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ANO XXV

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo discussão dou-a por
aprovada.
Está suspensa a sessão, pelo prazo de 20 minutos,
por conveniência técnica.
(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 10 minutos,
reabrindo-se às 10 horas e 03 minutos).

8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 14 de março de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Está reaberta a
sessão.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda a leitura
do expediente recebido.

Presidência dos Srs:
Neodi Carlos - Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário

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

(Às 9 horas e 1 minuto é aberta a sessão).

EXPEDIENTE RECEBIDO

COMPARECEM OS SENHORES: 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),
Miguel Sena (PV), Euclides Maciel (PSL), Maurão de Carvalho
(PP), Deputado Maurinho (PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 8ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura
da ata da sessão anterior.

01 – Ofício nº 10/07 – Partido Progressista – PP/RO indicando
o Deputado Mauro de Carvalho para ser o líder da Bancada do
Partido nesta Casa.
02 – MEMORANDO Nº 25/07 – Gabinete do Deputado Chico
Paraíba justificando sua ausência na Sessão do dia 13/03/07.
03 – Ofício nº 039/07 – Câmara Municipal de Jaru
encaminhando cópia da Moção de Aplauso nº 002/GV/CGSG/
07, de autoria da Vereadora Carmivalda Gomes dos Santos.
04 – TELEGRAMA N° 000124/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 320,00, (trezentos e vinte reais).
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05– TELEGRAMA N° 000135/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 766,07 (setecentos e sessenta e seis reais e sete
centavos).

13 – TELEGRAMA N° 000174/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 2.586,56, (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais,
cinqüenta e seis centavos).

06 – TELEGRAMA N° 000136/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 5.125,92, (cinco mil, cento e vinte e cinco reais, noventa
e dois centavos).

14 – TELEGRAMA N° 000175/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 2.850,00, (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais).

07 – TELEGRAMA N° 000137/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 34,20, (trinta e quatro reais, vinte centavos).
08 – TELEGRAMA N° 000160/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 94.050,16, (noventa e quatro mil, cinqüenta reais,
dezesseis centavos).
09 – TELEGRAMA N° 000170/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 608.205,63, (seiscentos e oito mil, duzentos e cinco reais,
sessenta e três centavos).
10 – TELEGRAMA N° 000171/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 558,60, (quinhentos e cinquenta e oito reais, sessenta
centavos).
11 – TELEGRAMA N° 000172/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 58.309,50, (cinqüenta e oito mil, trezentos e nove reais,
cinqüenta centavos).
12 – TELEGRAMA N° 000173/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 3.761,92, (três mil, setecentos e sessenta e um reais,
noventa e dois centavos).

15 – TELEGRAMA N° 000176/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 5.741,88, (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais,
oitenta e oito centavos).
16 – TELEGRAMA N° 000177/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 6.210,00, (seis mil, duzentos e dez reais).
17 – TELEGRAMA N° 000178/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 31.261,85, (trinta e um mil, duzentos e sessenta e um
reais, oitenta e cinco centavos).

18 – TELEGRAMA N° 000179 /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$ 475,00, (quatrocentos e setenta e cinco reais).
19 – TELEGRAMA N° 000180/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 68.643,00, (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e
três reais).

20 – TELEGRAMA N° 000191/07 – 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, quinhentos e nove reais,
quatro centavos).
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21 – TELEGRAMA N° 000199/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 980,00, (novecentos e oitenta reais).

cooperativas de todo o Estado de Rondônia, de todos os
municípios que estão aqui presentes em nome aqui do nosso
amigo Deputado Luiz Claúdio. Com a palavra pelo prazo de
cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado Alexandre Brito.

22 – TELEGRAMA N° 000244/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 35.000,00, (trinta e cinco mil reais).

O SR. ALEXANDRE BRITO – Senhor Presidente, Mesa
Diretora, demais colegas, imprensa aqui presente, amigos da
platéia. Eu fui procurado por alguns amigos jornalistas e eles
me disseram que foi protocolado junto ao gabinete da
Presidência no dia de ontem, dia 13, um documento requerendo
o cumprimento da Lei Federal n° 972/69 com nova
regulamentação pela Lei n° “8328479” que dispõe sobre a
jornada trabalhista dos jornalistas, onde esta lei diz que teriam
que ter cinco horas diárias com no máximo duas horas extras
por dia. Mas no caso da Casa não se paga estas horas extras.
O que eu quero dizer ou pedir para a Mesa Diretora,
especialmente ao colega Alex Testoni, é que analise com carinho
esses documentos, mas desde já eu tenho certeza absoluta
que todas as decisões tomadas por esta Mesa até o presente
momento são respaldadas no bom senso da discussão. Deixo
claro aos amigos jornalistas que tudo que está acontecendo
nesta Casa hoje, as decisões quanto a folha, quanto aos
fantasmas, está havendo discussão com os outros colegas
deputados, não é uma ação isolada por parte da Mesa. Então
com certeza o bom senso vai prevalecer com certeza e o que
está na lei irá ocorrer. Obrigado.

23 – TELEGRAMA N° 000255/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 184.535,96, (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e
trinta e cinco reais, noventa e seis centavos).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar à
presença do Senhor Salatiel Rodrigues, presidente da OCB –
Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado de
Rondônia; também registrar a presença do Excelentíssimo
Vereador Cabo João, 1º Secretário da Câmara de Vilhena, muito
obrigado pela sua presença no plenário desta Casa; também
quero cumprimentar e registrar a presença aqui do
Excelentíssimo Vereador Professor Ronaldo, presidente da
Câmara do Município de Vilhena.
Encerrada à leitura do expediente recebido, passemos as
Breves Comunicações. Com a palavra, pelo tempo de 5 minutos,
o ilustre Deputado Wilber Coimbra.
O SR. WILBER COIMBRA - Senhor Presidente, Neodi
Carlos, no nome do qual eu cumprimento toda esta ilustre Mesa.
Senhores ilustres Deputados, pares desta Casa. Amigos da
imprensa, a população rondoniense que se faz representar
também aqui na galeria desta Casa. Quero cumprimentá-los
no nome do nosso companheiro de farda também e vereador
lá na municipalidade de Vilhena, companheiro Cabo João.
Senhor Presidente, ocupo esta Tribuna nesta data para
esclarecer e deixar claro que ontem quando nós nos
pronunciamos acerca do repúdio que fizemos quanto a conduta
que aqui nós nominamos, inclusive eu disse que se tratava tão
somente do Senhor Tenente André Azevedo, ou seja, o 1°
Tenente Azevedo, e não de todos os oficiais como foi noticiado
pela imprensa. Trata-se tão somente e o nosso repúdio tem
destinatário certo que é o 1° Tenente Azevedo. Gostaria de
contar com a imprensa nesse sentido que noticiasse que o
nosso repúdio se faz ao autor teoricamente, ao autor em tese
do crime da prática de racismo ou em última análise de injúria
real perpetrada naquela data, do dia 07 às 4 horas da manhã
aproximadamente contra o soldado Alan Kardec.
Então que fique registrado que se trata tão somente do
oficial 1° Tenente Azevedo e não de todos os oficiais como
fora de forma equivocada noticiado pelos companheiros da
imprensa. Obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar a presença aqui também nas galerias desta Casa do
Dirigente da Cooperativa, JIPRED, Sr. Geraldo Crispim, da
Cooper Fatícula, também do Valter da Cooperativa Educacional,
Dr. “Caiano” do Sindicato Rural de Porto Velho, Sr. Jonas da
Cooperativa de crédito e demais presidentes de associações e

