eu dou um exemplo, primeira dama, Ivone Cassol,
senhora Ivone, perdão. Em Cacoal, tem uma mãe, que eu fui
numa casa durante a campanha, encontrei um senhor deitado
na cama, caiu de moto e ficou tetraplégico. Há oito anos essa
mulher cuida dele como uma criança, colocando fralda,
colocando tudo. É uma mulher exemplar, trabalha como
garçonete, começa às sete da noite, numa pizzaria, até duas,
três horas, e limpa casas, algumas casas, para poder atender
o marido que não pode fazer fisioterapia. Será que nós homens
teríamos a paciência que essa mulher tem? A maioria abandona
e deixa a mulher naquela situação. E a mulher, Deus já fez
esse amor, deu para elas esse amor. O homem, até que têm
alguns que podem até segurar, mas têm outros que não. E a
mulher é persistente, eu vejo pelos filhos, eu vejo às vezes, eu
encrenco, encrenco no bom sentido, com minha esposa, que
às vezes eu digo não, e ela defende. Não sei todas as mães...,
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pode ser o pior filho do mundo, para ela é o melhor. Eu vejo as
senhoras com tantas dificuldades, tem mulheres que fazem de
tudo, mas defendem o filho, defendem o companheiro. Pode
estar errado, mas ela está ao lado. Então, nesse dia, nós
aproveitamos aqui para parabenizar a todas as mulheres e
que nós homens possamos olhar cada vez mais, com mais
carinho, mais respeito, e dizendo a elas, só uma coisa, que
Deus dê muita força, e que elas não enveredem todas para o
lado político, senão nós vamos ficar sem cadeira na Assembléia.

Um abraço e muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE(Daniela Amorim) – Concedo a
palavra ao Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Senhora Presidente Daniela
Amorim, Senhora Gorete, esposa do Deputado, nosso
Presidente, Neodi Carlos, Excelentíssima Senhora Ivone Cassol,
Primeira Dama; Excelentíssima Senhora Cláudia Márcia
Carvalho, vice-Prefeita de Porto Velho, Excelentíssima Senhora
Desembargadora, Zelite Andrade Carneiro, Senhora Odaísa
Fernandes, Ex-vice-Governadora, Excelentíssima Senhora
Sandra Maria Barreto de Moraes, Excelentíssima Senhora Ana
Maria Follador, Presidente da Câmara de Cacaulândia, Senhora
Cândida Alves Castro, das quais eu cumprimento a todas
servidoras da nossa Casa. De fato é uma emoção muito grande
para nós Deputados, recém-chegados aqui nesta Casa, e já
tivemos uma emoção muito forte hoje, quando houve a
comemoração aqui da implantação da Igreja Assembléia de
Deus no nosso Estado, 85 anos, e vários colegas fizeram várias
citações da Bíblia, por isso da brincadeira do Deputado Euclides
Maciel.

Eu quero aqui parabenizar a todas, dizer que a mulher
representa tudo na vida de todos, a mãe, a mulher que trabalha,
que chega ao seu lar, muitas vezes cansada, e tem que reassumir
todas as funções do seu lar, tem que cuidar do seus filhos, tem
que cuidar do marido, muitas vezes sozinha, e muitas mulheres,
hoje, a gente vê que o marido sai e deixa ela sozinha em casa,
chega altas horas da noite e ela chorando aos cantos da casa
sem poder fazer nada. A mulher sofre muito, e ela sofre com
a bondade que Deus a deu, sobretudo, com amor que toda
mulher, que toda mãe tem dentro do seu coração. Então de
fato a mulher é tudo na vida da gente: é nossa mãe, as nossas
esposas, as nossas amigas. São pessoas que têm qualidades
que o homem não tem, muitas qualidades. A mulher tem
qualidades que Deus colocou nelas e a maioria das qualidades
delas nós não temos, infelizmente. Então eu quero parabenizar
a todas e dizer que é um momento muito especial para nós
aqui dentro desta Assembléia. Há pouco tempo que estamos
aqui mas e uma homenagem muito bonita, tão justa que a
gente faz a todas as mulheres deste Estado de Rondônia,
mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres que têm tantas
dificuldades, e a gente vê que essas mulheres que cuidam de
filhos e maridos e não tem apoio de ninguém. Parabéns mais
uma vez, e agradeço a Deus pela existência delas, e muito
obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Vamos
suspender a Sessão por alguns minutos.

(Suspende-se esta sessão ás 11 horas e 50 minutos,
reabrindo às 11 horas e 54 minutos).

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Está
reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Bom, primeiramente, se
não voltasse energia não teria problema porque afinal de contas
as estrelas estão aqui. Cumprimentar a Mesa, em nome da
nossa nobre colega Deputada Daniela Amorim, em nome da
servidora desta Casa, a mais idosa, dona Cândida Alves de
Castro, cumprimentos a todas as pessoas aqui presentes. Não

é por acaso que muitas vezes, até em músicas a gente ouve
falar que ‘mulher brasileira em primeiro lugar’, mas quero dizer
que muitas vezes é mais do que isso, e realmente tem méritos
para isso, porque tantas coisas já ouvimos aqui quando as
pessoas explanaram aqui as suas colocações, e tantas
conquistas, as mulheres só estão conseguindo nos dias de hoje,
como por exemplo: eu li ainda agora pouco, em 07 de agosto
de 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que é a lei que defende
os direitos das mulheres. Nem 1 ano e a gente já vê qual a
importância da mulher no meio público, na vida, no lar, enfim,
em todos os setores. Então, Deputada Daniela Amorim,
parabéns por sua iniciativa, realmente é honrosa essa sua
dedicação, e nós queremos aqui também deixar a todas as
mulheres o nosso parabéns. E lia também a pouco, nas palavras
de Luciana dos Santos, e talvez, eu até quero encerrar com
isso porque, se fossem procurar palavras ou motivos para nós
fazermos, aqui, essa homenagem, talvez nós não fôssemos
encontrar. E disse ela: “mulher tu és o mais belo pensamento
de Deus”. Parabéns a todas as mulheres.

A SRA. PRESIDENTE – (Daniela Amorim) – Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Neodi Carlos.

O SR. NEODI CARLOS – Eu quero aqui cumprimentar
a ilustre Deputada Daniela Amorim, Presidente desta Sessão;
quero cumprimentar também a minha esposa Gorete Alves de
Oliveira; quero cumprimentar a 1ª Dama do nosso Estado, Dona
Ivone Cassol; quero cumprimentar também a Excelentíssima
Senhora Claudia Márcia Carvalho, vice-Prefeita, aqui de Porto
Velho. Quero cumprimentar também a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Zelite Andrade Carneiro, Desembargadora do
Tribunal de Justiça; quero cumprimentar a senhora Odaísa
Fernandes Ferreira, ex-vice-Governadora do nosso Estado;
quero cumprimentar a Excelentíssima senhora Vereadora
Sandra Maria Barreto de Moraes aqui da Câmara de Vereadores
de Porto Velho; também a Excelentíssima Senhora Ana Maria
Follador, Presidente da Câmara dos Vereadores do município
de Cacaulândia e 1ª dama daquele município; e quero aqui
com muito carinho também cumprimentar a Senhora Cândida
Alves de Castro, representando aqui as funcionárias desta Casa;
quero também cumprimentar, e se faz presente nesta sessão,
a Senhora Marli Fernandes de Oliveira Cahula, esposa do nosso
querido vice-governador do Estado de Rondônia; quero
cumprimentar também a Sra. Valdelice Ferreira, conhecida
como Val Ferreira, esposa do nosso querido Senador Expedito
Júnior; quero cumprimentar também a Dra. Valkiria Boaventura,
Delegada Titular da Delegacia da Mulher; quero cumprimentar
também a Senhora Sônia Martins, Gerente Executiva do INSS;
quero cumprimentar nossa querida amiga Jaqueline Cassol;
quero cumprimentar Juliana Cassol também presente nesta
sessão; quero cumprimentar a Senhora Berenice Luz, esposa
do Excelentíssimo ex-deputado Amizael Silva, que também já
foi presidente desta Casa, hoje já falecido; quero cumprimentar,
hoje, presente também, que nos honra com sua presença o
prefeito Adelino Follador, prefeito de Cacaulândia; quero
cumprimentar também a Senhora Darci Mercado Freitas Horny,
diretora geral da Escola do Legislativo; quero cumprimentar a
Senhora Érica Lima Fontinele, diretora do Departamento Médico
da Assembléia Legislativa; quero cumprimentar a Sra. Cândida
Alves de Castro, aqui representando os servidores da
Assembléia Legislativa; também quero cumprimentar Juliana
Cassol, acho que a assessoria me colocou os nomes aqui
duplicados; também a Vereadora Ana, lá da 8, que também
nos honra com sua presença; os Senhores Deputados que fazem
parte desta sessão e demais senhoras e senhoritas aqui
presentes nesta sessão, em nome da Vagna cumprimentar toda
imprensa, as mulheres que fazem esse papel maravilhoso aqui
na Assembléia Legislativa. Eu queria também, como disse o
nosso querido Deputado Euclides Maciel, alguém me ajudou e
eu vou citar aqui um versículo da Bíblia, está lá em Provérbios,
cap. 31, versículo 10 que diz: “Mulher virtuosa, quem a acharás?
O seu valor muito excede ao de rubins”. E podem ter certeza,
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todas as mulheres que o valor de vocês excede com certeza
ao valor de rubins.

