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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA .

Em 21 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neoci Carlos - Presidente

Alex Testoni- 1°Vice-Presidente
Jesualdo Pires- 1° Secretário
Chico Paraba-2° Secretário

(Às 9 horas e 3 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), 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), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS),
Luizinho Goebel (PV), Maurinho Silva (PSDB), Doutor Alexandre
(PTC) e Valter Araújo (PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 11ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

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

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

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MEMORANDO nº. 066/07 – Do Gabinete do Deputado
Doutor Alexandre informando a sua ausência na Sessão
Plenária do dia 22/03/07.

- Telegrama nº. 11345814/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$1.285,35.

- Telegrama nº. 11345361/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.930,00.

- Telegrama nº. 11345563/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$4.558, 67.

- Telegrama nº. 11405701/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
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Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 68.643,00.

- Telegrama nº. 11405702/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$330.519,99.

- Telegrama nº. 11345692/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$3.578,44.

- Telegrama nº. 11345562/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$768,60.

- Telegrama nº. 11387630/06 – 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.

- Telegrama nº. 11387662/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$29.475,00.

- Telegrama nº. 11387730/06 – 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.

- Telegrama nº. 11387537/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$24.362,50.

- Telegrama nº. 11387698/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$52.367,20.

- Telegrama nº. 031105/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$75.900,00.

- Telegrama nº. 11420313/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$907,20.

- Telegrama nº. 11387592/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.256,48.

- Telegrama nº. 11345942/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$5.682,88.

- Telegrama nº. 11346071/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$14.600,22.

- Telegrama nº. 11346072/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.408,00.

- Telegrama nº. 11345813/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$3.000,00.

Foram lidos os expedientes recebidos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Lido o
expediente, passaremos às Breves Comunicações.

Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Srª Deputada Daniela Amorim, imprensa, senhoras
e senhores. Eu quero aqui, Sr. Presidente, antes de iniciar a
minha fala, fazer a minha saudação ao Adelson lá de
Migrantenópolis, de Novo Horizonte; ao Jamil, agradecê-los
pela presença; são grandes companheiros nossos, pessoas
que nos tem acompanhado ao longo de nossas vidas, que nos
honra muito aqui nesta manhã.
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Sr. Presidente, eu me inscrevi no Pequeno Expediente,
para poder trazer público uma denúncia que me foi formulada
no município de Jaru pelos vereadores do município de Jorge
Teixeira. Eu estava lá participando de um programa de rádio,
de um programa de grande audiência naquela região, quando
fui procurado pelo Vereador Djalminha, e no momento, Deputado
Luizinho, Deputado Ribamar, Deputado Tiziu, eles faziam
denúncias que no município de Jorge Teixeira existe trabalho
escravo e existe trabalho infantil e relatavam ali, de público,
que existe em grande quantidade. Não existe por parte, nem
sequer da Prefeitura, nem sequer do Governo do Estado,
nenhuma iniciativa para poder coibir esse trabalho, haja vista
que esse é um dos grandes lemas, das grandes demandas,
dos grandes debates que têm sido travados em nível de Brasil
e é um dos programas do Governo Federal, inclusive de convênio
já existente com a FAZER, com a Fundação de Assistência Social
do Estado de Rondônia, para coibir esse tipo de prática e esse
tipo de trabalho. Eu fiz uma Indicação a esta Casa, indicando
ao Governador do Estado de Rondônia que tomasse as
providências através da FAZER, que mobilizasse uma equipe
para verificar em in loco, no município de Jorge Teixeira,
juntamente com os vereadores, Vereador Djalminha, que é o
vereador que fez a denúncia, para poder fazer um levantamento
e que as providências fossem tomadas. Como nós temos nesta
Casa, Sr. Presidente, uma Comissão de Direitos Humanos, eu
gostaria verbalmente de requerer à Mesa Diretora que
encaminhasse cópia desta Indicação à Comissão de Direitos
Humanos, para que ela pudesse acompanhar juntamente a
FAZER esse trabalho que eles irão fazer, esse levantamento in
loco para que realmente consigamos de vez, extirpar do Estado
de Rondônia essas pechas, essas manchetes com notícias ruins
que só vem denegrir a imagem do nosso Estado e do nosso
povo.

O Estado de Rondônia, como Vossa Excelência,
Deputado Tiziu, tem enfatizado, o Estado tem centenas e
inúmeras potencialidades econômicas e não se justifica nós
termos num município como Jorge Teixeira, trabalho escravo
e trabalho infantil. Nós precisamos proporcionar as nossas
crianças aquilo que foi colocado ontem aqui, a oportunidade
da educação, de uma educação de qualidade, porque somente
através de uma educação de qualidade, Deputado Luizinho,
nós vamos formar verdadeiros cidadãos, verdadeiros pais de
famílias, cidadãos conscientes e responsáveis pelo destino do
Brasil, pela condução no Brasil num espaço muito curto de
tempo.