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar também a presença do Sr. Pedro Braga, Presidente
da Cooperativa COOPTAXI. Também queremos agradecer a
presença de todos os presidentes de cooperativas e associações
aqui presentes. Com a palavra o ilustre Deputado Jesualdo
Pires por um tempo de cinco minutos.
O SR. JESUALDO PIRES – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Senhora Deputada Daniela Amorim. Eu
hoje venho aqui, Sr. Presidente, fazer um pronunciamento em
relação a uma preocupação muito grande, e quero inclusive
conclamar meus colegas Deputados do interior para uma
questão muito grave que pode acontecer a qualquer momento
no Aeroporto de Ji-Paraná. Todos sabem que aquele aeroporto
é servido por uma linha aérea diária da TAM que liga Ji-Paraná
a Brasília, a São Paulo, que evidentemente é importante para
toda a região, principalmente para o pessoal da região central,
Cacoal, Pimenta Bueno, e todas as adjacências hoje que servem
aproximadamente 600 mil pessoas. A TAM, segundo pessoas
ligadas àquela empresa e aos administradores do aeroporto
de Ji-Paraná, ela provavelmente em pouco tempo desativará
todos os vôos do FOKER-100, desse equipamento que hoje serve
Ji-Paraná. O FOKER-100 hoje é um avião obsoleto, um avião
que já está saindo de linha, e que evidentemente a TAM precisa
retirar esse equipamento, provavelmente dentro de seis meses
todas as aeronaves FOKER-100 no País serão desativadas, e
evidentemente Ji-Paraná será prejudicada. Por quê? Porque a
idéia é que seja substituído esse FOKER-100 pela aeronave
Airbus A-319 ou Airbus A-320, que são equipamentos maiores,
com mais segurança, porém não terá restrição da pista de JiParaná. A pista de Ji-Paraná hoje não comporta em termos de
compactação de asfalto, compactação da pista, uma aeronave
do porte de um Airbus A-319 ou Airbus A-320.
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Então hoje eu venho aqui pedir, inclusive já conversei
com o Deputado Alex Testoni, já comentei isso com o Deputado
Amauri, o Deputado Euclides Maciel que é de Ji-Paraná, peço
apoio dos Deputados de Ouro Preto, os Deputados de Pimenta
Bueno, os deputados de toda essa região para que a gente
possa sensibilizar o Ministério da Defesa juntamente com a
Bancada Federal os nossos Senadores, isso foi tratado no
Encontro que houve na segunda-feira sobre essa questão da
gente planejar e nos antecipar. Nós precisamos recuperar
àquela pista do Aeroporto de Ji-Paraná o mais urgente possível
sob pena de ficarmos sem qualquer vôo do interior. E explico
mais, a pista de Cacoal também não tem capacidade para as
aeronaves A-319 e A-320. Esses equipamentos eles precisam
no mínimo de uma pista que tenha capacidade de 45 toneladas
de impacto de pouso. Então evidentemente que teremos que
arrumar o nosso aeroporto, já precisa ser feito essa
manutenção do Aeroporto de Ji-Paraná. E a gente gostaria até
Sr. Presidente, Neodi Carlos, que fosse feito uma Comissão
aqui da Assembléia para que pudesse envidar esforços junto,
principalmente ao nosso Senador Valdir Raupp que é o relator
do orçamento e que alocou recurso para essa recuperação
dessa pista para que a gente possa realmente de uma forma
junto com todos companheiros, nossos companheiros do
interior, os Deputados que têm interesse naquelas bases
eleitorais que questione junto ao Senador Raupp para que
realmente a gente possa não ter a perda desse vôo diário que
é muito importante. Para os senhores terem uma idéia esse
vôo hoje praticamente todos os dias sai lotado de Ji-Paraná e
chega lotado, então é um vôo de extrema importância, é um
vôo que serve hoje toda a região do interior do Estado, todos
nós sabemos que a aviação hoje passou a ser, a aviação passou
a ter um comportamento mais popular hoje, quer dizer, hoje
as pessoas têm condições de voar, as pessoas hoje utilizam o
avião de uma forma muito freqüente, às vezes até mais
compensatório você pegar um avião do que pegar um ônibus,
muitas vezes a passagem aérea de um avião está sendo quase
o custo de uma passagem de ônibus e com vantagem da
segurança, da rapidez, da emergência que sempre surge no
interior de um caso de uma doença grave, de uma pessoa que
precisa ser removida para Brasília ou para São Paulo.
Então eu faço esse apelo aos meus colegas Deputados
e eu pediria, Sr. Presidente, que a gente pudesse formar uma
comissão para que empenhasse nesse assunto que é muito
importante para nós do interior de Rondônia, principalmente a
nossa região central, nós não podemos perder esse vôo e esse
vôo será perdido não por questão da pista atual é questão da
eliminação do vôo do FOKER 100 que a partir de outubro ou
novembro desse ano, provavelmente estará obsoleto e sairá
de todas as linhas da TAM.
Então eu quero agradecer a compreensão de todos e
fazer esse apelo a todos os Deputados, a bancada federal, o
Ministério da Defesa, esses já têm alocado, o Ministério da
Defesa tem interesse em aproveitar aquele aeroporto de JiParaná, é um aeroporto militar, considerado um aeroporto
militar porque é um aeroporto estratégico para a região norte,
evidentemente que questionando politicamente todos esses
segmentos, nós aqui da Assembléia, a Bancada Federal, o
Ministério da Defesa, eu tenho certeza que a gente conseguirá
esse intento com poucos custos a gente conseguir adequar
essa pista para que ela possa receber esses equipamentos
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novos que seriam o AIRBUS A-319 ou A-320, para os senhores
terem uma idéia o A-319 tem uma capacidade hoje de 170
passageiros, o 319 tem uma capacidade de 140 passageiros e
o A-320 em torno de 170 passageiros. Então eu quero
agradecer a todos. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
por um tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAÍBA - Senhor Presidente, senhores
Parlamentares, público em geral, imprensa que nos prestigia.
Semana passada nós comunicamos a Mesa Diretora, os nossos
companheiros Deputados que estaríamos em Brasília discutindo
a questão da convenção do PMDB e que todos já têm o
conhecimento da unanimidade em torno da eleição do Michel
Temmer, mas estando lá em Brasília, nós também fomos
comunicados de uma reunião que estava programada na terçafeira com o Ministério Público e a equipe do DNIT á nível de
Brasília. Eu acho que poucos Deputados sabem do que está
acontecendo, mas os recursos para a construção da ponte do
rio Madeira, da BR-319 já foi licitado, os recursos estão
destinados e que está se discutindo o problema das questões
ambientais. E o Ministério Público de Rondônia tem uma
audiência pública já marcada para ouvir a sociedade nos
diversos segmentos com referência a questão da construção
da ponte do rio Madeira, da BR-319 que é exatamente uma
ponte que será construída importante, mas que o Ministério
Público pediu e sugeriu que fosse suspensa a audiência pública
e lá nessa reunião o Ministério sugeriu que fosse mudado o
local da ponte e na realidade é uma discussão importante, que
tem que se trazer para o Estado de Rondônia porque essa
discussão nesse momento ela se torna inviável, porque já foi
elaborado um projeto de engenharia e já está licitado, se tiver
que mudar o local da construção da ponte, então muda o objeto
do contrato e do convênio e na realidade começa tudo de novo,
um sonho que é dos rondonienses há quase vinte anos. Então
nesta primeira reunião nós fizemos as colocações Sr.
Presidente, defendendo inclusive a Assembléia Legislativa e
dizendo, e deixando claro que é interesse do Estado de Rondônia
e na construção desta ponte, deste sonho da Bancada Federal
que é uma briga de muito tempo e que os recursos foram
alocados e não é momento mais de discutir local de construção.
E por quê este assunto é importante e lá estava a Assembléia
participando? porque nós deixamos claro para o Ministério que
a gente tem que discutir os papeis das instituições e neste
momento é mais importante para o Estado de Rondônia, um
avanço muito grande a construção da ponte, inclusive com a
discussão da pavimentação da 319 que liga diretamente a
Manaus. E depois de muita discussão, se sugeriu que houvesse
uma prévia discussão, novamente com este assunto com os
diversos segmentos antes da audiência pública.
Então fica aqui registrado Sr. Presidente, que a
Assembléia estava lá também participando e que a nossa
sugestão era que aqui tem dois Deputados do Partido dos
Trabalhadores que a prefeitura municipal de Porto Velho já
está discutindo, inclusive, a questão da construção do anel
viário, da questão das discussões ambientais e que a gente
não pode perder esse momento ímpar de construção de uma
ponte tão importante para o Estado de Rondônia e que nesta
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próxima discussão, antes da audiência pública até porque nós
entendemos que o Ministério Público não poderia sugerir uma
suspensão de uma audiência porque a audiência é ouvir a
sociedade, mas ficou decidido que haverá uma reunião aqui
no Estado de Rondônia ou em Brasília com os principais
segmentos para preparar a audiência pública. Mas de qualquer
forma vocês podem ficar tranqüilos os nossos companheiros
Deputados que nós colocamos lá a nossa participação em
defesa do Estado de Rondônia em defesa dos interesses dos
rondonienses. Fica aqui Sr. Presidente registrado a comunicação
para todo parlamento. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
com o tempo de cinco minutos sem apartes o ilustre Deputado
Euclides Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Senhor Presidente, demais
colegas Deputados, imprensa, nossos companheiros no
auditório, companheiros agentes penitenciários, presidente do
Sindicato que hoje vem de Ji-Paraná em uma comissão para
discutir um dos temas que é o Plano de Cargos e Carreiras e
Salários dos funcionários desta classe dos agentes
penitenciários que hoje se tomarmos uma base só de
emergenciais que nós temos no Estado e que infelizmente é
uma das classes mais discriminadas que nós vemos, aliás, se
é eu acho que deixará de ser, por que vamos aqui na Tribuna e
aqui como Deputado ser um árduo defensor desta classe, que
é muito difícil alguém usar uma tribuna ou uma emissora de
rádio, TV ou jornal e elogiar um agente penitenciário, agora
quem vive lá dentro como eu que há vinte sete anos trabalho
em programa policial, sei da dificuldade que passam estes
agentes penitenciários, salário baixo, poucas condições de
trabalho e são expostos por várias vezes à tortura por presos
e que alguns deles precisam até de tratamento após o árduo
trabalho. Mas eu gostaria de pedir aos Deputados, Sr. Presidente,
existe um edital que está em minhas mãos e que alguns deles
que estão aqui hoje, saíram daqui e foram para o vizinho Estado
do Acre fazer um concurso. O edital existe e está em minhas
mãos, para surpresa deles quando chegaram lá o edital do
Acre diz o seguinte: poderá participar o candidato que
apresentar no ato da inscrição o comprovante de experiência
profissional nos órgãos públicos e entidades públicas estaduais
do Acre, terá somado a sua pontuação para efeito de
classificação um ponto por ano de experiência até no máximo
de dez anos. Será que o Acre está errado em fazer isso? Claro
que não, está certo são barristas, estão defendendo os
funcionários deles, só que, nós aqui também vamos fazer isso,
nós também copiar o que está certo, vamos também fazer
aqui, colocar também no edital nosso que logo, logo, tem o
concurso de agente a mesma coisa, só que dizendo; “entidades
públicas estaduais de Rondônia”. Então nós estaremos
valorizando o povo da nossa terra, quem mora aqui. Então eu
quero dizer aos agentes penitenciários que ai tem, que eu
garanto que os companheiros que estão aqui vão defender por
que a nossa estada aqui, nós sabemos que hoje se estamos
aqui, o povo nos colocou e se amanhã não tivermos, é porque
o povo nos tirou. Mas, nós queremos comprar essa briga em
todos os momentos e que no próximo edital tenha também
uma cláusula dessa aqui que diz: “Em que, poderá participar
no ato da inscrição comprovante de experiência profissional
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nos Órgãos Públicos e Entidades Públicas estaduais em
Rondônia”. Isso quer dizer que o agente tenha trabalhado por
um período dentro do Estado de Rondônia, porque no Acre é
assim, no Mato Grosso é assim, no Paraná é assim, por que
não em Rondônia? Agora os nossos pais, o pessoal sai daqui
para ir trabalhar em outro Estado não pode, porque lá tem
uma lei, vamos fazer a mesma lei aqui, quem faz as leis somos
nós, e nós temos que fazer leis favoráveis Eque vem ao encontro
ao nosso povo. Chega de estar aqui sendo; ah, mas o outro,
não tem nada, o nosso Estado é o melhor, porque se fosse pior
nós não estávamos aqui, nós estávamos no lugar de origem
aonde nascemos. Eu sou Catarinense, o outro é Baiano, o outro
é Paulista, o outro é Paranaense, mas o melhor é aqui, porque
senão nós não estávamos aqui. Então eu peço que além desse
adendo que tem aqui, que seja colocado também no próximo
edital, que a tarde eu vou com os agentes, convidar meu
companheiro e Deputado Jesualdo que nós temos feito parceria
em tudo que estamos fazendo por Ji-Paraná, que também seja
colocado nesse adendo o nome de Rondônia e também na
área de segurança penitenciária, até porque são eles que
entendem do preso, são eles que entendem da situação
penitenciária, então com isso nós vamos, com certeza, gerar
mais emprego dentro do nosso Estado. Agora, meu amigo
Deputado Wilber, eu gostaria de fazer, principalmente ao senhor,
meu amigo Ezequiel, um pedido. Foi, uma Policial Militar me
procurar em Ji-Paraná, ela fez todo o curso de formação para
policial, a nossa valorosa Polícia Militar que presta um serviço
memorável, serviço significante para o Estado, mas tem uma
lei, que como eu recebi isso ontem, eu não pude olhar direito,
mas talvez advogados, pessoas, ou mesmo o Wilber possa me
auxiliar depois, ela fez tudo, passou entre as melhores colocadas
e o dia de assumir infelizmente ela completou 28 anos, 29
anos e não pode, porque a lei não permite, tem que ser até 28
anos. É maior injustiça que tem, essa lei tinha que acabar, se é
novo demais não pode trabalhar, se é velho demais ninguém
dar emprego, então eu não sei o quê que vai fazer. Eu acho
que cabe a nós deputados aqui de comprar essa briga, Deputado
Wilber, e começar a ver essa lei, essa mulher, essa policial que
fez tudo, passou em tudo, na hora de fazer ela foi desligada do
curso de formação, porque a sua idade estava estourada em
um ano, em um ano, e nós estamos fazendo o quê? Nós temos
que brigar por esse povo aí, é por essas pessoas que precisam
de nós. Então eu peço ao Deputado Wilber, porque eu sei que
Vossa Excelência é um defensor da PM, como eu sou, como
aqui muitos são, que nós possamos olhar com carinho isso
aqui, porque uma pessoa não pode ser penalizada se ela
passou em tudo, ela gastou muito, porque isso aqui não é de