Eu quero aqui fazer uma homenagem a minha esposa
Gorete que me acompanha há 27 anos. Ela tem sido lá na
nossa casa o pai, a mãe de nossos filhos. Eu sempre estive na
minha vida empresarial e também na vida política muito ausente
de minha casa, e você, Gorete, tem sido o alicerce, a base
daquela casa. Nos momentos mais difíceis que nós já passamos
em nossas vidas nesses 27 anos que estamos juntos, você
sempre foi minha companheira, meu braço forte, aquela que
nunca deixou, em momento nenhum, que eu fraquejasse,
sempre esteve ali do meu lado nos momentos difíceis e também
nos momentos alegres.

Hoje, com certeza, esta Casa vive um dos dias mais
especiais, principalmente quando eu estive aqui na legislatura
passada dois anos e onze meses, estamos aqui há pouco mais
de um mês e hoje nós tivemos aqui uma sessão solene na
parte da manhã quando a igreja evangélica Assembléia de
Deus completa 85 anos de existência aqui no Estado de
Rondônia, logo em seguida essa sessão solene em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher. Realmente são emoções fortes,
até porque cada uma das homenagens, cada uma das sessões
teve aqui seu peso e seu valor. Não tenho dúvida que a primeira
sessão que tivemos aqui em homenagem a Assembléia de Deus,
uma sessão que realmente nos emocionou em vários momentos
ouvindo aqui os pronunciamentos dos nossos colegas
Deputados, até porque esta Casa tem 1/3 dos Deputados que
fazem parte desta Casa que são evangélicos, eu tenho certeza
que os demais Deputados que não são evangélicos também
são tementes a Deus, eu pelo menos pauto a minha vida, todos
os meus atos, as minhas ações, pauta e sempre tenho a frente
da minha vida eu tenho levado nosso Deus, mas o Deus vivo,
aquilo que realmente está dentro da gente, está aqui neste
momento, eu não tenho dúvida disso. Então hoje, com certeza,
um dia muito especial e coincidiu com o aniversário dos 85
anos da Assembléia de Deus o Dia Internacional da Mulher.

Infelizmente, Deputada Daniela Amorim, contrariando
aqui o que disse o meu colega que eu tenho um respeito muito
grande, com certeza ele falou em tom de brincadeira, o
Deputado Euclides Maciel que é o Líder do Governo nesta Casa,
que as mulheres, não deveriam ter tantas mulheres assim que
de repente as mulheres vão pegar gosto por estas cadeiras e
na próxima legislatura de repente terá mais mulheres, com
certeza ficaria mais bonita esta Casa, Deputado Jesualdo Pires,
se nós tivéssemos aqui nesta Casa mais mulheres participando,
mas, infelizmente, temos só uma.

Mas eu quero fazer uma revelação aqui, durante os
meus dois mandatos de prefeito que eu tive em Machadinho
do Oeste, no meu primeiro mandato tinham na Câmara de
Vereadores 5 mulheres e foi muito bom trabalhar com as
mulheres, porque elas são mais sensíveis, elas são mais
receptivas, elas têm um discernimento maior das coisas, em
que pese aqui o que vou dizer, na sua grande maioria, lógico,
existem exceções, na sua grande maioria as mulheres são mais
honestas, e realmente foi muito bom ter lá na Câmara municipal
de Machadinho 5 mulheres no meu primeiro mandato de
prefeito. No segundo mandato tinham 4, e lá são 9 vagas, são
9 vereadores. Então nós tivemos lá a grande maioria da Câmara
de Vereadores, as mulheres.

Eu tenho 50 anos de idade. Quem diria que 50 anos
depois que eu nasci, em que pese à ausência de minha
mãezinha, Deus já a levou estar aqui numa solenidade tão
importante, uma homenagem especial ao Dia das Mulheres.
Gostaria tanto de ter a minha mãe aqui presente, mas
infelizmente Deus a levou e é assim mesmo, a vida é assim.
Mas 50 anos atrás nem direito a voto as mulheres tinham, que
dirá as mulheres fazerem parte da sociedade efetivamente
como fazem hoje. Nós temos aqui, estampados aqui nesta Mesa,
temos aqui a Deputada Daniela Amorim, temos a ex-vice-
Governadora Odaísa Fernandes, temos aqui a Desembargadora
do Tribunal de Justiça, isso nos honra, não só com as presenças,
mas com o espaço que a mulher conquistou. Temos vereadoras,

presidentes de Câmara, vice-prefeita, nos honra, nossa 1ª
Dama do Estado, enfim, a mulher aos poucos foi conquistando
o seu espaço, e conquistou seu espaço por quê? Porque
realmente aos poucos os homens de bem entenderam que a
mulher é um ser humano igual a nós homens.

Eu fico muito triste, muitas vezes, quando alguns
homens acham que mulher é inferior ao homem. Não é. Em
ponto nenhum, eu acho que além delas serem iguais e terem
os mesmos direitos que nós homens temos, elas têm que ser
respeitadas como tal. Então é importante que nós tenhamos
esse discernimento. E essa homenagem que hoje esta Casa
faz não é só à mulher rondoniense, nós estamos fazendo esta
homenagem à mulher brasileira, a todas as mulheres que
existem no mundo, mas, principalmente, neste momento às
mulheres do nosso Estado de Rondônia.

Parabéns pelo espaço que vocês conquistaram ao longo
desses anos, parabéns, porque as mulheres representam além
da estatura física, além da presença física da mulher, elas
representam a vida, porque se não tivessem as mulheres, com
certeza Pastor Joel, nós não estaríamos aqui. Realmente, a
mulher precisa ter esse reconhecimento, precisa ser tratada
desta forma. Então, parabéns ao dia de vocês, essa homenagem
com certeza vocês merecem. Parabéns, Deputada Daniela, e
eu peço que Deus continue abençoando a cada uma de vocês
e, com certeza, eu tenho uma admiração, um respeito muito
grande por todas as mulheres. Parabéns pelo vosso dia.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Em nome da nobre Deputada
Daniela Amorim, da Dona Gorete e da minha amiga Dona Ivone
quero cumprimentar todas as mulheres autoridades do nosso
Estado de Rondônia, e em nome das funcionárias da Casa, dos
Serviços Gerais, D. Alzenir, D. Raimunda e D. Nazaré, quero
cumprimentar todas as mulheres do Estado de Rondônia. O
que seria de mim se não fosse minha mãe? O que seria de
meus nove irmãos se não fosse à garra, a luta de minha mãe?
O que seria de mim se não estivesse a minha esposa me
esperando lá no interior? Há dezessete anos nunca sai de casa,
sem estar ao lado de minha família, de minha esposa, e agora
estou aqui de segunda à quinta-feira sozinho. Minha esposa e
minha mãe me fazem muita falta. Felizes serão os homens o
dia que as mulheres realmente conquistarão todo seu espaço
merecido na sociedade. Felizes serão os homens o dia em que
realmente esta Mesa Diretora será dirigida por mulheres.

Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Neste momento passaremos à entrega das homenagens. Foram
homenageadas as senhoras: Excelentíssima Senhora Fátima
Cleide; Coronel da Polícia Militar, Senhora Angelina dos Santos
Correia Ramirez; Deputada Federal Marinha Raupp;
Desembargadora Ivanira Feitosa Borges; Desembargadora
Zelite Andrade Carneiro; 1ª Dama do Estado de Rondônia, Sra.
Ivone Cassol; Sra. Sueli Alves Aragão, prefeita de Cacoal; Sra.
Eloísa Helena Bertoletti, prefeita de Primavera do Oeste; Sra.
Mileni Motta, prefeita de Rolim de Moura; Sra. Miriam Donadon,
prefeita de Colorado do Oeste; Sra. Lúcia Tereza Rodrigues
dos Santos, prefeita de Espigão do Oeste; Sra. Cláudia Carvalho,
vice-prefeita de Porto Velho; Sra. Zélia Oliveira, vice-prefeita
de Ministro Andreazza; Sra. Jocemar Silva Arcanjo “Mazinha”,
vice-prefeita de machadinho do Oeste; Sra. Manoelina Luíza
Vieira, vice-prefeita de Alvorada do Oeste; Sra. Ana Maria
Follador, Presidente da Câmara de Vereadores de Cacaulândia;
Sra. Raquel Duarte Carvalho, Presidente da Câmara de
Vereadores de Cacoal; Sra. Janilene Vasconcelos de Melo, ex-
governadora de Rondônia; Sra. Marileide Tandes Siqueira
Barros, vereadora de Machadinho do Oeste; Sra. Eliana Back,
vereadora e coordenadora da EMATER em Vilhena; Sra. Irani
Freire m :Bento, presidente da FASER; Sra. Valdelise Martins
dos Santos Ferreira, diretora Executiva da FASER, Sra. Jaqueline
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Cassol, ex-diretora geral do DETRAN; Sra. Valkíria Boaventura,
delegada titular da Delegacia da Mulher; Sra. Odaída Fernandes
Ferreira, ex-deputada estadual, ex-vice-governadora de
Rondônia; Dra. Edna Antonia Capeli da Silva Oliveira, promotora
de Machadinho do Oeste; Dra. Márcia Cristina Rodrigues Masioli,
juíza do município de Machadinho do Oeste; Sra. Rejiane
Fernandes Martins, 1ª Dama do município de Machadinho do
Oeste; Senhora Cândida Alves de Castro, servidora mais idosa
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Para receber sua homenagem, convido a Exmª.
Senhora Senadora Fátima Cleide, neste ato representada pelo
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ribamar Araújo.
Exmª Sra. Desembargadora Zelite Andrade Carneiro. Ilma. Sra.
1ª Dama do Estado de Rondônia, Sra. Ivone Cassol. Ilma. Sra.
Mileni Cristina Mota, prefeita de Rolim de Moura, aqui
representada pela Sra. Maria Raimunda Cavalcante de Souza.
Ilma. Sra. Cláudia Carvalho, vice-prefeita de Porto Velho.
Ilustríssima Senhora Ana Maria Follador – Presidente da
Câmara de Vereadores de Caucalândia; Ilustríssima Senhora
Valdelise Martins dos Santos Ferreira – Diretora Executiva da
FASER; Ilustríssima Senhora Jaqueline Cassol – Ex-Diretora
Geral do DETRAN; Ilustríssima Senhora Valkíria Boaventura –
Delegada Titular da Delegacia da Mulher; Ilustríssima Senhora
Odaísa Fernandes Ferreira; Ilustríssima Senhora Cândida Alves
de Castro – Servidora mais idosa da Assembléia Legislativa.

A SRA. PRESIDENTE (Daniel Amorim) – Convido
para fazer uso da palavra a Sra. Ivone Cassol.

A SRA. IVONE CASSOL – Eu quero aqui cumprimentar
a Mesa em nome da Dra. Zelite, Desembargadora; da nossa
Deputada Daniela Amorim; da Gorete, esposa do Presidente
desta Casa; quero cumprimentar as demais mulheres que
participam desta Mesa; a todos os Deputados aqui presentes
que prestaram essa homenagem para nós. E é uma honra
muito grande, Deputada Daniela, de está aqui hoje recebendo
esta homenagem. Quero também registrar a presença de minha
filha Juliana, a minha cunhada Jaqueline, Val Ferreira, a minha
amiga Marli, esposa do nosso Vice, enfim, a Tânia. Eu gostaria
de cumprimentar a todas aqui pelo nome, mas eu quero pedir
desculpa que se sintam todos cumprimentados, a primeira dama
também do município de Jaru, Tânia, as esposas dos nossos
Deputados e dizer que estou aqui muito à vontade nesta Casa
hoje pela primeira vez recebendo Daniela essa Moção de
Aplauso, onde quero dividir também, estender esta
homenagem, que acima de mim eu tenho uma mãe, e tenho
uma sogra também maravilhosa que através delas que nós
estamos aqui hoje, e através delas, da garra, que eu construí
a minha família, aonde tenho três filhos, com a alegria de eu
ter aqui hoje me prestigiando; minha filha Juliana e os meus
outros dois filhos estão em Rolim de Moura e um neto em
casa. Mas, é com alegria mesmo, e saber também que me
senti hoje uma grande mulher, todo Dia Internacional da Mulher
tem uma pessoa que me liga, além do meu esposo que está
presente, de 4 anos para cá é o primeiro a me ligar de manhã
cedo me parabenizando pelo Dia da Mulher, que é o meu filho
Júnior que fica em Rolim de Moura cuidando das empresas.
Então é a minha maior satisfação, dele reconhecer e com isso
Dra. Zelite, eu me sinto mais uma grande mulher. E eu quero
estender aqui essa homenagem a todas vocês que são todas
grandes mulheres lutando pelos seus objetivos, cada dia mais
conquistando seus espaços, mas não esquecendo daquele lado
famílias, da sensibilidade, porque a mulher, além de nós
mulheres termos o dom de gerar vidas, nós temos o dom além,
mais do que gerar vidas. Então nós devemos agradecer a Deus
por tudo isso e que Deus continue dando forças para que nós
possamos estar lutando juntamente com a nossa família e para
o bem da humanidade, do nosso Estado de Rondônia que é
por isso que nós estamos aqui hoje. Isso aqui eu falo que é
uma missão nossa, tanto minha, quanto do governador, de
vocês, de todos os Deputados aqui presentes, onde o Presidente
aqui Neodi, eu tenho certeza de que nós a cada dia mais nós

vamos ter a oportunidade Presidente, de fazer uma Rondônia
melhor.  E isso com a ajuda de vocês. Todos por um só objetivo.
Quero aqui agradecer de coração a nossa Deputada Daniela
por ter estendido esta homenagem, embora hoje, tenha tido
muitas homenagens, que não estamos dando conta de ir em
todas; tivemos também uma grande homenagem no Tribunal
de Justiça lá com a Dra. Zelite e tivemos também no Comando
Geral com a Cel. Angelina, enfim, tantas outras homenagens
que estão promovendo em torno do Dia Internacional da Mulher.
E não só pelo Dia Internacional da Mulher, e para lembrarmos,
e para as mulheres sentirem que nós temos mais força de
lutar pelos nossos ideais.

Meu muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Convido
para fazer uso da palavra a Desembargadora Zelite Andrade
Carneiro.