Uma outra coisa, eu gostaria de chamar a atenção
desta Casa é com relação à questão da Ponta do Abunã. Eu
gostaria de solicitar à Mesa Diretora, e vou fazer isso a posteriori
por inscrito, para que fosse formada, Deputado Ribamar Araújo,
uma comissão para poder fazer um acompanhamento daquela
questão fundiária da Ponta do Abunã. Nós não podemos
continuar aqui apenas fazendo discursos, enquanto a bancada
do Acre e a bancada do Amazonas estão se mobilizando para
vir desempenhar aqui no Estado de Rondônia o papel que é
nosso. Que a gente pudesse formar uma Comissão, ir in loco
ouvir a comunidade, ouvir o movimento denominado, o
Movimento Sem-Terra que está ali, aquelas famílias ali, ontem
eu vi na manchete de um jornal, uma mulher sendo presa
porque está aliciando menores para prostituição infantil,
fazendo programa a R$5,00 (cinco reais) embaixo de nosso

nariz. Embaixo de nossos olhos e a gente aqui às vezes fazendo
discurso e não colocando na prática as nossas ações que
também é de responsabilidade desta Casa. Eu gostaria de mais
uma vez, requerer da Mesa Diretora que formasse essa
comissão para que nós pudéssemos fazer esse trabalho in loco
e fazer o levantamento, trazer a esta Casa a real situação e
que cobrasse dos órgãos competentes, do INCRA, como bem
colocou o Deputado Presidente Neodi, aqui ontem, da
necessidade de regularização fundiária, do próprio IPAAM, se
esta situação está localizada no Estado do Amazonas, para
tomarmos as providências com relação a mobilização das
famílias. Fazermos também um levantamento para podermos
saber de onde vem essas famílias, porque nós temos, Deputado
Ribamar, segundo as estatísticas, os índices que nos são
apresentados. O Estado do Acre fala muito em preservação,
fala muito em reforma agrária, mas na estatística do INCRA,
que me foi mostrado até agora, não existe no Acre um
assentamento, Deputado Tiziu, feito pelo Governo do Acre. Mas
eles pregam isso cem por cento, mas mobiliza e arregimenta
famílias para virem para Ponta do Abunã, que é o Estado do
Amazonas que é divisa com Rondônia e o problema acaba
ficando como se todos esses conflitos existissem no Estado de
Rondônia, como se fosse de responsabilidade nossa. Nós
precisamos tomar de imediato, Deputado Dantas, uma
providência em relação a isso até para darmos uma resposta
para a sociedade de Rondônia, para as próprias famílias, que
na maioria das vezes estão sendo manipuladas por lideranças,
por pessoas que se dizem líderes do Movimento Sem-Terra,
para poder angariar dinheiro, para criar toda esta situação
que está sendo criado em nível de Brasil. Então, Senhor
Presidente, eram essas as minhas palavras, e gostaria que a
Mesa tomasse providências com relação formalização desta
comissão e de encaminhar a cópia desta minha Indicação,
também com relação à denúncia de Jorge Teixeira, para
Comissão de Direitos Humanos, para que fossem tomadas as
providências.

Tendo dito, muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

(Às 09 horas e 22 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
Presidência ao Sr. Chico Paraíba).

O SR. PRESIDENTE (Chico Paraíba) - Eu pediria aqui
ao Deputado Jesualdo que pudesse assumir,  que eu vou usar
a palavra nas Breves Comunicações.

(Às 09 horas e 23 minutos o Sr. Chico Paraíba
passa a Presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) - Continuando
as Breves Comunicações, pelo tempo de cinco minutos, o
Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa e o público que nos prestigia. Primeiro,
eu quero comunicar que nós estivemos ausente no Plenário
porque houve uma delegação da Presidência da Assembléia
junto com a Mesa, para irmos até Mato Grosso e eu aproveitei
o momento para passar na segunda-feira em Brasília para pegar
algumas informações, mas fui informado que a nossa viagem
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teria que ser suspensa e nós voltamos. Mas de qualquer maneira
eu quero aproveitar este momento, Sr. Presidente, e dizer o
seguinte, que todos os projetos aqui nesta Casa têm um período
de tramitação normal e nós temos que entender que esses
prazos têm que ser cumpridos. Essas reuniões conjuntas da
Comissão de Justiça com a Comissão de Finanças, a Comissão
de Finanças na questão orçamentária é responsável pelo mérito
e às vezes a Comissão de Finanças, Presidente Deputado Luiz
Cláudio, ela perde o sentido quando diversas reuniões passam
a ser em conjunto porque o mérito na questão orçamentária é
questão da Comissão de Finanças. Dizer também para os
senhores, já que na realidade todos os companheiros
entenderam que nesta Casa tem que ser cumprida a legislação
a risco, inclusive o Regimento, que o Regimento é claro; não
pode haver reunião de nenhuma comissão quando a sessão
está em curso. E a sessão estava em curso e por isso que nós
pedimos aqui, que pudesse a comissão suspender os seus
trabalhos, até porque é claro, é regimental, não pode haver
reunião de comissão enquanto esta havendo sessão. São essas
observações que nós estamos fazendo aqui, para que, não é
com nenhuma intenção, a nossa intenção é que de fato as
coisas sejam resolvidas dentro da legalidade e evite que possa
se entrar com algumas ações na Justiça, como nós já
convivemos aqui e ser realmente os projetos inviabilizados.
Então é só isso, a título de informação para os amigos, os
companheiros Deputados, obrigado Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Quero registrar
a presença do Sr. José Rodrigues Costa, Vereador de Alto Alegre
do Parecis; senhor Geraldo Aldo Silva, Vereador do município
de Alto Alegre dos Parecis; Sr. Alcindo Pinheiro, Presidente
Municipal do PRP; Sr. Jonas Tavares da Silva, Diretor Presidente
da SICOB; Sr. César, Secretário da Saúde do município de
Presidente Médici, sejam bem-vindos a nossa Casa.