graça não para fazer, eu não sei o custo aproximado, mas me
falaram que é mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), R$ 1.200,00
( um mil e duzentos reais).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado o seu
tempo acabou.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Acabou. Eu fico para o
Grande Expediente de vinte minutos, aí eu falo mais. Um abraço,
obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Deputado, até
porque Vossa Excelência está inscrito aqui nas Comunicações
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de Lideranças que é vinte minutos. Com a palavra por um tempo
de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado Professor
Dantas.
O SR. PROFESSOR DANTAS – Senhor Presidente,
nobres Deputado, imprensa, platéia aqui presente. Gostaria
de usar o momento da atenção de todos para dizer, Sr.
Presidente, que essa semana, há uns quinze dias atrás eu estive
visitando a escolinha de futebol em Theobroma, e confesso
que fiquei ali muito admirado de saber que Rondônia tem uma
escolinha daquele porte em Theobroma, onde já temos ali sete
componentes daquela escolinha infantil de futebol, inclusive
na equipe do Grêmio de Porto Alegre, já fazem parte. E isso
nos chamou muita atenção, a questão do esporte em Rondônia,
e nós gostaríamos no momento oportuno fazermos, inclusive,
uma proposta no sentido de nós desmembrarmos a Secretaria
de Esporte da Secretaria de Educação, para que ela tenha a
sua verba própria para tocar os campeonatos, para tocar o
esporte no Estado de Rondônia, mas, isso é uma questão para
daqui mais a pouco, nós vamos trabalhar, nós vamos trazê-la.
Mas, eu subi aqui simplesmente, porque estamos com a
presença hoje do Jorgino na platéia, está aí o Jorgino que é o
diretor daquela escolinha ali em Theobroma e o seu filho,
juntamente com o seu filho estão aí o Maurício. E gostaria de
dizer que o Maurício foi convocado pela Seleção Brasileira e
vai participar da Seleção Brasileira, seleção infantil, estão nos
visitando e a gente deixar um abraço a vocês, e dizer Jorgino
que aquela escolinha está em nossos planos, não somente
aquela, mas tantas outras como a sua escola e nós vamos, se
Deus quiser, no momento certo, eu sei que o Governador tem
uma sensibilidade para o esporte muito grande, e eu sei que
nós vamos ter, sem dúvida alguma, melhores tempos e melhores
condições no esporte nesses próximos anos se Deus quiser.
S ¼ ˆ : r. Presidente era somente isso que eu queria dizer e
agradecer aí a presença do Jorgino conosco e o seu filho
Maurício conosco nesta manhã. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada às
Breves Comunicações, passaremos ao Grande Expediente. Com
a palavra por vinte minutos com apartes, o ilustre Deputado
Luiz Cláudio.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Senhor Presidente, demais
companheiros da Mesa, caros Deputados, Deputada Daniela,
imprensa aqui presente, quero saudar o público aqui presente
nesta Sessão e em especial os dirigentes de cooperativas do
nosso Estado de Rondônia, o Presidente da OCB/RO, Salatiel
Rodrigues, que lhe acompanha vários Presidentes de
Cooperativas, diversas aqui na nossa Casa, o Valter, Dr. Caiano,
o Jonas, o Geraldo Crispim, demais Presidentes, é com muita
alegria que nós recebemos a visita de todos vocês aqui na
nossa Casa. E dizer Sr. Presidente da importância do
Cooperativismo e do Associativismo no mundo, não é nem no
país, uma forma de unir as pessoas que desenvolvem algumas
atividades para progredir não só em tecnologia, mas como
também no desenvolvimento da comercialização e de outras
atividades afins. Eu estou apresentando Sr. Presidente, a esta
Mesa uma indicação ao Governo do Estado, em especial a
Secretaria de Estado da Agricultura, para fazer um convênio
com OCB/RO, porque a OCB/RO há muito tempo estava
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estagnada, podemos ver ali na Farquar apenas alguns
barracões que inclusive é da Secretaria do Estado da Agricultura,
mas as ações da OCB que trata das organizações de todas as
Cooperativas do Estado, esses últimos anos realmente deixou
muito a desejar. E com a eleição nova, de uma Diretoria nova
escolhida pela maior parte dos dirigentes dos Sindicatos e
Cooperativas, realmente nos dá essa condição de apresentar
a esta Casa, a esta Mesa uma indicação ao Governo do Estado,
para que ele possa colaborar com a Organização das
Cooperativas de Rondônia. O próprio Governo Federal também
estava esperando uma renovação a OCB e nós percebemos
que o Brasil tem uma história muito bonita e muito grande, a
história do Cooperativismo. E Rondônia realmente estava
precisando de uma renovação da Diretoria da OCB/RO, para
poder receber recurso do Governo Federal, e eu não poderia
deixar de solicitar ao Governador Ivo Cassol, para prestigiar
essa Instituição tão forte, essa Instituição tão importante porque
o Cooperativismo realmente trata a todos com os mesmos
direitos, com direitos comuns para todos. Nós temos alguns
exemplos importantes no Estado, que são as cooperativas de
Créditos. Temos algumas cooperativas importantes na área
da bacia leiteira. Então essa minha indicação Sr. Presidente,
ela vem fortalecer OCB/RO. Quando nós vamos ao sul do país,
nós podemos perceber que até as feiras Agropecuárias, as
grandes feiras agropecuárias do nosso país, elas são feitas e
coordenadas pelas próprias cooperativas. Há poucos dias
quando nós estivemos numa missão no Rio Grande do Sul, lá
nós encontramos uma grande feira, inclusive coordenada pelas
Cooperativas do Rio Grande do Sul, e porque não Rondônia
um Estado que tem a sua economia mais de 45% do PIB está
no Agronégocio. Então nós temos realmente uma atividade
muito forte economicamente na questão de empregos, na
transformação da matéria-prima, e a OCB precisa desse apoio
do governo, precisa não só do Estado, mas precisa também do
Governo Federal. E com certeza nós temos o “S” do
Cooperativismo, “S” do comércio que o SEBRAE, temos o “S”
das Federações de Agricultura e temos o SICOOB do
Cooperativismo que precisamos reativar isso em Rondônia, e
sem sombra de dúvida nós podemos perceber hoje na pessoa
do Salatiel e todos os dirigentes da OCB o entusiasmo e a
motivação que eles hoje estão frente aquela Instituição. E além
disso Sr. Presidente não só a capacitação dos seus cooperados,
na conscientização do produtor rural, daquelas pessoas também
que fazem parte também de uma cooperativas de táxis, de
uma Cooperativa Educacional, de uma Cooperativa de
Transporte para se conscientizar da importância do
Cooperativismo no Estado. Portanto nobre Deputado Jesualdo.
O Sr. Jesualdo Pires – Um aparte Deputado Luiz
Cláudio? Eu quero parabenizar V.Exª., e dizer que o
Cooperativismo é a grande chave do desenvolvimento das
nações, todos os países do mundo que se desenvolveram, que
tiveram condições de desenvolvimento de junção de forças,
das forças produtivas, sempre se basearam no Cooperativismo.
Então eu quero parabenizá-lo dizer que eu sou um aliado,
sempre acreditei no cooperativismo mas que através do
Cooperativismo as pessoas tem condições de redobrar as
forças, através da junção de forças de pequenas pessoas, de
pequenos produtores. Então o Cooperativismo de fato é uma
coisa muito importante, sito o caso, por exemplo, da Cooperativa
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de Crédito de Ji-Paraná, a JICRED, inclusive a JICRED hoje é a
entidade que mantém esse aeroporto, porque eu a pouco citei
da preocupação hoje nossa, da nossa região do interior do
Estado, a JICRED é uma Cooperativa de Crédito que surgiu há
pouco mais de 8 anos, e que hoje tem um movimento, muito
grande de crédito em Ji-Paraná suplanta agências tradicionais
de Crédito de outros bancos de grande porte, com valor de
taxas de juros muito baixa aos seus cooperados, enfim tudo
que é feito em termo de cooperativismo, de junção de forças,
das pessoas que querem produzir dá grandes resultados e
todos os paises do mundo que cresceram no seu
desenvolvimento econômico sempre se basearam nessa
questão do cooperativismo. Quero parabenizá-lo pelo tão
importante tema que V. Exª. está tratando.
O SR. LUIZ CLAUDIO – Obrigado Deputado. É um
exemplo também da Cooperativa de carne, que está se
instalando em Pimenta Bueno. Nós tratamos várias vezes aqui,
houve uma grande discussão da questão de mercado, de preço
da carne até porque a carne representa hoje a quarta economia
do nosso Estado em termos de arrecadação, então realmente
é uma realidade importante. Conversando com o Presidente,
ele me dizia que até junho será inaugurada a primeira
Cooperativa de Pecuarista lá no Município de Pimenta Bueno,
já com uma ação forte, bons contatos com o mercado europeu,
com outros mercados, para exatamente ser uma oportunidade
que a Cooperativa tem de igualar preços e puxar preços através
das outras indústrias, é como exemplo Nobre Deputado
Jesualdo, tem uma Cooperativa de Produtor de Leite na minha
região em Rolim de Moura, que eles se organizaram com muitas
dificuldades, eles têm uma produção lá de 12 mil litros de leite
dia, mas eles conseguem comercializar o seu produto com
uma diferença entre o produtor sozinho, o produtor isolado,
produtor individual. Então hoje eles já conseguiram inclusive
fazer com que os próprios laticínios melhorassem o preço,
fizesse uma política de preço do Estado igual aos outros Estados
forte na pecuária leiteira, como é o Estado de Minas Gerais, o
Estado de Goiás, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná
enfim o Cooperativismo é uma bandeira que para o produtor,
para aquele que produz é o melhor instrumento de discussão,
de melhoria de preço, de organização da classe até de buscar
e gerar tecnologia, para melhorar a sua produtividade. E aqui
Sr. Presidente eu tenho um desafio, e quero fazer isso junto
com a OCB/RO que é a de implantar também o Sistema de
Comercialização através de CEASA no Estado de Rondônia, já
numa discussão, com a Fundação JICRED lá do Município do
Jesualdo já estamos avançados para começar em Ji-Paraná o
primeiro CEASA do Estado, transferir isso para Porto Velho,
conversei com o Presidente em contato com OCB do Acre, vamos
também trabalhar a questão de Porto Velho e construir um
CEASA, mas um CEASA diferente das outras, não queremos
CEASA para aumentar intermediação ou a picaretagem de quem
não produz é quem tem lá os seus pontos de comercialização
e deixando o produtor, que produz com dificuldade e às vezes
ele tem o seu lucro baixo, porque acaba sendo prejudicado
pelas pessoas que não estão naquela atividade. Então eu quero
crer que o Governo de Rondônia, que a Secretaria de Estado
da Agricultura irá atender esse pedido, essa solicitação da OCB/
RO da Organização das Cooperativas Brasileiras de Rondônia
com objetivo de dar condições, para que OCB trabalhe a parte
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de contabilidade, de capacitação, de custeio dessa organização
que é uma organização sem fim lucrativo, a OCB não é uma
Cooperativa, ela é uma Organização Social. Então ela está apta
a fazer convênio com o Estado, com o Governo Federal e com
qualquer Instituição que queira fazer parte desse projeto. Então
Sr. Presidente eu quero crer, que essa parceria que com certeza
o Governo de Rondônia irá atender esse pleito e vai ser muito
importante, para dar um novo entusiasmo não só as
Cooperativas de Crédito, não só aquelas outras Cooperativas,
mas a Cooperativa do Produtor de Leite, a Cooperativa do
Artesão, a Cooperativa do pessoal que trabalha com artesanato
enfim, nós temos 500 Cooperativas no Estado, são mais quase
500 Cooperativas, essas instituições com um apoio melhor, elas
vão ficar muito mais fortes e quem vai ficar muito mais fortes
são aqueles filiados e cooperados que fazem parte de uma
instituição tão bonita e tão importante. Nós sabemos, às vezes,
que algumas pessoas se distanciam do processo cooperativista,
do processo associativista achando que é pior ou às vezes por
falta de confiança dos dirigentes, mas isso é realmente
necessário fazer um trabalho de conscientização, um trabalho
para que as pessoas confiem nelas mesmas e possam acreditar
que quem faz parte de uma cooperativa é também um
empreendedor é também uma pessoa capaz de comercializar
seus produtos, e de agregar mais seu valor aquilo que ele
desenvolve. Portanto, Senhor Presidente, eu venho a esta Casa
fazer esta indicação para que o Governo possa ser parceiro
das Cooperativas do Estado de Rondônia. Também, Sr.
Presidente, estou apresentando uma indicação ao Governo do
Estado através da Secretaria de Estado da Agricultura que venha
socorrer o curso de Agronomia do Estado de Rondônia, e, aí
nobre Deputado Dantas, o curso de Agronomia que, hoje, a
UNIR lá em Rolim de Moura, tem mais de 300 alunos e precisa
de socorro. Eu estive presente lá e, realmente, pude verificar
a carência de recursos. Nós temos um curso de Agronomia
que, agora numa auditoria do MEC recebeu nota 10 pelo seu
corpo técnico, tem mais de 10 doutores, todos com grandes
especialidades, e quase não passou a aprovação no curso de
Agronomia por falta de recursos, principalmente nas atividades
práticas que tem que ser feito pelos doutores da área de
Agronomia lá no curso no Campus Avançado de Rolim de Moura.
Temos lá um laboratório de solo, que não funciona, por falta
de pouca coisa, todas as pesquisas que são feitas no Campus
não têm nada, não tem apóio nenhum para se produzir, para
gerar tecnologia, e essa tecnologia servir para os próprios
alunos, ser repassada aos órgãos de assistência técnica do
Estado como também a classe produtora. Então eu venho aqui
a esta Casa solicitar ao Governo do Estado que faça um convênio
com a UNIR para atender o Campus avançado de Agronomia
da cidade de Rolim de Moura. São todos os alunos filhos de
agricultores, filhos de gente de Rondônia, não é mais necessário
sair daqui para o Estado do Mato Grosso, para Goiás, para
outro Estado para fazer um curso de agronomia. Hoje nós
temos um curso de agronomia, um curso público que o aluno
não paga, gratuito, mas realmente é necessário a gente ajudar
aquele curso de tão importância para nossa agricultura do
Estado de Rondônia. E eu creio que o Governador vai atender,
Sr. Presidente, não tenho dúvida que ele vai atender esse pleito
que eu faço, essa indicação que faço à essa Mesa. Vamos
socorrer o curso de agronomia pública, único curso público
que tem em Rondônia, ministrado pela Universidade Federal e
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com certeza aqueles profissionais altamente competentes,
capacitados irão contribuir.
Nós numa discussão do biodiesel, uma discussão muito
importante, eu já fiz um comentário aqui nesta Casa, não
podemos deixar que o biodiesel aconteça de qualquer maneira
no Estado, eu visitei a EMBRAPA e pedi: o quê que vocês têm
já de biodiesel, de pesquisa no Estado de Rondônia? E a
EMBRAPA realmente, instituição mais confiável, mais