A SRA. ZELITE CARNEIRO – Boa tarde a todos, quero
lhes dizer que me sinto particularmente honrada por está aqui
nesta Casa mangnificamente renovada; pessoas novas, dignas,
maduras, que são agora a esperança do povo de Rondônia.
Praza a Deus possa aquele voto que os Senhores, que S.Exª.s
fizeram no dia da diplomação, de bem e fielmente servir ao
Estado, que continuem a cada minuto latente nos seus corações.
É isso que nós esperamos. Era essa saudação do meu coração
e das minhas amigas, nas minhas amizades, e eu tenho certeza
que Rondônia inteira assinaria embaixo. Agora eu saúdo  a
eminente Presidente desta Mesa, senhorita Daniela Amorim, e
as senhoras que abrilhantam esta Mesa, merecem todas as
homenagens, eu as homenageio neste momento em nome
desta brilhante Mesa. E gostaria de lhes dizer também que é
muito especial para nós dividir esta homenagem com as nossas
antecessoras, com aquelas mulheres pioneiras maravilhosas
que fizeram a história, que passaram as maiores dificuldades
as quais nós só temos conhecimento, mas jamais vamos
vislumbrar o intenso sofrimento ou constrangimento a
intensidade dos preconceitos vividos. E é por isso que em
homenagem a todas estas pioneiras, em homenagem a todas
as mulheres que sofreram toda a sorte de constrangimento
em suas vidas, em homenagem àquelas que pariram seus
filhos em lugares inóspitos, em homenagem àquelas que foram
constrangidas há trabalhar dezesseis horas por dia sem
descanso e ganhar menos de um terço do salário dos homens.
Em homenagem a todas aquelas que foram constrangidas a
uma relação intima indesejada, e em homenagem também as
feministas, aquelas que foram taxadas de feministas que seriam
masculinas e na realidade não eram, elas buscavam, elas se
revoltavam, elas se rebelavam contra todas as amarras
machistas e preconceituosas. A nossa homenagem a elas,
também, a nossa homenagem porque em função delas nós
estamos aqui hoje vivendo as nossas vidas com mais
tranqüilidade administrando o nosso lar com apoio dos nossos
maridos, das nossas famílias e assim vivemos bem. Sem o
preconceito e com a aceitação tão magnífica da parte dos
homens, cuja presença nós não podemos prescindir nas nossas
vidas, os senhores são importantes para continuação da
comunidade. Gostaria de dizer também em homenagem há
este dia, que consultando as estatísticas, uma pesquisa feita
recentemente pelo UNIFEM, no Brasil, constatamos que o
mercado de trabalho hoje é ocupado por mais de 60% das
mulheres, isso é uma vitória, não só para nós mulheres, mas
também para os homens que conseguem dividir as dificuldades
e os atributos, as dificuldades econômicas com a mulher. Nós
somos companheiras hoje no mesmo nível, podemos dividir
tudo com os senhores, não só o amor, a dor, mas também a
parte econômica dos nossos lares, e isso muito nos honra.
Gostaria também de ressaltar que nas últimas estatísticas
constatou-se 43% das mulheres no âmbito federal, exerceu
cargos gerenciais, isso é muito importante, só que essa
estatística é do ano de 2000, então, passado, quase sete anos,
é possível que estes números tenham mudado. Então para nós
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isso é uma glória. Gostaria de, eu gostaria de homenagear
esta Casa, a presença dos senhores e a propósito também
esta Mesa maravilhosa com este poema da paz que é da Madre
Tereza de Calcutá, para encerrar a minha participação. Isso
aqui tudo é uma interrogação que fizeram à Madre Tereza de
Calcutá e lhe perguntaram numa entrevista.

O dia mais Belo? Ela respondeu: hoje.
A coisa mais fácil? Equivocar-se
E o maior obstáculo? O medo
E o erro maior? Abandonar-se
A raiz de todos os males? O egoísmo
A distração mais bela? O trabalho
A pior derrota? O desalento
Os melhores professores? As crianças
As primeiras necessidades? Comunicar-se
O que me faz mais feliz? Ser útil aos demais
O maior mistério? A morte
O pior defeito? O mau humor
A coisa mais perigosa? A mentira
E o sentimento Pior? O rancor
O mais belo presente? O perdão
O mais imprescindível? O lar
A estrada mais rápida? O caminho reto
E a sensação mais grata? A paz interior
O resguardo mais eficaz? É o sorriso
E o melhor remédio? O otimismo
Qual é a maior satisfação? O dever cumprido
E a força maior do mundo? A fé
As pessoas mais necessárias em nossas vidas? Nossos

pais
E a coisa mais bela de todas? É o amor
Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Convido
para fazer uso da palavra a senhora Cláudia Carvalho, vice-
prefeita de Porto Velho.

A SRA. CLÁUDIA CARVALHO – Boa tarde a todas,
eu gostaria de cumprimentar a nossa brilhante Mesa.
Cumprimentar a nossa Deputada Daniela Amorim,
Cumprimentar a nossa primeira dama, dona Ivone Cassol, que
muito nos orgulha, pelo seu brilhante trabalho ao lado, ou quem
sabe a frente do nosso querido Governador Ivo Cassol.
Cumprimentar a nossa ex-vice-governadora grande amiga
minha, do meu esposo Sérgio Carvalho, Odaísa Fernandes.
Cumprimentar a nossa desembargadora Zelite. Cumprimentar
a dona Gorete, esposa do nosso Presidente Neodi.
Cumprimentar a nossa querida Vereadora e amiga Sandra
Moraes. Cumprimentar também a nossa Presidente da Câmara
de Cacaulândia, querida cidade próxima nossa, Ana, esposa
do nosso prefeito Follador. Quero cumprimentar aqui também,
a dona Marli, esposa do nosso vice-Governador. Cumprimentar
a Jaqueline Cassol, a Juliana Cassol. Cumprimentar a Darci, da
Escola do Legislativo. Cumprimentar a Valquíria, a delegada
da Delegacia das Mulheres. Cumprimentar a Sônia, do INSS,
nossa amiga. Cumprimentar a Ana, da 08, de Nova Mamoré,
grande amiga nossa, também, Ana é um prazer te ver aqui,
grande mulher, grande guerreira, você é um exemplo para
nós, de luta e batalha em favor da população do teu município.
Parabéns Ana, pelo teu trabalho. Cumprimentar e em especial
eu quero cumprimentar a minha mãe Marina Figueiredo e minha
prima Cláudia que hoje estão aqui. Agradecer mãe, pela vida,
você é meu pai. Agradecer a minha sogra, dona Maria José in
memória, ao meu sogro doutor José Vaz de Carvalho, in
memória também, e ao meu marido Sérgio Carvalho in
memória que por ele hoje eu engajei na política. Com grande
carinho e amor que nós temos pela cidade de Porto Velho,
pelo nosso município hoje como vice-prefeita e trabalhar pela
nossa população. Quero parabenizar a Deputada Daniela, por
este brilhante evento que muito nos emociona, essa Moção de
Aplauso para nós mulheres nos incentiva á buscarmos cada
dia mais os nossos direitos, o nosso lugar, melhorando assim a

nossa sociedade. Cumprimentar os nossos Deputados, em nome
do Deputado Neodi e do Deputado Ribamar Araújo,
cumprimentar a todos os Deputados, cumprimentar a senhora,
a funcionária mais antiga da Casa, um beijo para a senhora. E
dizer que juntos precisamos traçar, Deputado Dr. Ribamar,
Deputada Daniela, políticas públicas, sociais para as nossas
mulheres, junto aos três Poderes e a sociedade organizada,
para que nós possamos ter dias melhores. Nós sabemos que o
percentual de mulheres trabalhando, sendo pai e mãe na nossa
sociedade é bastante alta. Então nós temos que dar condições
para que essas mulheres possam suprir seus lares, como hoje
eu, sou pai, sou mãe, do meu filho Gabriel, que agradeço muito
a Deus pelo meu filho, por essa oportunidade. E, especialmente
as mulheres carentes, as mulheres menos favorecidas, nós
precisamos traçar tais políticas juntas e coloca-las em ação,
coloca-las em práticas. A Lei Maria da Penha traz grandes
inovações para o sistema, para defender as nossas mulheres,
mas precisam ser colocadas em práticas, em atividades. E
acredito que juntos, todos juntos nós podemos fazer algo muito
melhor em prol das nossas mulheres, essas mulheres fortes,
guerreiras, determinadas, que acreditam acima de todas as
coisas, que não existem barreiras que não podemos transpor.
Então, desejar um feliz 2007 para esta Casa, sucesso,
representando o nosso Estado e traçando política, e juntos
agindo, eu como vice-Prefeita, gostaria de estar junto, Deputada
Daniela, com vocês, Dona Ivone, trabalhando nessa questão.
Então um forte abraço a cada uma de vocês mulheres
guerreiras, maravilhosas.

Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Gostaria
de avisar à Casa que, por motivo de trabalho a Desembargadora
Zelite Carneiro vai ter que se ausentar para poder ir para o
Tribunal de Justiça.

A SRA. ZELITE CARNEIRO – Obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Convido
para fazer uso da palavra, a Vereadora Ana Maria Follador.