Eu gostaria de pedir ao Deputado Alex Testoni que
assuma os trabalhos, porque vou fazer outro pronunciamento.

(Às 09 horas e 26 minutos o Sr. Jesualdo Pires para a
Presidência ao Sr. Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Nas Breves
Comunicações, o nobre Deputado Jesualdo Pires, pelo prazo
de cinco minutos.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Srª Deputada Daniela. Eu, nesta manhã, estou aqui
comunicando aos meus colegas o ingresso de um Projeto de
Lei que deve dar entrada de hoje para amanhã, requerendo o
seguinte: baseado na Constituição Federal, no artigo 5º,
que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo
5º, no inciso 34 diz o seguinte na Constituição Federal, senhores
Deputados: “São a todos assegurados independente do
pagamento das taxas”, ressalto bem isso no artigo 34, “São a
todos assegurados independente do pagamento de taxas: a) o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
quanto à ilegalidade ou abuso do poder.” E é agora que eu me
refiro Srs. Deputados: “b) a obtenção de certidões em
repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos
de situações de interesse pessoal.” O que é que trata esse
projeto de Lei, que estou ingressando hoje? Trata da cobrança

de taxa ilegal, que prevê a Constituição Federal, em nossas
comarcas, em nossos fóruns para a obtenção da certidão de,
a certidão negativa civil e criminal para qualquer cidadão de
Rondônia. Hoje, infelizmente os fóruns de Rondônia cobram
R$9,90 (nove reais e noventa centavos), por cada certidão, de
cada cidadão que adentra ao fórum pedindo uma certidão, Sr.
Presidente, uma certidão civil ou uma certidão criminal, R$9,90
por cada certidão. Essa certidão, evidentemente, claramente
é uma cobrança ilegal, é um ato ilegal, atinge a nossa carta
magna, razão que eu entro com esse Projeto de Lei vedando
essa cobrança. Então vejam os senhores, é o artigo 5º da
Constituição Estadual que prevê claramente que é assegurado
independentemente do pagamento de taxas a obtenção de
certidões em repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então está
havendo uma ilegalidade hoje; me parece... eu consultei alguns
Estados, me parece que apenas o Estado de Rondônia hoje
está cobrando essa taxa de R$9,90 (nove reais e noventa
centavos) de cada pessoa que vai lá pedir uma certidão na
esfera civil ou na esfera criminal. Esse projeto de lei, além de
contemplar e vedar essa cobrança, faremos também a punição
daquele funcionário, daquele responsável, daquela Comarca,
daquele fórum que esteja querendo perpetuar com a cobrança
dessa taxa ilegal. Então o meu Projeto de Lei, peço o apoio de
todos os colegas, peço apoio dos Deputados meus Pares, eu
peço apoio à Mesa Diretora que me ajudem na aprovação desse
Projeto de Lei que vem de encontro há uma ilegalidade que é
prevista na Constituição Federal, que é a cobrança dessa taxa
de R$9,90 que está sendo cobrada hoje no Estado de Rondônia,
e que vem atender, principalmente as pessoas menos
favorecidas, aquelas pessoas que precisam de uma certidão
no fórum, precisam de uma certidão criminal, de uma certidão
civil e que tem que desembolsar R$9,90 (nove reais e noventa
centavos) em cada certidão. Então eu peço apoio dos Srs.
Deputados, de todos os Deputados. Eu acho que esse Projeto
de Lei, é um projeto que vem ao encontro dos anseios da
população, principalmente das pessoas mais carentes e as
pessoas que realmente, R$9,90 faz muita falta no seu
orçamento familiar. Então peço o apoio para acabar essa
cobrança completamente ilegal e que hoje se pratica no Estado
de Rondônia e, inclusive nesse Projeto de Lei prevendo a punição
do funcionário que continuar ou persistir na cobrança dessa
taxa ilegal que é prevista na Constituição Federal.

Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerradas as
Breves Comunicações, passemos  ao Grande Expediente.

Com a palavra o nobre Deputado Tiziu Jidalias, pelo
tempo de vinte minutos com aparte.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, em nome do
qual eu quero cumprimentar a Mesa Diretora, cumprimentar a
todos amigos Deputados, nobres Deputados, nobre Deputada,
quero cumprimentar também a imprensa presente, público que
faz presença aqui em nosso Plenário. Dizer da grande alegria
de poder voltar aqui a esta Tribuna para novamente abordar
um assunto que também julgo ser de grande importância para
o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Eu quero, Sr.
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Presidente, voltar muitas vezes a esta Tribuna, abordando esse
assunto porque entendo que o Estado de Rondônia é um Estado,
como sempre gosto de falar, é um Estado pujante, um Estado
forte, um Estado que tem muito a oferecer para o nosso País,
para o nosso querido Brasil. E eu quero aqui, Sr. Presidente,
começar falando Srs. Deputados, e elogiando, na realidade, a
importância do grande Encontro que nós tivemos, há poucos
dias atrás, fazendo um feito inédito dentro do Estado de
Rondônia, quando da união de todas as bancadas, quando todos
os Poderes estiveram ali reunidos na organização FAERO, para
discutirmos uma agenda positiva para o Estado de Rondônia.
E, eu quero voltar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, abordar este
assunto, porque eu entendo que o Estado de Rondônia terá
um ganho significativo com  esta iniciativa louvável dos nossos
queridos Parlamentares desta Casa, juntamente, é claro, com
toda a classe política do Estado de Rondônia.

Nós ouvimos por diversas vezes, na ocasião do Encontro
Pró-Rondônia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srª. Deputada
e público presente, imprensa; muitos discursos foram feitos
naquele momento, e todos fazendo a mesma referência, de
que era um sonho da população do Estado de Rondônia que
estava sendo realizado naquele momento, através daquele
Encontro, onde todas as classes políticas do Estado estavam
ali, em um  único objetivo, que era tratar do maior assunto, ou
do maior partido, como sempre falamos, que é o partido
denominado como Rondônia. Por isso é que trago novamente,
Sr. Presidente, aqui esta palavra, e a lembrança de cada um
de nós, e quero aqui insistir para que cada um dos Nobres
Pares desta Casa, possa em todas as suas oportunidades, citar
a importância desse grande Encontro que tivemos há poucos
dias atrás com todos esses políticos ali, e todos os Poderes
representados, ali reunidos naquele momento. Eu quero falar,
Presidente, da importância que temos, hoje, da grande agenda
que ali foi traçada, como objetivo de trabalho, e eu fiz, Sr.
Presidente, uma indicação para esta Casa, que daqui a pouco
certamente será lida por esta Mesa, uma indicação para que
esta agenda positiva do Estado de Rondônia, esse encontro
Pró-Rondônia seja um Encontro oficializado, uma data, um
calendário oficial para que todos os anos nós possamos no
mês de março, repetir esse mesmo Encontro e fazermos novas
agendas, novas agendas para o Estado de Rondônia. Da mesma
forma, Sr. Presidente, foi dado por este Deputado uma idéia e
que graças a Deus já foi acatada, para que criássemos uma
Comissão importante e que essa comissão, a cada 60 dias,
pudesse acompanhar essa agenda que nós já discutimos no
Pró-Rondônia, graças a Deus também foi ouvido e é por isso
que hoje o senhor Deputado Alex Testoni, Deputado Jesualdo
Pires, também o Deputado Luizinho Goebel, o nobre Deputado
Ribamar Araújo e também o Deputado Tiziu, que aqui vos fala,
fazemos parte dessa Comissão do Pró-Rondônia, em defesa
realmente, dessa agenda positiva do nosso Estado de Rondônia.
Para quem ainda não está inteirado desse assunto que aqui
estou relatando, eu vou colocar alguns itens que foram discutidos
nessa agenda, só para vocês tomarem ciência da importância
dessa agenda continuar sendo discutida dentro do Estado de
Rondônia. Eu creio Srs. Deputados e Srª. Deputada que é de
grande importância darmos um apoio importante as nossas
cooperativas e também as nossas associações do Estado de
Rondônia. Eu sempre falo e aqui falo com muita propriedade,
até porque o primeiro ato deste �Deputado foi abrir uma casa