competente, mais preparada para dizer o quê que é viável, o
quê que é viável para agricultura familiar com relação ao
biodiesel, o quê que é viável para agricultura mecanizada com
relação ao biodiesel e a EMBRAPA também está precisando de
apoio, está precisando de parceiros para que eles possam
concluir também as suas pesquisas com relação ao biodiesel.
Senão nós vamos simplesmente estar copiando o que os outros
Estados fazem e muitas vezes o que os outros Estados fazem
não é aquilo que é melhor para nós. Nós temos que ver o que
é mais importante para Rondônia, importante para quem já
mora aqui, para quem trabalha na agricultura, para quem
trabalha no agronegócio, não é importante para alguém que
venha querer montar aqui uma indústria de biodiesel e depois
levar o lucro todo de quem está trabalhando, quem está
produzindo, abrir uma discussão com relação ao dendê, o dendê
tem algumas dificuldades, é uma grande alternativa para nós,
mas nós temos um problema sério, um problema que a
EMBRAPA tem que descobrir ainda. Nós temos a questão do
girassol, nós temos a questão do pinho manso que eu acho
Deputado Ezequiel, talvez não seja a melhor alternativa para
Rondônia, eu estou falando isso como técnico. Então o curso
de agronomia, ele pode dar uma contribuição muito importante
na pesquisa e a pesquisa é fundamental para você poder ter
uma direção de desenvolver o Estado, de realmente indicar:
Olha, esse aqui é viável, esse tem futuro.
Então Sr. Presidente, são duas indicações que eu faço
a essa Mesa de fundamental importância, vamos ajudar as
cooperativas brasileiras de Rondônia e vamos ajudar ao curso
de agronomia da Universidade Federal. Porque assim nós
estaremos contribuindo para que essas instituições possam
contribuir ainda mais com o desenvolvimento tecnológico, com
o desenvolvimento do nosso Estado. Então eu quero agradecer
Sr. Presidente, e parabenizar os dirigentes de cooperativas que
se fazem presentes aqui hoje na nossa sessão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Queremos
registrar a presença aqui em nome do nosso Deputado Ezequiel
Neiva, do ex-prefeito de Cerejeiras, o senhor Manoel da Serraria
e também os Vereadores José Paiva e o Vereador Valmir Maciel
lá de Cerejeiras.
Encerrado o Grande Expediente, passaremos as
Comunicações de Lideranças.
Com a palavra pelo prazo de vinte minutos sem apartes,
o ilustre Deputado, Líder do Governo nesta Casa, Euclides
Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado Senhor
Presidente. Para concluirmos, antes eu quero saudar a
Presidente do PSL, Silvana Davis, minha presidente do meu
partido, muito obrigado, companheira de luta e quem em todos
os momentos nos acompanhou nessa luta para que
chegássemos aqui. Muito obrigado então Silvana. Também aos
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companheiros do Jorge Teixeira que aí estão e que hora
pretendem também se filiar ao PSL. Eu fui informado agora
por um assessor jurídico dessa palavra que tem nesse concurso
dos Agentes Penitenciários, que não existe concurso que você
possa discriminar qualquer pessoa de qualquer Estado que
possa participar. Isso é inconstitucional, só que olhando com
carinho, interessante que para Rondônia tudo é inconstitucional,
o nosso povo foi lá não pode fazer o concurso, porque não
tinha nem um ponto que somaria com isso. Mas tem que ser
olhado, eu vou passar até isso aqui Sr. Presidente, aos
advogados para que possam me passar esse parecer aqui,
porque aqui fala que entidades públicas estaduais, no caso do
Acre, as pessoas que tenham experiência profissional, não é
que seja obrigado a ser só do Acre, essas pessoas terão que
ter experiência profissional nos órgãos públicos e entidades
públicas estaduais do Acre. Se no Acre vale, por que que aqui
é inconstitucional? Nós temos que começar a olhar também o
tanto que beneficia o povo, nós vamos passar para o jurídico
para que possa me informar melhor. Mas se for ou não, que
beneficie o nosso povo de Rondônia, nós temos que brigar, nós
temos que ser barrista minha gente, nós estamos com duas
usinas abrindo aí e nós temos que ficar atentos, se não esse
pessoal das usinas trás a maioria do pessoal de fora e o nosso
povo vai ficar a mercê de trabalhar onde? – Ah! Vai sobrar uns
minguados empregos aí para o povo. Então nós temos que
brigar é pelo trabalho, a dignidade de um homem é o serviço
dele, ele quer ter o serviço, hoje ele diz: o povo não tem onde
trabalhar. Mas quando vem grandes empresas como essas para
cá, o nosso povo de repente não vai estar qualificado para isso
mais nós temos que qualificar, temos tempo hábil ainda para
isso, para que possamos nos preparar e gerar o emprego aqui
dentro de nosso Estado. Eu falava aqui Wilber e eu olhava do
relator Waltemberg Júnior, ele diz o seguinte: “sobre a idade
do Policial Militar, importante salientar que em tratamento, se
tratando de carreira policial a limitação de uma faixa etária
não muito avançada é requisito aconselhável para atuação de
um policial militar¨, porém o teto fixado de 28 anos no
momento da inscrição, não se coaduna com o estágio da própria
humanidade”; quer dizer, se um policial de até 30 anos, por
exemplo, que nós aumentássemos a idade para 30, até 32
porque se ele é novo demais, não pode trabalhar, se ele tem
idade acima, não pode porque é velho demais. Eu, por exemplo,
vou lhe dizer, vou trabalhar onde com 53? Não tem mais serviço.
Pode falar, Deputado.
O Sr. Wilber Coimbra – Eminente deputado Euclides,
acerca do tema, só gostaria de colaborar com S. Exª. e dizer
que é necessário a limitação da idade em se tratando da
atividade policial militar por se tratar da peculiaridade desta
atividade. Nós sabemos que é uma atividade muito penosa, é
uma atividade em que os integrantes das carreiras militares
precisam ter rígidez física para desenvolver as suas atividades
policiais militares e essa rígidez há de se entender que um
policial militar, ele tem que estar apto à questão física, correr
para prender um cidadão infrator, obstáculos que ele tem que
superar como muros, etc..., e também nós policiais militares
diferente das outras categorias nós não estamos limitado, por
exemplo, a carga horária máxima que a CLT preceitua 8 horas
diárias e 44 horas semanais, nós só temos horário de entrada
nos quartéis se pintar uma instabilidade social o policial militar
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ele passa inclusive no regime de prontidão ad eternum enquanto
durar aí o período de instabilidade social.
Então a razão dessa limitação de idade é em virtude
da peculiaridade da nossa atividade policial militar, mas eu
entendo e corroboro com o pensamento de S. Exª. quando diz
que deverá ter, essa limitação tem que ser algo razoável até
para atender o princípio da razoabilidade, considerando que a
nossa perspectiva de vida hoje, o Brasil tem uma perspectiva
de vida muito maior. Então eu entendo que realmente 28 anos
a pessoa ainda tem muito que oferecer, eu entendo que 30
anos, uma limitação de 30 anos seria razoável, por quê? V.
Exª. também há de considerar que se nós abrirmos à
possibilidade para que uma pessoa com 45 anos ingresse nos
quadros da polícia militar,...
O SR. EUCLIDES MACIEL – Verdade.
O Sr. Wilber Coimbra – Ele tem que ter pelo menos,
puxar mais 30 anos de efetivo serviço, com 75 anos Deputado
fica difícil de carregar até mesmo cassetete. Muito obrigado
Deputado.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito Obrigado Senhor
Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu só queria
informar aos nobres Deputados que neste expediente não cabe
apartes, nós abrimos uma exceção ao Exmº. Deputado Wilber,
só para uma questão de esclarecimentos.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado Sr.
Presidente e agradeço ao Deputado Wilber, e que vai me
auxiliando ai também até pela experiência que tem lá na Polícia
Militar e é um companheiro que eu aprendi a respeitar muito
aqui dentro o meu companheiro Wilber, também aqui. Eu
gostaria também de citar o Deputado Jesualdo, usou aqui, falou
sobre o aeroporto de Ji-Paraná. Vamos enaltecer a JICRED de
Ji-Paraná, a Diretoria da JICRED eu era radialista e
apresentador, acompanhei junto com a Diretoria bancado
inclusive pela própria JICRED, não é Governo de Prefeitura,
nem do Governo nada, dinheiro, eles saíram de Ji-Paraná, eu
fui junto, nós saímos no caso, fomos a São Paulo na TAM e
junto com diretores da TAM fomos ao Rio de Janeiro com o
Deputado Federal, ex-Deputado Nilton Capixaba, que nos
acompanhou, estivemos correndo atrás para que a TAM
voltasse para Ji-Paraná e lá nós recebemos essa informação
que o FOKER 100 permaneceria ainda em atividade em alguns
Estados até o mês de julho por aí ou agosto, depois o FOKER
100 seria encostado, ou aposentado, e nós teríamos aviões de
grande porte ou de maior porte, e Ji-Paraná já foi comunicado
que se não aumentar a pista e arrumar a pista nós poderemos
perder o vôo da TAM. Foi muito importante essa cobrança sua
aqui e nós temos que reforçar, não esperar apenas de
empresário até porque nós estamos aqui para representar e
falar também em nome desse povo que tanto espera de nós.
Agora eu vou entrar num assunto que eu vou apanhar, eu vou
levar umas pauladas dos meus colegas da imprensa, mais eu
quero avisar como vão me bater eu vou responder por que eu
vou estrear também na TV semana que vem, bate aqui eu
bato lá, bate aqui eu rasgo lá, e eu tenho uma língua que Deus
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o livre, eu mesmo tenho medo de mim às vezes. Eu estréio na
TV um programa uma hora ao vivo e o cassete vai comer, e
uma das coisas que eu sempre preservei nesses 27 anos foi;
não ter papa na língua, e eu falo mesmo a realidade mais tudo
embasado e com provas. E esse programa, esse assunto vai
dar polêmica, é sobre nepotismo. Uma das coisas, eu sou
terminantemente contra essa palavra nepotismo, eu sou
favorável nepotismo, sou favorável nepotismo desde que haja
o exagero, desde que não se limite e nem capacidade. Em
primeiro lugar, eu vou falar um exemplo meu, minha esposa
trabalhou no Shopping Cidadão por quatro anos nunca teve
uma falta, nunca faltou das sete e meia as treze e trinta e
ainda ia a tarde para ajudar lá no Shopping, para ajudar, e não
ganhava nada para fazer isso na parte da tarde, todas as
solenidades Sr. Presidente era ela quem ia fazer e ajudava,
era sábado, era domingo a disposição, a minha esposa tem
culpa de eu me eleger? Ah! Ela trabalhou. Eu sou Deputado.
Eu vou dizer bem a verdade, para vocês muitos aqui estão
pagando para ser Deputado e não é todo mundo aqui, se ficar
aqui dentro na nossa frente vendo a situação que está, tem
Deputado que paga para ser Deputado hoje, porque fora não
aparece isso, mas vem aqui dentro, eu não queria Presidente
estar na sua pele não, que eu vejo nos corredores, é cassete
aqui, precisamos disso aqui, eu acho que o povo tem que saber
também e eu vou falar, falo aqui, falo na rua, falo na TV, falo!
porque isso aí a gente sente na pele, nepotismo, é de pessoas
que eu sou o primeiro a dizer quem é incapaz não pode está
em nenhum órgão, a pessoa que é preguiçosa que não quer
trabalhar ela não pode ser colocada. Agora, tenho culpa eu se
minha esposa já há quatro anos atrás estava trabalhando por
isso, estava trabalhando lá prestando um serviço, é competente
diga-se de passagem, e muitas outras, e muitas outras que ai
estão, e que estão pagando o pato, agora o que não se admite
é que por causa de dois ou três ou dez que enche, coloca a avó
o avô, até o cachorro colocam aí para trabalhar, aí outro que
trabalha também está pagando, e não faz jus a isso. Eu sou
contra isso, e vou brigar e pode falar, porque eu acho que tem
que ser respeitado primeiro Presidente é o trabalhador, agora
se fizessem a lei a partir do momento, que a pessoa nós
assumimos, que o Governo assumiu, ou que outros órgãos
assumiram, que a pessoa não poderia colocar sou favorável a
isso. Agora a pessoa não tem culpa se o Deputado Wilber se
elegeu, se o Deputado Luizinho se elegeu, se eu me elegi, se
os senhores se elegeram, se o Deputado Jair Miotto se elegeu,
a pessoa que estava lá não tem culpa, a pessoa é punida, e
quem perde com isso é o povo, porque eu sei que perde um
bom funcionário, porque se não fosse, não estava lá,
apadrinhado do que se eu não era político? Então ela estava lá
por competência, e eu vou defender essa causa todos os dias,
que eu acho que a pessoa que tem capacidade, ela tem que
ficar. E, eu até cobrei aos amigos Deputados que eram do outro
mandato, que deveriam ter brigado por isso, pelo menos, pelas
pessoas, mas é que era final de mandato quanto pior para os
outros que vier é melhor, a verdade é essa, até porque quem
fez a lei, se eu trouxer quantos ele tinha, vocês vão saber
também. E se me encher eu trago, e mostro aqui quantos
tinham, então eu peço Sr. Presidente, o Deputado Jair já está
colhendo umas assinaturas, já estamos com dezesseis, que
nós possamos avaliar com muito carinho essa situação porque
eu acho, que antes de se querer prejudicar alguém tem que se
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olhar as pessoas que são aptas para trabalhar, as pessoas que
vão para o serviço, as pessoas que cumprem o seu papel,
essas pessoas devem ser respeitadas, não por ser esposa,
não por ser filho, não por ser filha, não por ser irmãos, não
por ser pai, mãe ou o que quer que seja, mas ser respeitado
como um trabalhador, porque a pior coisa, às vezes, para uma
mulher quando ela trabalha é dizer; é esposa de tal pessoa,
ela é a trabalhadora. A pior coisa para um homem, porque a
mulher está mais no auge e ele é esposo de tal pessoa. Não é,
é respeitar o cidadão como ele é, e nós temos que fazer por
isso, eu vou defender quantas vezes tiver, tanto é que eu estou
indo para uma rádio daqui a pouco e vou falar disso já, vou
falar. Sr. Presidente eu peço que na hora que vier essa nominata,
desses dezesseis nomes que já assinaram com o Deputado
Jair Miotto, que nós possamos olhar com muito carinho isso, e
possamos dar a resposta á esse povo que tanto espera por
nós aqui. Muito obrigado senhor Presidente.
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Com isso exposto, solicitamos que o Senhor Governador
do Estado que determine ao órgão competente que tome as
devidas providências, e para isso contamos com o apoio dos
nobres Colegas Pralamentares.
- INDICAÇÃO DEPUTADO MIGUEL SENA – Indica a Mesa
Diretora tomar providências para destinar vagas no
estacionamento e adaptar os banheiros da Assembléia
Legislativa, para atender portadores de necessidades especiais.
O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica à Mesa Diretora que destine 2 (duas) vagas
no estacionamento e adapte os banheiros de uso público da
Assembléia Legislativa, para atender portadores de necessidade
especiais.
Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep Miguel.Sena.
JUSTIFICATIVA