A SRA. ANA MARIA FOLLADOR – Quero
cumprimentar essa Mesa maravilhosa e na pessoa da querida
Deputada Estadual, Daniela, que é da nossa região; quero
cumprimentar aqui todas as mulheres presentes, todas as
mulheres da nossa região de Cacaulândia, de Ariquemes e
também do Estado de Rondônia. Quero cumprimentar aqui os
nobres Deputados que estão nos prestigiando hoje, quero
cumprimentar também o meu marido que me acompanha, que
sem ele também a gente é um pouco falha. Mas, eu venho a
esta Tribuna para dizer da emoção que estou sentido, eu acho
que todas nós mulheres por essa homenagem, é necessária
sim, obrigada Deputada Daniela por essa iniciativa, pela Moção,
obrigada aos Deputados também que estão fazendo essa
homenagem às mulheres de Rondônia e por estar meu nome
também incluído, isso faz bem para o ego da gente, levanta a
alta estima, porque nós somos simplesmente mulheres. Mas é
bom lembrar que nós somos companheiras, nós temos as
nossas funções, isso é gratificante, não é orgulho, e não é com
orgulho que eu falo isso, é só para dizer que é muito bom que
nós mulheres sejamos lembradas pelos companheiros, pelos
homens, porque Deus criou homem e mulher, cada um com
suas funções específicas e imprescindíveis para a continuação
da humanidade. E que depende de nós, da nossa atuação, da
nossa comunidade um desenvolvimento com segurança, com
tranqüilidade e a felicidade de nós todos. Eu quero dizer que,
eu acho que a Assembléia está bem santificada, porque embora
alguns tenham dito, como o Deputado Euclides Maciel, que
está precisando ler a Bíblia, mas é na Bíblia que a gente encontra
muitas orientações. E Deus, Ele foi o primeiro a privilegiar a
mulher após a sua criação, porque Ele achou a mulher
imprescindível para ser companheira do homem. Quando Ele
fez o homem, Ele disse: - Façamos a mulher para ser sua
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companheira, porque é importante, é necessário. E com isso,
Ele nos privilegiou quando Ele para mandar o Seu Filho, Ele
precisou de uma mulher. Não é que Ele tenha precisado, Ele
quis uma mulher para ser a mãe do Seu Filho Jesus. Então a
maior homenageada hoje também é Maria, mãe de Jesus. E,
eu quero pedir a Maria que Ela nos leve a Jesus, e que também
abençoe a todas as mulheres que estão presentes aqui,
abençoe de modo especial a nossa Deputada, representante
de nossa classe, e abençoe a todas as mulheres do Estado de
Rondônia e que nós nos espelhemos nas atitudes de Maria
para sermos simplesmente mulheres cumpridoras dos nossos
deveres. E ocupemos e atuemos no nosso espaço para não
sermos omissas, que nós sejamos realmente eficazes na nossa
atuação, na nossa comunidade e no nosso Estado de Rondônia.

Muito Obrigada a todos.

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) – Agora eu
convido para fazer uso da palavra a Dra. Valkiria Boaventura,
Delegada da Delegacia da Mulher.

A SRA. VALKIRIA BOAVENTURA – Bom dia ou boa
tarde já, acho que já é boa tarde a todos. Através da Deputada
Daniela, gostaria de cumprimentar essa Mesa maravilhosa,
repleta de mulheres guerreiras, maravilhosas, através do
Deputado Alex Testoni, de Ouro Preto D’Oeste, onde residem
os meus pais, minha família, gostaria de cumprimentar os
demais Parlamentares, através da minha amiga particular e
amiga também de luta contra a violência contra a mulher, a
Dra. Edna Mara aqui presente, cumprimentar todas as mulheres
presentes aqui hoje, mulheres realmente guerreiras. E dizer
aos nossos Parlamentares que nós estamos muito lisonjeadas
com essa lembrança, com esses elogios, com esse
reconhecimento do nosso trabalho, da competência dessas
mulheres que batalham tanto por um mundo mais justo. Mas
também gostaríamos de dizer que nós ficaríamos muito felizes
de não sermos lembradas só nessa data, dia 08, Dia
Internacional da Mulher, mas sermos lembradas em todos os
dias desse ano, com ações públicas voltadas para essa
problemática que assola o nosso município, a nossa capital, o
nosso Estado que, nós temos uma carência muito grande de
políticas públicas, como já foi colocado aqui, voltada para essa
problemática que é a descriminação, os esteriótipos, a violência
contra a mulher. E nós precisamos de uma Defensoria Pública,
direcionadas às mulheres, precisamos de uma casa abrigo,
precisamos de um centro de referência, de um local realmente
de apoio a essas mulheres vítimas de violência, porque hoje
nós não temos, é a única capital e até me envergonho de dizer
isso quando vou falar a respeito do nosso trabalho na Delegacia
da Mulher, é a única capital que não tem uma casa abrigo até
hoje, a única capital do País. Então eu acho que não podemos
mais aceitar, eu acho que está na hora de realmente mudar
essa situação caótica que nós enfrentamos, mesmo porque as
nossas mulheres ficam sujeitas a todo o tipo de discriminação,
de violência e muitas vezes elas não têm onde recorrer, como
recorrer. A princípio eu fui convidada para falar aqui a respeito
da Lei Maria da Penha, mas em face da impossibilidade, eu
acho que o Deputado que propôs não está presente, Deputado
Tiziu, eu me coloco aqui à disposição quando convidada for,
estarei aqui com o maior prazer para falar a respeito dessa
inovação que eu vejo como a maior conquista das mulheres
que é a Lei Maria da Penha. É uma Lei que não só define o
crime, como fala das formas de violência e também como
setoriza a violência, que é a violência doméstica e familiar.
Então ela é uma lei extremamente interessante e impactante,
que veio com uma forma muito grande. Só que não adianta só
o combate e nem a repressão, o que nós estamos fazendo,
nós estamos prendendo homens agressores. Já lavramos muitos
flagrantes depois da vigência dessa lei. Nós estamos aplicando
a Lei Penal, mas não conseguimos reduzir, ainda, o índice de
violência contra a mulher, que ainda é extremamente alto. Nós
estamos hoje com quase setecentas ocorrências, só nesse ano,
nós estamos agora no início de março. Então é um número

absurdo, um número muito grande de crimes contra as nossas
mulheres. Então essa Lei propõe ações públicas voltadas para
as mulheres. Essa Lei propõe situações preventivas também e
outra coisa também muito especial nessa lei, é a alteração da
Lei de Execuções Penais, onde ela deixa que o Juiz obrigue o
homem, o Juiz tem essa faculdade de obrigar o homem a
participar de um programa de reabilitação e reeducação, para
que quando solto ele for, quando ele cumprir a sua pena, ele
possa ser recebido no seio da sociedade e constituir outra
relação, que é natural da vida, ele vai constituir outra família.
Então ele tem que ser tratado, esse homem agressor tem que
ser tratado. Então nós temos que pensar em todas essas ações,
não só na ação do combate, não só prender esses homens,
mas é um conjunto, é uma teia de atendimento que nós
precisamos fazer. Então deixo aqui os meus agradecimentos,
com essa lembrança aos nossos Parlamentares. Parabéns e
sejam bem-vindos os que estão chegando a Casa agora e, em
especial, a nossa única mulher que nos representa e terá, vamos
dizer assim, um dever duplo, não é Deputada Daniela? - Eu sei
que V.Ex.ª será uma voz firme aqui quando se tratar de políticas
públicas para as nossas mulheres.  E, eu trouxe aqui um poema
que eu gostaria de ler rapidamente, porque eu sei que nós
estamos todos com compromisso; retrata a alma da mulher,
ele diz o seguinte: “Nada mais contraditório do que ser mulher.
Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence
pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite
cada uma delas num único olhar, que cobra de si a perfeição e
vive arrumando desculpas para os erros daqueles que ama.
Que hospeda no ventre outras almas. Dá a luz e depois fica
cega diante da beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina
a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo
que eles não lhes pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o
leito, ainda que o seu amor não perceba mais tais detalhes.
Que como uma feiticeira transforma em luz e sorriso as dores
que sente na alma só para ninguém notar. E, e ainda tem que
ser forte para dar os ombros a quem neles precisa chorar.
Feliz do homem que por um dia souber entender a alma de
uma mulher”.

Obrigada.