de apoio na cidade de Ariquemes para dar apoio às associações,
sobretudo rurais, aquelas que os presidentes das associações,
às vezes não têm sequer dinheiro para pagar uma passagem
para levar um documento a um órgão público. E eu sei das
dificuldades que uma associação enfrenta e também as
cooperativas. Então vejam a importância que é de nós termos,
na realidade, aqui dentro desta agenda esta discussão de uma
forma muito precisa para que os nobres Deputados e
Parlamentares deste Estado, todos os Poderes possam se juntar
dentro dessa união para dar apoio às associações e também
às cooperativas. Como da mesma forma, Sr. Presidente,
senhores Deputados, foi criado dentro desta agenda positiva
do Estado de Rondônia um motivo e um item muito importante
que aqui também quero abordar, já foi abordado por outros
Parlamentares nesta Casa, mas vejam a importância de nós
estarmos focalizando as nossas forças para que os distritos do
Estado de Rondônia, tão sofredores como aqui já foi falado,
distritos como aqui já citei, como Jacinópolis, já citei Rio Pardo,
Minas Novas, tantos outros distritos que na realidade faltam
tudo. Já foram citados alguns distritos, como aqui, hoje o nobre
Deputado Valter acabou de citar, também já foi citado pelo
nobre Deputado Amaury, ali o seu distrito também, próximo a
Jaru, e quantos e quantos distritos nós temos dentro do Estado
de Rondônia que não tem sequer, os prefeitos vizinhos não
têm sequer uma máquina para poder patrolar uma estrada.
Precisamos emancipar urgentemente os nossos distritos para
dar, sobretudo, condições de sobrevivência para àquelas
pessoas que lá estão, sobrevivendo daqueles lugares. Foi
discutido também nesta agenda tão importante do Pró-
Rondônia, agenda positiva do Estado de Rondônia, também
este item tão importante que aqui quero dizer as Vossas
Excelências, que é o programa educacional do saneamento
básico. Um programa que na realidade nós precisamos, e foi
colocado aqui como educacional, porque é um problema de
cultura e nós precisamos voltar ou nos voltarmos a esta cultura
de investirmos em saneamento básico, porque se nós não
investirmos em saneamento básico nós não vamos fazer saúde
de verdade. Infelizmente o Estado de Rondônia não chega a
5% o seu saneamento básico, e aqui, eu já denunciei nesta
Tribuna, cidades como o nosso querido município de Buritis
que já está à beira de uma epidemia, porque 100% da sua
água são contaminadas. E, aqui já foram, é claro, citados muitos
outros municípios. Então, vejam meus amigos, a importância
de nós termos, na realidade, esta agenda sendo levada a sério,
discutida por cada um dos parlamentares, cada um dos políticos
deste Estado de Rondônia que tanto quer o benefício, que tanto
quer o progresso do Estado de Rondônia.

Meus amigos, o trabalho dentro desta Assembléia é
um trabalho sério, e acima de tudo um trabalho com
responsabilidade, e precisa ser feito com muita competência.
Se nós quisermos colocar o Estado de Rondônia no eixo do
crescimento, se nós quisermos colocar o Estado de Rondônia
no rumo da competência, para poder competir, nós precisamos
primeiro ser competentes nas nossas atitudes, nas nossas
ações. É, por isso, que foi discutido, também, dentro desta
agenda tão importante, e que esta comissão aqui citada por
este nobre Deputado, que aqui está falando, eu quero dizer
que nós vamos acompanhar rigorosamente esta agenda a cada
60 dias. Se tivermos que ir a Brasília para cobrar dos nossos
Deputados Federais, dos nossos Senadores, nós vamos para
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Brasília. Como da mesma forma, se tiverem que vir dentro do
Estado de Rondônia, nós vamos juntamente com executiva
estadual cobrar esta agenda, para de fato possamos sair do
discurso e colocarmos em prática tudo aquilo que é o anseio
da nossa população querida e sofredora do Estado de Rondônia.

Nós discutimos meus amigos, nesta agende tão
importante, um processo que hoje é irredutível, um processo
que hoje só tem uma via, que é a via do crescimento, quando
nós falamos do biodiesel. O biodiesel, hoje, é um combustível
renovável e que é um fato real, e que na verdade não tem
retrocesso nisso. Só tem um caminho, e eu quero, aqui, já
abrir um aparte para o nosso nobre Deputado Jesualdo,
Deputado que eu tenho muita estima dentro desta Casa.

O Sr. Jesualdo Pires – Um aparte, Sr. Deputado?

O Sr. Tiziu Jidalias – Pois não, Deputado.