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença daqui do ex-Prefeito de Theobroma, o João, e
também da Presidente do PSL aqui no Estado de Rondônia
Silvana Davis, muito obrigado pela presença.
Encerrado as comunicações de lideranças, passaremos
a Ordem do Dia.
Solicito ao senhor 1º Secretário que proceda à leitura
das preposições recebidas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.
ORDEM DO DIA
- INDICAÇÃO DEPUTADO MIGUEL SENA – Indica ao senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de fazer convênio
com a Prefeitura de Guajará-Mirim, para limpeza, manutenção
e abertura de ruas e avenidas.
O Deputado que a presente subscreve,nos termos
regimentais, indica ao Sr. Governador do Estado, sobre a
necessidade de fazer convênio com a Prefeitura Municipal de
Guajará-Mirim, para que seja feita a limpeza, abertura e
encascalhamento de ruas e avenidas na área urbana do
município de Guajará-mirim.
Plenário das Deliberações 14 de março de 2007
Dep. Miguel Sena.

Diante dos relevantes serviços que esta Casa de Leis
presta a população e sendo denominada de Casa do povo,
sem distinção de raça ou cor, este Parlamentar foi procurado
pelo Sr. Claromilson Silva, Presidente da Associação dos
portadores de necessidades especiais, para que este Poder
destine duas vagas no estacionamento que fica em frente a
este prédio e adapte os banheiros de uso público da Ale, para
que esta parcela da população também façam uso com maior
comodidade quando se fizer necessário e não se sintam
discriminadas, uma vez a própria Constituição Federal reza
que todos são iguais perante a Lei.
Nobres Pares,contamos co o apoio de Vossas
Excelências, para aprovação dessa propositura.
- INDICAÇÃO DEPUTADO MIGUEL SENA – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de patrolar e
encascalhar a estrada vicinal no Município de Guajará-Mirim.
O Deputado que a presente subscerve, nos termos
regimentais, indica ao Sr. Governador do Estado, sobre a
necessidade de determinar ao Departamento de Estradas e
Rodagem-DER, para que patrole e encascalhe a estrada do
Bom Sossego, no município de Guajará-Mirim, iniciando os
trabalhos no Km 12 se estendendo até o Km 50.
Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Miguel Sena.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
O Governo do Estado através do Departamento de Obras
e Serviços Públicos do Estado – DEOSP, presta relevantes
serviços a comunidade. Considerando que o município de
Guajará-Mirim passa por inúmeras dificuldades, a população
guajará-mirense, através deste Parlamentar espera sensibilizar
o senhor Governador para que tome as devidas providências
junto ao DEOSP, a fim de que disponhe os maquinários
necessários para fazer um multirão de limpeza, abertura e
manutenção de ruas e avenidas que hoje encontram-se em
deplorável estado de conservação, tomadas por buracos e lixos,
trazendo sérios riscos a saúde e segurança da população.