O SR. LENILSON GUEDES – Determinou Excelentíssimo
Senhor Presidente desta Casa, Deputado Neodi Carlos, para
que eu pedisse desculpas a todos os presentes pela constante
queda de energia e também por sua ausência por ter que sair
tão cedo, pois tinha compromisso agendado com algumas
emissoras de rádio, em nosso Estado.

Neste momento, ouviremos a Excelentíssima Senhora
Daniela Amorim, autora do requerimento das homenagens.

A SRA. DANIELA AMORIM – Gostaria aqui de
agradecer a presença das autoridades, as mulheres do nosso
Estado, também não poderia deixar de agradecer aos colegas
Deputados, ao Presidente da Casa, ao vice-Presidente, Deputado
Alex; a todos os companheiros que aprovaram a Moção de
Aplauso a essas brilhantes mulheres que estão presentes.
Gostaria aqui, se houvesse tempo de nomear e falar da vida
política de cada uma ou da sua atividade profissional, porque
certamente cada segmento aqui, nós temos o melhor trabalho
desenvolvido para o Estado de Rondônia. Eu ouvi vários
discursos falando da mulher, falando de seu trabalho, falando
da sua importância na sociedade, falando da sua importância
com o seu companheiro e isso é absoluta verdade e até o
motivo desta reunião, desta Sessão Especial é para mostrar
para aquelas mulheres que nós temos força, que nós já estamos
presentes na sociedade, que nós conseguimos conquistar o
nosso espaço e que a barreira maior que nós temos somos
nós mesmas, o espaço está aí. Eu acredito que nem homem,
nem a mulher têm que ter preferência e sim a preferência tem
que ser dada para aquele que é capaz. Então aqui nós temos
histórias de vida e, sempre quando eu falo em história de vida,
eu aproveito a colega, a ex-vice-Governadora, Odaísa
Fernandes, que pela sua vida, nós mulheres temos que nos
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orgulhar da história de vida, que já foi assessora de Plenário
da Câmara Municipal de Porto Velho, já foi Vereadora, conseguiu
ser Deputada Estadual e Presidente da Casa e também
conseguiu ser vice-Governadora deste Estado. Então eu acredito
que no nosso Estado, uma representante a altura para nós nos
orgulharmos e tomar a vida e a carreira política dela como
exemplo. Também temos aqui a nossa amiga Ivone Cassol,
que acompanha o Governador, que tem que dar sustentação
para o Governador, acolhendo filho, apoiando o Governador
nas suas ações e isso graças a Deus esse pensamento de
fraternidade, de equilíbrio faz com que o Governador possa
desenvolver o trabalho, em nosso Estado e com isso presta
um grande trabalho a toda sociedade do Estado de Rondônia.
Temos outros exemplos aqui também, como a Claudia Carvalho
que, seguindo o seu esposo, está se dedicando à política e
trabalhando junto com o Roberto Sobrinho no desenvolvimento
da nossa Capital. Montou, teve a iniciativa com o Prefeito de
montar uma Coordenadoria para as políticas de mulheres da
nossa Capital, onde eu tive a oportunidade de participar da
Conferência junto também com a Vereadora Sandra, que
naquele momento desabafava ali e falava que era a única
Vereadora da Casa de Leis aqui, municipal. E, eu também fiz
parte ali do uso da palavra dizendo que aqui também eu sou a
única mulher. Que bom seria se nós tivéssemos mais
companheiras para defender os nossos 49% de mulheres do
Estado de Rondônia, quer dizer, aqui também temos a amiga
Ana, Vereadora lá do 8, que é suplente de deputado estadual;
a Val, que é suplente de deputada federal e com isso faz
representar a mulher na política. Graças a Deus que nós somos
tão capazes quanto os homens, e estamos conseguindo espaço.
E espero que nos próximos pleitos, não colocando em risco a
cadeira de Deputado algum aqui da Casa, mas que possamos
ter outras mulheres para representar o nosso Estado. Vou até
dedicar o nosso mandato, o meu mandato de Deputada Estadual
para poder apoiar as iniciativas de associação, de ONGs, de
OSCIPs de mulheres para que a gente possa ter mais força na
hora de participar. Sei que num momento de eleição a gente
não consegue nem preencher os 30% que é de espaço e de
direito da mulher para concorrer a eleição, mas sei que nós
somos capazes e o que falta é liderar uma bandeira para
incentivar essas mulheres a participar da vida política. Também
não poderia deixar o registro do aniversário da nossa
companheira Marli Cahula, é bom levantarmos para a gente
dedicar o aniversário da Marli, aqui. Também gostaria de
agradecer a presença da Rose Sena, que é Presidente da
CAERD, que é esposa do nosso colega Deputado Miguel Sena,
que também vem abrilhantar a nossa reunião. Gostaria aqui
de deixar uma mensagem de conclusão; nós não queremos
ser superiores aos homens. Nós aceitamos, e essa palavra, eu
peguei essa frase na conferência de ontem à noite, onde uma
feminista falava na conferência e ali ela deixou uma frase muito
importante: “nós temos que aceitar as diferenças, mas nós
não podemos aceitar a desigualdade” e, é para isso que nós
estamos aqui, todas essas mulheres, defendendo a mulher do
Estado de Rondônia.

Obrigada a todos os Deputados.
Obrigada a vocês mulheres por estarem

desempenhando esse papel na nossa sociedade, e juntas, com
certeza, com a população de Rondônia nós vamos conseguir o
respeito e o trabalho a que todas precisam.

Muito obrigada.
Convido a todos os presentes para ouvirmos, de pé, o

Hino Céus de Rondônia.

(Execução do Hino de Rondônia)

A SRA. PRESIDENTE (Daniela Amorim) - Invocando
a proteção de Deus, declaro encerrada esta Sessão Especial.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas)

6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 15 de março de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente

(Às 11 horas e 32 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu Jidalias
(PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB),
Chico Paraíba (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça
(PTB),Professor Dantas (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),
Euclides Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado
Maurinho (PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 6ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao senhor 1º Secretário proceder à leitura da
ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo è leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior.

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

Vamos a Ordem do Dia.
Solicito ao senhor 1º Secretário proceder à leitura das

matérias a serem apreciadas.

ORDEM DO DIA

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE LEI nº 009/07, do PODER EXECUTIVO – EMENTA – Revoga o
artigo 14 da Lei 950, de 22 de dezembro de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Em discussão e
votação o PROJETO DE LEI nº 009/07 de autoria do PODER
EXECUTIVO – Que revoga o artigo 14, da Lei nº 950, de 22 de
dezembro de 2.000, que instituiu o Imposto Sobre Propriedades
e Veículos Automotores – IPVA.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei que
acaba de ser lido. Em discussão.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Senhor Presidente, eu
queria dizer que numa conversa com o meu nobre deputado
Valdivino Tucura, que é até do ramo do comércio de veículos;
foi um pedido de várias empresas concessionárias do Estado
de Rondônia e também de algumas garagens de compra e
venda de veículos usados que pediram para que realmente,
nos empenhasse e levasse a mensagem aos nossos colegas
Deputados, que votassem a favor dessa lei porquê? Porque
quando uma empresa concessionária ou mesmo uma garagem
de veículos compra um veículo ou uma moto e transfere para
sua propriedade independente do mês, automaticamente
quando acontecia à transferência, o IPVA também era cobrado
junto e, muitas vezes, o carro fica no máximo um dia, dois
dias, cinco dias, dez dias na garagem.