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Tiziu Jidalias, eu
quero me associar a Vossa Excelência, e dizer que...
parabenizá-lo também, me associar na preocupação com a
questão do desenvolvimento. Vejo que o nobre Deputado Tiziu
Jidalias, sempre que vem à Tribuna, mostra-se preocupado
com a questão da industrialização do Estado, sempre
preocupado com a geração de empregos, de renda e é isso
que nós temos que ver neste Estado. Vossa Excelência sabe
das dificuldades, das dificuldades de geração de emprego, do
número absurdo de desempregados, em todos os grandes
centros do Estado, principalmente, na nossa capital, Porto Velho.
Hoje o número de desempregados chega a quase 40.000
pessoas sem emprego, sem perspectivas, os jovens saindo
das escolas sem nenhuma perspectiva de trabalho, de emprego.
Então quero me associar, Deputado Tiziu, eu que faço parte
também desta Comissão tão importante, criada aqui dentro
desta Casa, essa Comissão Pró-Rondônia que vai se juntar a
um grupo de trabalho, junto com Deputados Federais, na esfera
Federal, para que a gente possa, de fato, começar a resolver
os graves problemas que travam o desenvolvimento de
Rondônia. São problemas como na questão da geração de
energia, questão de estradas que eu tenho cobrado
insistentemente ao DNIT, questão da geração de industrialização
da agroindústria. O Deputado Luiz Cláudio em outra ocasião,
aqui, em sessão anterior, colocou o cooperativismo que eu acho
que é uma das saídas, grande saída, para que a gente possa,
realmente, aumentar, fomentar o desenvolvimento econômico
do nosso Estado. Aumentar a geração de empregos e de rendas
das pessoas, possam se unir em cooperativas. Então, eu quero
me associar e parabenizá-lo pelo brilhante discurso, e dizer
que realmente a preocupação de Vossa Excelência é louvavel
nesse sentido da industrialização, da visão de verificar em que
o Estado pode evoluir. Essa é a preocupação do povo de
Rondônia. Parabéns, Deputado Tiziu.

(Às 09 horas e 43 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado, nobre
Deputado, e eu peço que seja incluso no meu discurso o aparte
do nobre Deputado Jesualdo Pires. Dando seqüência, tudo o
que estávamos falando desta agenda positiva do Estado de

Rondônia, que infelizmente, talvez, nem todos perceberam a
grande importância desta agenda positiva, que nós
denominamos também como Pró-Rondônia este grande
Encontro que tivemos. Eu quero dar seqüência e falar de um
programa tão importante, de tanta necessidade. Necessidade
que eu digo primordial para a população do Estado de
Rondônia, que é o programa do Governo Federal, Luz para
Todos. Infelizmente o Programa do Governo Federal
denominado como, Luz para Todos, ainda não é uma realidade
para todos, porque nós ainda temos dentro do Estado de
Rondônia uma gama de pessoas, de parceleiros, vivendo na
zona rural que ainda não tem acesso a energia. Mas é por isso
que nós estamos aqui atentos discutindo esses assuntos tão
relevantes e tão importantes para o Estado de Rondônia. Da
mesma forma, meus amigos, nós estivemos falando e
colocando dentro desta agenda, uma agenda que vamos discutir
o ano inteiro, aqui, através do Sr. Presidente, nosso nobre
Deputado Presidente Neodi, que com tanto brilhantismo tem
conduzido esta Casa. Com tanto empenho tem demonstrado,
realmente esforço, como estivemos, ontem, dentro deste
Plenário até quase às 10 horas da noite votando projetos,
matérias importantes para o desenvolvimento do Estado de
Rondônia. E, cada um dos nobres Deputados tem dado,
realmente, sua contribuição, e eu quero nesta parte abrir aspas
e parabenizar cada um de vocês parlamentares desta Casa,
que tem dado, realmente um exemplo dentro do Estado de
Rondônia, de parlamentares de todos que já passaram por
dentro desta Casa, eu não tenho dúvida disto. Por isso é que
quero, meus amigos, continuar discorrendo sobre este assunto
e dizer: vejam a grandeza e a importância de nós construirmos
a grandeza sobre este assunto e a importância de nós
construirmos, urgentemente, estas hidrelétricas. As famosas
hidrelétricas do Madeira. Hidrelétricas estas, que nós ansiamos
por vê-las, realmente, em prática, sair do papel, sair do discurso
e gerar os tão sonhados trinta mil empregos. Nobre Deputado
Jesualdo Pires, como o Sr. já estava falando, da nossa
preocupação de gerar emprego, gerar renda, gerar recursos
para este Estado para que ele continue cada vez mais forte
dentro deste ritmo de crescimento. Eu não tenho dúvida que é
investimentos como estes que precisamos, é claro, de auxílios
do Governo Federal, como estes investimentos das Hidrelétricas
do Madeira, o gás de Urucum, e tantos outros investimentos
que nós estamos realmente necessitados para ver o nosso
querido Estado de Rondônia continuar trilhando pelos caminhos
do sucesso e dentro deste eixo de crescimento que tanto,
realmente, almejamos.