A estrada do bom Sossego que da acesso ao município
de Guajará-Mirim, encontra-se intrafegável devido ao grande
volume de chuvas que caem nesse período de inverno
amazônico, e principalmente por falta de manutenção,
prejudicando sensivelmente os produtores rurais daquela
região, que ficam impossibilitados de escoarem os produtos
agropecuários.
Assim sendo, conforme o exposto acima, solicitamos dos
nobres Pares, apoio para aprovação da presente indicação.
- INDICAÇÃO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao poder executivo Estadual, para que seja Construída uma
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Quadra Poliesportiva no Colégio Vaneide de Oliveira no Município
de Rio Crespo.
O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto no regimento interno e ouvindo o Douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de que seja
Construída uma quadra poliesportiva no Colégio Vaneide de
Oliveira, no município de Rio Crespo.
Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep.José Amauri dos Santos.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
Construir uma Quadra Poliesportiva no colégio Vaneide de
Oliveira, no município de Rio Crespo, tendo em vista que os
alunos desta Escola, não possuem local adequado para realizar
suas aulas de Educação Física, e também não possuem local
para suas atividades de Esporte e Lazer. Não tendo este local
apropriado para desenvolverem atividades extra classe, estes
jovens procuram outros locais apropriados para desenvolverem
atividades extra classe. Estes jovens procuram outros locais
para realizarem suas atividades esportivas e de lazer, muitas
das vezes são locais que não possuem segurança, tornandose desta forma, alvo fácil para serem abordados por marginais
que podem desviar estes jovem para os caminhos das
contravenções.
Diante do exposto, é, que apresentamos a presente
indicação para a qual contamos com a colaboração dos nobres
Pares para a sua aprovação.
-INDICAÇÃO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar a linha
623, do Município de Governador Jorge Teixeira.
O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto no regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar a
linha 623, do município de Governador Jorge Teixeira.
Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep.José Amauri dos Santos.
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Diante do exposto, é, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a aprovação dos nobres
Pares para a sua aprovação.
- INDICAÇÃO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de recuperar as
rodovias Estaduais do Município de Rio Crespo.
O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto no regimento interno e ouvindo o Douto Plenário, indica
ao Poder Executivo estadual, a necessidade de recuperar as
Rodovias Estaduais do município de Rio Crespo.
Plenário das Deliberações, 7 de março de 2007
Dep.José Amauri dos Santos.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a urgência, de
recuperar as Rodovias Estaduais no município de Rio Crespo,
denominados Travessões B-65 e 80 em toda as suas extensões,
visto que está encerrando o período do inverno amazônico,
época de chuvas constante, que agravam a situação de nossas
rodovias, deixando as mesmas, em alguns pontos intrafegáveis.
Lembrando que são nestas rodovias que se deslocam os ônibus
escolares que levam nossos alunos para a sede do município,
e também, são por ela que passam toda a produção agrícola
produzidas pelos nossos produtores rurais.
Diante do exposto é que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos nobres
Pares para a sua aprovação.
-INDICAÇÃO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS - Indica ao
Poder Executivo Estadual, que interceda junto ao DER, para
que sejam recuperadas as rodovias Estaduais, no Município de
Governador Jorge Teixeira.
O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto no regimento interno e ouvindo o Douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de recuperar as
Rodovias Estaduais, no município de Governador Jorge Teixeira.
Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007
Dep.José Amauri dos Santos