Então, revogando esse artigo 14, da Lei 950,
automaticamente nós vamos dar condições para que as
concessionárias e os garagistas, simplesmente pagam a
transferência do veículo para sua propriedade e ficando o IPVA
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para ser pago da maneira que era anteriormente, ou seja,
quando for no mês 01, a placa for final 1, automaticamente
será paga no mês de janeiro e assim sucessivamente até o
mês 0 (zero) que significa então o mês 10. E aí os impostos
então seriam pagos diferentemente da transferência do veículo.
Então, peço aos nobres colegas que analisem com carinho essa
questão por que é de suma importância até para o benefício a
essas empresas, por quê? Porque automaticamente quando o
proprietário comprar dessas empresas o veículo, ele mais uma
vez irá pagar a transferência e só pagará o IPVA, ou seja, o
imposto cobrado, somente então na data legal, que seria com
referência aos meses do ano. Essa é minha parte. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Deputado Maurão de Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu queria reforçar
o discurso o pedido do Deputado Luizinho, dizer que é uma
reivindicação, Deputado Luizinho, de todos garagistas, o
Deputado Tucura  também que é garagista, ele sabe como é
uma reivindicação. Eu que no mandato passado consegui aprovar
um projeto também e convencer o Governador e o Secretário
de Fazenda, na época, que mandasse um projeto para que
isentasse os garagistas do imposto, porque antes, Deputado
Jesualdo, eles pagavam, estava sendo cobrado o imposto como
se fosse um carro novo, não tinha, os garagistas tinham que
tirar nota e eles estava sendo todos autuados, alguns garagistas
tiveram até que esconder os carros, porque eles não poderiam
deixar na garagem, porque se fosse pagar imposto, como é
que eles iriam ter lucro? Então não é justo um carro usado ter
que pagar o imposto. Aí foi criado um imposto, uma proposta
dos garagistas na época o Governador e todos os empresários
no ramo de garagem e apresentamos uma proposta que pela
quantidade de carro que vendia mais ou menos para o mês e
aí criou-se uma tabela e hoje os nossos garagistas podem
trabalhar normalmente com carro usado.

Eu quero aqui parabenizar o Governador, a toda equipe
da Secretaria de Fazenda que na época ouviu e foi justa nesse
projeto e esse projeto agora que está tendo esse pequeno
impasse, que é a questão dos impostos, que ficou muito bem
explicado aqui pelo Deputado Luizinho, eu quero aqui pedir o
apoio dos colegas Pares, Deputados, o Deputado Valdivino que
já conhece tudo, eu tenho certeza que as pessoas têm cobrado
dele como tem cobrado de mim que vinha sempre defendendo
essa classe, que é tão importante para o nosso Estado. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, eu quero reafirmar o que o nobre
Deputado Luizinho Goebel disse aqui em Tribuna defendendo.
Realmente é uma reivindicação dos garagistas, das
concessionárias, fui procurado por vários deles, inclusive, temos
aqui o representante, o Deputado Tucura, que é o representante
e de fato estava criando grandes entraves e grandes problemas
na comercialização desses carros, como bem explicou aqui o
Deputado Luizinho, de forma muito didática. E eu peço então o
apoio de todos os Deputados para que apóie a revogação desse
artigo. Muito obrigado, Presidente.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Presidente, Questão
de Ordem!

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pois não,
Deputado.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – A Emenda 005 do
Projeto de minha autoria, por erro da assessoria da Casa, o
ante projeto foi copiado, eu quero que seja suprimido o artigo

2º da Emenda Constitucional que entra em vigor na data de 5
de março de 2004. Então suprimir apenas o artigo 2º dessa
Emenda 005 de minha autoria por erro da assessoria da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o projeto o Deputado Kaká Mendonça.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Senhor Presidente, eu acho
que foi de muita importância o Deputado Luizinho, o Deputado
Tucura, terem levantado a questão da situação do IPVA e, como
disse aqui o Deputado Jesualdo, os garagistas, o pessoal que
mexe com compra e venda de carro e principalmente o
consumidor, o cidadão que compra um carro, que se hoje você
comprar um carro que a placa é final 0 (zero) que está com o
imposto pago até outubro, se você comprar e for transferir,
você perde esse prazo e tem que pagar o imposto novamente,
não é verdade?

Então com o fim desse dispositivo com certeza quem
passa a ganhar é o contribuinte, é a pessoa que vai comprar.
Então, eu acho que como o Relator dessa matéria a gente fica
feliz de relatar um projeto de interesse da sociedade
rondoniense. Parabéns por levantar uma matéria de grande
interesse e relevância para o povo de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Deputado Valdivino Tucura.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Senhor Presidente,
meus companheiros Deputados, eu quero aqui agradecer
primeiramente a Deus por ter nos trazido até aqui e dado força
e coragem para estar nesta Casa de Leis. Agradecer também
o nosso Governador Ivo Cassol, que, quando esse Projeto foi
votado cada dez telefonemas que eu atendia, eram dos meus
companheiros garagistas, e daqueles nossos clientes que no
decorrer da minha vida, desde 90 para cá, o que eu tenho feito
é comprar e vender carro, moto e caminhão. E fiquei conhecido
no Estado de Rondônia todo. Quando veio esse Projeto para
essa Casa de Lei, os nossos companheiros Deputados passados
votaram.

Mas agora nós vamos revogar essa Lei, com fé em
Deus nós vamos ajudar nosso Estado de Rondônia, ajudar os
nossos companheiros garagistas, porque eu senti na pele nesse
começo já tivemos que pagar imposto de carro que entra na
nossa loja. É questão de semana, a pessoa vende o carro para
nós garagista, nós temos que transferir para nossa propriedade,
nós temos que pagar o IPVA antecipado. E o lucro, nosso,
garagistas, e até mesmo, eu não vou dizer como garagista,
mas sim como pessoas que deixam os carros deles na nossa
loja para vender também. Muitas das vezes ele já vai vender o
carro, porque está precisando do recurso, e vai ter que vender
o carro, vai ter que transferir, enfim fica um processo muito
longo, e isso nós não podemos concordar. E conto com o apoio
dos companheiros, Deputados, que votem a favor, para que a
gente consiga ajudar o Estado de Rondônia e, agradecer o
nosso Governador Ivo Cassol que atendeu um pedido nosso.

O SR. PRESIDENTE – (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto de
Lei permaneçam como se encontram.

Aprovado vai à segunda discussão e votação.
Eu quero aqui registrar a presença com muita alegria,

do nosso grande amigo Tomas Correia, que já, muito contribuiu
para o Estado de Rondônia. Hoje, suplente do Senador Valdir
Raupp, ex-Deputado Estadual, ex-Prefeito de Porto Velho, que
muito nos honra hoje com sua presença aqui nas galerias desta
Casa. Muito obrigado sua presença Tomas Correia.

Quero registrar a presença, também do seu Lúcio
Mosquini, Presidente do Parque de Exposição lá Jaru, qual a
gente, faz parte, muito obrigado também Lucio, pela sua
presença.
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E também cumprimentar e agradecer a presença do
senhor José Vasconcelos, ex-Secretário de fazenda aqui do
ex-Governador Bianco, que também muito contribuiu para o
nosso Estado de Rondônia. Solicito ao Senhor 1º Secretário
que proceda a leitura do próximo Projeto á ser apreciado.

O SR. JESUALDO PIRES – (1º Secretário) –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 003/07, de Autoria do Poder
Executivo, que altera e acrescenta dispositivo da Lei nº 1184
de 27 de março de 2003, e dá outras providências, com
substitutivo.

O SR. PRESIDENTE – (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 003/07.
Ementa: altera dispositivo da Lei nº 1184 de 27 de março de
2003, e dá outras providências.

Em discussão o Projeto que acaba de ser lido.
Em votação. Os Deputados favoráveis ao Projeto

votaram SIM, os contrários votaram NÃO.
Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder a chamada

nominal.

O SR. JESUALDO PIRES – (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos senhores deputados.

Chamada Nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - ausente
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel -  sim
- Deputado Alex Testoni - sim
 - Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva -ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Valter Araújo - ausente

Segunda Chamada:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Néri Firigolo - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Valter Araújo - ausente
- Deputado Neodi Carlos -abstenção regimental.

Senhor Presidente 15 votos favoráveis, 01 abstenção
regimental, e 08 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 15 votos
favoráveis fica aprovado vai à 2ª discussão e votação.

Quero registrar a presença aqui também do Dr. Silas
Neiva, Presidente do SINDSAUDE, irmão do nosso querido
Deputado Ezequiel Neiva.

Matéria Seguinte Senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES – (1ºSecretário) –
REQUERIMENTO DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELA AMORIM.
A Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, a realização de uma reunião de
Parlamentares deste Poder Legislativo no município de Cujubim,
no dia 30 de março de 2007, às 9:30 horas, tendo como local
a Prefeitura daquele município, com a finalidade de ser debatido
assunto de interesse daquela comunidade relativo à segurança,
saúde e educação, contado com a presença do Poder Executivo
e Legislativo municipal. Plenário das deliberações 15 de março
de 2007.

O SR. PRESIDENTE – (Neodi Carlos) – Em discussão
o Requerimento da Deputada Daniela Amorim. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, uma Comunicação de Lideranças.