Da mesma forma, meus amigos, vejam a importância
de nós melhorarmos a nossa saúde pública dentro do Estado
de Rondônia. Este aqui é um clamor que a população do Estado
de Rondônia faz.  Todos vocês sabem, infelizmente nós temos
problemas gravíssimos ainda, na Saúde.  Eu quero aqui, até
me compadecer com o nosso nobre e Excelentíssimo Sr.
Governador do Estado de Rondônia. Eu tenho conversado muito,
Sr. Presidente, com o nobre Governador do Estado de Rondônia,
e eu tenho presenciado as grandes dificuldades que ele também
tem enfrentado para poder realmente fazer uma saúde pública
digna dentro do nosso Estado.  Mas o problema é que o lençol
é curto e em todo canto que você puxar sempre vai faltar para
alguém, mas vejam a necessidade que nós temos, nobres
Deputados, amigos, público aqui presente, imprensa aqui
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presente. Vejam a necessidade que nós temos de realmente
terminar aquela construção, a tão sonhada construção do
Hospital Regional lá de Cacoal para que a gente possa desafogar
um pouco esse trânsito de ambulância que fica batendo para
lá e para cá, às vezes com carroceria vazia, com custo para o
Estado, com custo para o município e as pessoas morrendo a
mingua, na fila desses açougues por aí, como, por exemplo,
esse João Paulo que é chamado de hospital.  É preciso nós, de
fato, fazermos política pública, sobretudo quando falamos de
saúde, fazermos com responsabilidade porque nós estamos
falando de vidas, nós estamos falando, na realidade, de
famílias. Nós estamos mexendo com o sentimento das pessoas,
porque nós estamos falando de famílias, de entes queridos.
Por isso nobre Deputado, Presidente desta Casa, que na
condução desse trabalho, quero citar o nobre Deputado Jesualdo,
e os nobres Deputados que aqui estão e público presente, aqui
foi abordado, hoje, um outro assunto tão importante, de tanta
relevância para o Estado e nós não podemos, nobres Deputados,
nos cansar de gritar nesta Tribuna que é a maior arma que
nós temos, é falar, é gritar, é reivindicar para que a nossa
população possa se fazer ouvida por todas as nossas
autoridades.  E aqui eu quero dizer da importância de lutarmos
por este grave problema que já se tornou crônico, que é o
problema fundiário do nosso Estado de Rondônia.  Imagine,
senhor Presidente, se nós resolvêssemos o problema fundiário
do Estado de Rondônia, quantos milhões...

(Às 09 horas e 45 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
Presidência ao Sr. Jesualdo Pires)

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Deputado
Tiziu, Vossa Excelência tem mais um minuto.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado, Sr.
Presidente. O nosso Estado de Rondônia, imaginem quantos
milhões poderiam entrar nos cofres do Estado simplesmente
se nós estivéssemos regularizando nosso setor fundiário. Por
isso meus amigos, são assuntos de muita relevância e de
importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.
E, eu quero aqui, Sr. Presidente, agradecer a paciência, a
colaboração de cada Deputado nesta Casa, com a minha pessoa
e dizer que todas as vezes que eu vier aqui usar esta Tribuna
eu quero usá-la para realmente mostrar os grandes benefícios
que o Estado de Rondônia tem e que precisa continuar
explorando, por ser um Estado tão rico, tão forte e tão promissor
como é o meu querido Estado de Rondônia.

Quero apenas, Sr. Presidente, encerrar
cumprimentando os nobres amigos, é uma grande caravana
que veio hoje, sentou comigo, com o Deputado Tiziu, também
com o Deputado Jair Miotto, com a Deputada Daniela, daqui a
pouco vamos falar com o Deputado Neodi, para que a gente
possa também ajudar a nossa tão sofrida população ali do
município de Buritis. Então eu quero agradecer a presença do
nobre amigo, grande empresário na cidade de Buritis, o meu
amigo Roberto, também o meu amigo Odilon, quero agradecer
a presença do meu amigo Fernandes, Zedequias. Quero
agradecer também a cada um dos amigos que vieram de Buritis,
todos, não lembro realmente o nome de todos, Alexandre, da
Lopes Agropecuária; todos enfim, o Vereador Loirinho; a cada

um de vocês que fazem parte desta platéia, que vieram de
Buritis, com muito carinho, fazer também suas reivindicações.

Muito obrigado a cada um de vocês, e que Deus
continue com cada um de nós.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Queremos
registrar a presença do Vereador Esaú Fonseca, Presidente da
Câmara Municipal de Ji-Paraná; o senhor Vereador Célio,
Presidente da Câmara Municipal de Urupá; Senhor Vereador
Ananias, Presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno;
convidados do Deputado Dantas, Senhor Toninho Zortesco,
Prefeito de Teixeiropólis; Senhor Cícero Negrini, Vereador de
Teixeiropólis; e Senhor Carlos Batista, Secretário de Obras.
Os Pastores Cláudio, José Fernandes e José Liberato da
Assembléia de Deus, sejam bem-vindos a nossa Casa.