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,
Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
estadualizar a linha 623, do município de Governador Jorge
Teixeira, sendo que parte desta linha, do trecho entre a sede
do Município e a BR 364, já pertence ao Governo do Estado, o
que estamos solicitando, e, que se estenda a estadualização
da sede do município de Governador Jorge Teixeira até a Ro,
que dá acesso aos distrito de Tarilândio e Colina Verde, e aos
município de Mirante da Serra e de Cacaulândia. Lembrando
que o município de Governador Jorge Teixeira tem uma malha
viária de 1.400 Km o que torna impossível ao Município dar
manutenção em todas as linhas. Para tanto, é que solicitamos
que o Governo do Estado assuma este trecho, visto que parte
desta linha já pertence ao Estado.

A presente indicação dispõe sobre a urgência de
recuperar as Rodovias Estaduais no município de Governador
Jorge Teixeira, visto que, esta encerrando o período do inverno
amazônico, época de chuvas constantes, que agravam a
situação de nossas rodovias, deixando as mesmas, em alguns
pontos intrafegáveis. Lembrando que são nestas rodovias que
se deslocam os ônibus escolares que levam nossos alunos para
a sede do Município, e também, são por ela que passam toda
a produção agrícola produzidas pelos nossos produtores rurais.
- INDICAÇÃO DEPUTADO VALTER ARAUJO - Indica ao
Senhor Governador do Estado, com interveniência da Secretaria
Estadual de Educação – SEDUC, a necessidade de destinar vaga,
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do próximo concurso público, para o Distrito de União
Bandeirantes, Município de Porto Velho/RO e não para a Escola
de Ensino Fundamental e médio Carmela Dutra.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exm°
Sr. Governador do Estado, com interveniência da Secretaria
Estadual de Educação SEDUC, ouvindo o Douto Plenário n a
forma regimental, a necessidade de destinar vagas, do próximo
concurso público, para o distrito de União Bandeirantes,
município de Porto Velho/Ro e não para a Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Carmela Dutra.
JUSTIFICATIVA
Este Parlamentar vem através desta indicação, solicitar que no
próximo concurso público, a Secretaria de Educação
disponibiliza vagas exclusivas para o distrito de União
Bandeirantes. Devido as vagas serem destinadas para a Escola
Carmela Dutra, muitas vezes o aprovado no concurso não aceite
o remanejamento para o Distrito citado, gerando assim
desconforto e mal estar no setor educacional. Porem se as
vagas forem destinadas exclusivamente para União
Bandeirantes, os interessados e aprovados já estarão cientes
que a área de atuação é o Distrito. Feito isso o Estado contribui
para a qualidade do ensino daquela Unidade Escolar.
Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007
Dep.Valter Araújo.l
- INDICAÇÃO DEPUTADO VALTER ARAUJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado, através de Amparo ao Menor
Carente e Ação Social – FASER, a necessidade de inspeção in
loco e a verificação quanto a denuncia de trabalho escravo no
Município de Governador Jorge Teixeira/RO, feita pelo Vereador
Djalminha.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica Exmº
Sr. Governador do Estado através da Fundação de Amparo ao
Menor Carente e Ação Social - FAZER, ouvido o Douto Plenário
na forma regimental, a necessidade inspeção in loco e a
verificação quanto a denúncias de trabalho escrevo no município
de Governador Jorge Teixeira/RO, feita pelo Vereador
Djalminha.
JUSTIFICATIVA
Este Deputado foi procurado pelos vereadores Djalminha
e Beto Companheiro, do município de Governador Jorge
Teixeira, onde os mesmos denunciaram haver trabalho escravo
no Município citado. Estima-se que existam hoje no Brasil cerca
de 30 mil trabalhadores submetidos a condições de trabalho
escravo. Segundo estatísticas do Ministério do Trabalho e
Emprego, em 2000 foram registrados no Brasil 465 casos de
trabalhadores escravos libertados após denúncias, em 2001
foram 2.416 casos, em 2002, 4.143 casos. No ano passado,
foram 5.659 trabalhadores.
O trabalho escrevo contemporâneo pode ser
caracterizado como aquele em que o empregador sujeito o
empregado a condições de trabalho degradantes e o impede
de desvincular-se de seu “contrato”.
Há indícios que em Rondônia existe trabalho escravo.
Em Fevereiro o Ministério do Trabalho fiscalizou diversas
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fazendas onde foram encontradas irregularidades trabalhistas.
Da fazenda Batista, dos 23 trabalhadores, 17 deles não tinham
registro, mas as condições precárias de trabalho e moradia
não foram detectadas.
Preocupado com esse fato, esse Deputado vem solicitar
uma inspeção in loco para verificar as condições de trabalho e
a procedências feitas pelos vereadores.
Muitas são as tarefas e atividades possíveis de serem
desenvolvidas pelo Governo que podem combater a prática do
trabalho escravo em nosso Estado.
Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007.
Dep.Valter Araújo
-INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO,Indica ao
Senhor Governador do Estado, com interveniência da
Secretaria Estadual de Educação SEDUC, a necessidade de
fornecer Passe Livre ou Auxílio Transporte para os professores
que atendem a extensão do Instituto Estadual de Ensino
Carmela Dutra, no distrito de União Bandeirantes, município
de Porto Velho/RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmº
Senhor Governador do Estado, com interveniência da
Secretaria de Estadual de Educação – SEDUC, ouvindo o Douto
Plenário na forma regimental, a necessidade de fornecer passe
Livre ou Auxilio Transporte aos professores que atendem a
extensão do Escola Instituto Estadual de Ensino Carmela Dutra,
no distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho.
JUSTIFICATIVA
O presente Deputado foi procurado pela diretora do
Instituto Estadual de Ensino Carmela Dutra, Senhora Elizete
M. da Silva Assis, no sentido do Parlamentar interceder junto
ao órgão responsável, a necessidade do fornecimento de passe
livre ou auxilio transporte para os professores que atedem a
extensão do Carmela Dutra. Por ser um local de difícil acesso,
esses professores têm dificuldades de trafegabilidade, isso gera
gastos extras com automóveis; manutenção, conserto,
combustível ou ainda gastos com passagens, alimentação entre
outros.
É pensando no bem-estar dos educadores e educandos
que esse Deputado faz essa indicação, pois professores felizes
é sinônimo de aulas mais dinâmicas, leves e divertidas fazendo
que os alunos assimilem da melhor forma o conteúdo aplicado.
Feito isso, o Estado contribui para a qualidade do ensino
daquela Extensão Escolar.
Foi lida as indicações Senhor Presidente.
Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos ) – Queremos
registrar a presença do Excelentíssimo Vereador Paiva
Presidente da Câmara do Município de Cerejeiras.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda a leitura
das matérias a serem apreciadas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não há
matérias para serem apreciadas Senhor Presidente.
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APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao
Senhor 1º Secretário que leia o Ato da Nomeação da Comissão
para Acompanhar a frente Pró-Rondônia e demais proposições
apresentadas.
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Governador a necessidade da recuperação de uma ponte de
madeira na linha 36 Setor Tatu sobre o Rio Limão.
Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep.Kaká mendonça.
Dep.Valdivino Rodrigues.
JUSTIFICATIVA