Nós, Deputados estaduais eleitos sob a sigla do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro =– PMDB, abaixo
signatários em conformidade com o disposto o Regimento
Interno desta Augusta Casa de Leis indicamos o Deputado
Estadual Marcos Donadon como Líder de Partido, para atuar
como líder da nossa representação partidária.

Assim, é o presente para requerer de Vossa Excelência
a formalização da presente indicação nos termos da legislação
pertinente.

Deputado Chico Paraíba, Deputado Amauri dos Santos
e Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra
sessão extraordinária para, no prazo de um (1) minuto, a fim
de apreciar as matérias apreciadas nesta sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 53 minutos)

7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA .

Em 15 de março de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente.

(Às 11 horas e 54 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu Jidalias
(PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB),
Chico Paraíba (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça
(PTB), Professor Dantas (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),
Euclides Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado
Maurinho (PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 7ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder a leitura da
ata da sessão extraordinária anterior.



23 de março de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 29 579Pág.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fica dispensada
a leitura da ata da sessão extraordinária anterior e fica
autorizada a publicação no Diário Oficial deste Poder.

Vamos à Ordem do Dia, Senhor 1º Secretário.

ORDEM DO DIA

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
discussão e votação PROJETO DE LEI 009/07, de autoria do
PODER EXECUTIVO, que revoga o Art. 14 da Lei nº 950, de 22
de dezembro de 2000, que institui Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão
e votação PROJETO DE LEI 009/07, que revoga o Art. 14 da Lei
nº 950, de 22 de dezembro de 2000, que institui Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

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

como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte, Senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
votação, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 003/07, de autoria
do PODER EXECUTIVO, que altera e acrescenta dispositivos da
Lei nº 1.184, de 27 de março de 2003, e dá outras providências.
Com substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão
e votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/07, que
altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 1.184, de 27 de março
de 2003, e dá outras providências.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os
Deputados favoráveis votarão “SIM”, os contrários votarão
“NÃO”.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder à chamada
nominal.

- EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA.

Nós, deputados estaduais eleitos sob sigla do PMDB,
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, abaixo
signatários, em conformidade com o disposto no Regimento
Interno dessa Augusta Casa de Leis, indicamos o Deputado
Estadual Marcos Donadon, companheiro de partido, para atuar
como líder de nossa representação partidária.

Assim, é a presente para requerer a Vossa Excelência
a formalização da presente indicação, nos termos da legislação
pertinente.

Termos em que,
Pede a formalização.
Porto Velho, 07 de março de 2007.
Dep. Chico Paraíba
Dep. Amauri dos Santos
Dep. Jidálias dos Santos Pinto
(Tiziu)

- Requerimento da Deputada Daniela Amorim, que requer
realização de Reunião de Parlamentares no município de
Cujubim.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos senhores Deputados.

Chamada Nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Dr. Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Valter Araújo - ausente
- Deputado Neodi Carlos - abst.reg.

Segunda Chamada Nominal:

- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Dr. Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Valter Araújo - ausente

Senhor Presidente 15 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e oito ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 15 votos
favoráveis, fica aprovado o projeto de lei.

Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão
ordinária para o dia 20 do corrente, no horário regimental, ou
seja, às 15 horas.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas)

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

ATO N° P/012/2007

Substitui membro da Comissão Temporária Especial
criada pelo Ato nº P/008/2007.

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

Art. 1°. Substituir o Deputado Ribamar Araújo – PT, pelo
Deputado Professor Dantas – PT, na Comissão Temporária
Especial, criada pelo Ato nº P/008/2007, para apurar possível
quebra de decoro parlamentar, praticada pelos Senhores
Deputados Maurão de Carvalho, Miguel Sena e Alexandre Brito.
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Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 21 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/ALE/2007
PROCESSO Nº 0013/ALE/2007

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através
de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica a
todos os interessados em participar da Concorrência Pública
nº 003/ALE/2007, que tem por objeto contratação de empresas
para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal
Local, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Longa
Distância para Móveis e Serviço de Telefonia Fixa
Comutada, na Modalidade Local, em Porto Velho/RO,
Serviço de Longa Distância Nacional (Intra-Regional e
Inter-Regional) e Internacional, para atender as
necessidades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
que a data da sessão de recebimento e abertura dos envelopes
de documentação e propostas marcada para o dia 26 de março
de 2007, às 09 horas, FICA ADIADA, por conveniência da
Administração, sendo devidamente justificado no processo
administrativo, para o dia 24 de abril de 2007, às 09 horas,
na sala da CPL da Assembléia Legislativa, sito à Rua Major
Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO, mesmo
local onde poderá ser lido e obtido o texto integral do ato
convocatório e seus anexos, mediante o recolhimento de taxa,
não reembolsável, através de DARE (documento de arrecadação
estadual), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) na Conta
Corrente nº 10.000-5, agência nº 2757, do Banco do Brasil S/
A, código do Município 110020 – código da receita: 6169.

Porto Velho, 22 de março de 2007.

Joseilton Souto Pereira
PRESIDENTE da CPL/ALE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/ALE/2007
PROCESSO Nº 0015/ALE/2007

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL
comunica a todos os interessados em participar da Concorrência
Pública nº 004/ALE/2007, que tem por objeto contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de 01 (uma) aeronave tipo helicóptero, com
turbina, capacidade para 02 (dois) pilotos e no mínimo
03 (três) passageiros, locação de 01 (uma) aeronave
tipo bimotor, convencional, com capacidade de 01 (um)
tripulante e de 05 (cinco) passageiros, com velocidade
media de 300 Km/H e autonomia mínima de 05 (cinco)
horas/vôo e com capacidade de carga de no mínimo
400 (quatrocentos) kg, e locação de 01 (uma) aeronave
tipo bimotor, turbo hélice, pressurizada, com capacidade
mínima de 02 (dois) tripulantes e de 06 (seis)

passageiros, com velocidade media de 410 Km/H e
autonomia mínima de 06 (seis) horas/vôo e com
capacidade de carga de no mínimo 600 (seiscentos) kg
para atender ao Poder Legislativo Estadual, por um
período de 12 (doze) meses, estimado em 120 (cento e
vinte) horas/vôo para o helicóptero e 300 (trezentas)
horas/vôo para cada aeronave tipo bimotor, que a data
da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de
documentação e propostas marcada para o dia 02 de maio de
2007, às 09 horas, FICA ADIADA,  para o dia 07 de maio de
2007, às 10 horas, na sala da CPL da Assembléia Legislativa,
sito à Rua Major Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, Porto
Velho/RO, mesmo local onde poderá ser lido e obtido o texto
integral do ato convocatório e seus anexos, mediante o
recolhimento de taxa, não reembolsável, através de DARE
(documento de arrecadação estadual), no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais) na Conta Corrente nº 10.000-5, agência
nº 2757, do Banco do Brasil S/A, código do Município 110020 –
código da receita: 6169.

Porto Velho, 22 de março de 2007.

Joseilton Souto Pereira
PRESIDENTE da CPL/ALE

PROCESSO Nº0016/ALE/2007
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/ALE/2007

A V I S O DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada
pelo ATO/ADM/GP/Nº. 0529/2007, de 25 de fevereiro de 2007,
e ATO/ADM/GP/Nº 0709/2007, de 05 de março de 2007, torna
público que se encontra autorizada, nos autos do Processo nº
0016/ALE/2007, a realização de licitação,  às 10 horas,
do dia 23 de abril de 2007, na modalidade de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, com
regime de execução indireta sob empreitada por preço unitário,
tendo por finalidade a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de fornecimento
de passagens aéreas nacionais e internacionais, para
atender as necessidades da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, em conformidade com o Projeto
Básico e demais anexos, nos termos da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.

 A CPL/ALE receberá a documentação e as
propostas dos interessados no dia e hora acima indicados, na
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua
Major Amarantes, 390 - Bairro Arigolândia, em Porto Velho-
RO, telefone/fax: (0XX) 69 3216-2710.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados de
segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h,
mediante o recolhimento de taxa, não reembolsável, através
de DARE (documento de arrecadação estadual), no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) na Conta Corrente nº 10.000-5,
agência nº 2757, do Banco do Brasil S/A, código do Município
110020 – código da receita: 6169.

Porto Velho, 22 de março de 2007.

Joseilton Souto Pereira
PRESIDENTE da CPL/ALE