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura.
- ATO NºP009/207.
Constitui e nomeia os membros da Comissão Pró Rondônia.
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia no uso de suas atribuições regimentais e considerando
a deliberação na reunião das Bancadas de Parlamentares
Federal e Estadual, ocorrida em 12 de março de 2007, resolve:
- Art. 1º. Constituir a Comissão Pró-Rondônia, com vista a
atuar nos interesse do desenvolvimento do Estado.
- Art. 2º. Nomear os Deputados Alex Testoni – PTN, Jesualdo
Pires – PSB, Luizinho Goebel – PV, Ribamar Araújo – PT e Tiziu
Jidalias – PMDB, para compor a referida Comissão.
- Art. 3º. Este ato entra em vigor na data da sua assinatura.
Gabinete da Presidência, 14 de março de 2007.
Dep. Neodi Carlos.
- INDICAÇÃO do DEPUTADO LUIZ CLAUDIO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de se firmar convênio entre SEAPES e
a OCB.
O Deputado que a presente subscreve, e de acordo com
o art. 188 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica
ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da
Agricultura. Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social
gi:– SEAPES e Organização das Cooperativas Brasileiras –
OCB,a necessidade de firmar convênios entre si.
Plenário das Deliberações, 13 de março de 2007
Dep.Luiz Cláudio.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados nossa propositura visa atender
reivindicações dos órgãos envolvidos, principalmente da
organização das cooperativas brasileiras que com a realização
do convênio, a mesma terá maior suporte para custear a
capacitação dos cooperados, mostrando a importância do
Cooperativismo como forma de melhorar a gestão de suas
propriedades. Assim, sendo maior apoio na industrialização e
comercialização de matéria prima existente.
- INDICAÇÃO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES E
DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA – Indicam a recuperação de
uma ponte de madeira na linha 36 Setor Tatu, sobre o Rio
Limão.
Os Deputados que a presente subscreve, ouvindo o Douto
Plenário na forma regimental, indicam ao Exmº Senhor

Esta indicação de total importância para os moradores
desta localidade, por se tratar de entroncamento de divisas
dos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste,
sendo que as prefeituras não assumem este serviço pelo motivo
desta divisão municipal.
A proposição é de extrema importância e necessita de
solução para isso contamos com o apoio dos nobres Pares.
- PROJETO DE LEI DEPUTADO WILBER COIMBRA – Declara
de utilidade pública a Associação de pais e amigos do autista
de Rondônia-AMA/RO, com sede na cidade de Porto Velho.
Assembléia Legislativa do Estado Declara.
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
de Pais e Amigos do Autista de Rondônia – AMA/RO, com sede
na cidade de Porto Velho.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Plenário das Deliberações, 13 de março de 2007.
Dep.Wilber Coimbra.
JUSTIFICATIVA
A Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia,
foi fundada em 21 de outubro de 2000, é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover o
desenvolvimento e a integração social, psicológica, físico e
mental das pessoas portadoras da Síndrome do Autismo, bem
como a difusão da matéria, promoção de cursos e distribuição
de material didático.
Senhores Parlamentares, é indispensável a pessoas
portadoras da síndrome do Autismo, a aquisição de habilidades
da comunicação que lhes permitam relacionar-se com outras
pessoas oferecendo até onde possível, condições de escolher
de acordo com suas próprias necessidades. Além de propiciar
a melhoria e fortalecimento ao público alvo do projeto se faz
necessário o apoio dos nobres Pares, para aprovação do
referido projeto. Por preencher os requisitos legais que
propomos o presente projeto de lei.
Lida as matérias Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia. Passaremos as comunicações parlamentares.
Não há oradores escritos.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente Sessão convoco a Sessão
Ordinária para o dia 15 do corrente mês no horário regimental,
ou seja, ás nove horas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão ás 11 horas e 17 minutos)
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DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº0529/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005.
RESOLVE
Designar os servidores relacionados para comporem a
Comissão Permanente de Licitação, no período de 02 de
fevereiro de 2007 a 01 de fevereiro de 2008, de acordo com o
Artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Presidente:

Marcos Antonio do Nascimento Gonzaga

Membros:

Alcina Moura Atallah
Aurora Maria de Oliveira Pires
Leide Diana Semler de Vargas

Secretária:

Lourdes Terezinha Lena
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 0732/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:
NOMEAR
SEBASTIÃO PRUDENTE GONÇALVES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código
DGS-3, do Deputado Ezequiel Neiva, no período de 1º a 30 de
março de 2007.
Porto Velho, 07 de março de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº0874/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,
R E S O L V E:
Conceder 03 (três) diárias no período de 19 à 21/03/
2007 ao servidor FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, cadastro
nº09039-0, Cargo de Deputado Estadual, para deslocar-se a
Cuiabá-MT, para tratar de assuntos de interesse desta Casa
de Leis, conforme Processo nº. 0800/2007.
Porto Velho, 16 de março de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

26 de março de 2007
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ATO/ADM/GP/Nº0875/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,
R E S O L V E:
Conceder 03 (três) diárias no período de 19 à 21/03/
2007, ao servidor LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES, cadastro
nº012192-1, Cargo de Deputado Estadual, com destino as
cidades de Cuiabá-MT/Brasília-DF, para tratar de assuntos de
interesse desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 0801/
2007.
Porto Velho, 16 de março de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº0945/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,
R E S O L V E:
Conceder 03 (três) diárias no período de 19 à 21/03/
2007, ao servidor MAURO DE CARVALHO, cadastro nº09048-1,
Cargo de Deputado Estadual, com destino a Cuiabá-MT, para
tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme
Processo nº. 0802/2007.
Porto Velho, 19 de março de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº0946/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
LOTAR
ROGER LUZ DA SILVA, cadastro nº687-6, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Departamento de Recursos Humanos, a
partir de 13 de março de 2007.
Porto Velho, 19 de março de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº0970/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,
R E S O L V E:
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Conceder 02 (duas) diárias no período de 22 a 23//03/
2007, ao servidor GILMAR DE JESUS SANTOS, cadastro
nº012719-3, Cargo de Assessor Técnico, lotado no
Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se ao
Município de Ji-Paraná - RO, para tratar de assuntos de interesse
desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 0832/2007.

26 de março de 2007
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ATO Nº 001/GP-DF/2007
Promove o remanejamento ou transposição de dotações
orçamentárias de elementos de despesas do orçamento, no
exercício de 2007.

Porto Velho, 20 de março de 2007.
Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
ATO/ADM/GP/Nº0971/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,
R E S O L V E:
Conceder 02 (duas) diárias no período de 22 a 23//03/
2007, ao servidor RONI CLEBER VIANA DA CRUZ, cadastro
nº012556-0, Cargo de Diretor do Departamento de
Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Ji-Paraná
- RO, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 0833/2007.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia no uso de suas atribuições legais, consoante
dispõe o Artigo 11, do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia e autorização contida na
Lei nº 1.698, de 01 de janeiro de 2007, artigo 6º, parágrafo
1º.
RESOLVE
Art. 1º - Promover a transposição ou remanejamento
de dotações, para atender despesas de Custeio, conforme
discriminação no anexo I.
Art. 2º publicação.

Este ato entra em vigor na data de sua

Porto Velho, 21 de março de 2007.

Porto Velho, 20 de março de 2007.
Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente
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ATO Nº 006/MD-DF/2007
Promove o remanejamento ou transposição de dotações
orçamentárias de elementos de despesas do orçamento, no
exercício de 2007.
A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia no uso de suas atribuições legais, consoante
dispõe o Artigo 11, do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia e autorização contida na
Lei nº 1.698, de 01 de janeiro de 2007, artigo 7º, parágrafo
1º.
RESOLVE

26 de março de 2007

Porto Velho, 21 de março de 2007.
NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente
JUAN ALEX TESTONI
1º Vice-Presidente
MIGUEL SENA FILHO
2º Vice - Presidente
JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
1º Secretário
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
2º Secretário

Art. 1º - Promover a transposição ou remanejamento
de dotações, para atender despesas de Custeio, conforme
discriminação no anexo I.

IZEQUIEL NEIVA DECARVALHO
3º Secretário

Art. 2º publicação.

MAURO RODRIGUES DA SILVA
4º Secretário

Este ato entra em vigor na data de sua
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