Continuando o Grande Expediente, o ilustre Deputado
Maurinho Silva, pelo tempo de 20 minutos com apartes.

(Às 09 horas e 54 minutos o Sr. Jesualdo Pires passa a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. MAURINHO SILVA – Bom dia público presente,
imprensa, Nobres Pares, Mesa Diretora e os demais funcionários
desta Casa.  Eu gostaria de começar este tema, um tema tão
relevante, principalmente quando nós temos no começo de
mandato onde tudo se diz a contenção de despesa, a contenção
de gastos públicos, a preocupação com ‘merreca’, como dizem
os outros aí, principalmente holerites, e ao mesmo tempo eu
fico surpreso quando eu vejo o atropelo, a pressa, na questão
da contratação de aeronave, de B-52, Black Rock, eu acho que
existe tanta coisa mais importante do que aeronave para ser
discutida com os Nobres Pares. Eu acho que não é uma
necessidade da maioria. Eu, por exemplo, meus amigos, Sr.
Presidente, eu ando de carro emprestado, eu ando de carro
emprestado.  E não vejo ninguém preocupado com a situação
dos Nobres Parlamentares, onde já estão, em vez de começar
por uma coisa básica mais simples, estão começando lá por
onde os outros terminam.  Se é para contratar avião, aqueles
aviões modernos lá dos Estados Unidos, helicóptero, Black Rock,
B-54, F-16, eu acho que vamos primeiro começar a falar da
contenção de despesa, do enxugamento desta Casa, desse
negócio, dessa briga por causa de salários que são direitos
adquiridos. Eu acho que é por aí que nós temos que começar
essa grande discussão. Estou triste e fiquei mais triste ainda
quando ontem deparei com a Emenda da Mesa Diretora 016,
que o que mais se ouve aqui é dizer: ”não, não pode; a
responsabilidade fiscal não pode. Está doido, não pode”.  O
Chefe de Gabinete: “não, não pode, pode tirar que já extrapolou,
já passou”.  Mas ao mesmo tempo estão criando uma estrutura
de 12 pessoas, Corregedoria, onde a gente sabe que já tem a
Corregedoria desta Casa, a Corregedoria Parlamentar, ouviu
Deputado Valter, que podia ser absorvido isso aqui.  Gente,
não vamos falar em situação de criar cargos, de criar despesas
para esta Casa. Vamos pensar no ajuste de corte, numa situação
mais pé no chão, mas não, parece que quanto mais fala em
moralidade mais se voa nesta Casa.  Eu fico triste porque certas
coisas, principalmente o que parte da Mesa Diretora, eu, como
membro da Mesa Diretora não tenho tomado conhecimento.
Esses dias eu cheguei aqui nesta Casa e estava aqui um
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despacho da Mesa Diretora para dar total poderes ao ex-Diretor
desta Casa, que inclusive parece que pediu demissão no outro
dia.  Mas por que vamos dar total poder ao ex-Diretor?  Qual a
necessidade disso?  Para dizer que eu não tenho
responsabilidade mais por isso? Amanhã ou depois quando a
Casa cair dizer: “não, ele era responsável pelos atos dele”.
Isso aconteceu aqui na época do Silvernani Santos, sim. Vieram
em cima, “ah! O negócio das passagens”.  Não.  “Olha lá, tem
aí um rapaz, deram poder para o rapaz e ele é responsável
pelos atos dele”.  Eu acho que em vez de dar poder para
funcionário desta Casa, acho que é melhor dar poder para os
Deputados, é para isso que nós estamos aqui.  Eu teria o maior
prazer de assinar, uma situação que desse poder para qualquer
Deputado, seja responsável por pagar, receber, contratar,
demitir, tem meu aval, não é ter o aval para dar poderes para
terceiro.  Eu acho que não, nós fomos eleitos para ter esse
aval.

O Sr. Jesualdo – Um aparte, Deputado?

O Sr. Maurinho Silva - Concedo aparte ao Deputado
Jesualdo.

O Sr. Jesualdo Pires – Nobre Deputado Maurinho, eu
queria só esclarecer a questão da criação dessa Corregedoria,
não vão ser criados novos cargos. São funcionários estatutários
que terão uma pequena gratificação, uma pequena gratificação,
e essa Comissão é importante, a Corregedoria é importante,
porque eu, como 1º Secretário, tenho enfrentado sérios
problemas na solução de problemas de funcionários que não
trabalhavam nesta Casa, excesso de atestados médicos. Só
nesse mês de fevereiro para Vossa Excelência ter uma idéia
eu tive mais de 130 atestados médicos em cima da minha mesa.
Então, evidentemente que essa estrutura na verdade não vem
onerar a Casa, essa estrutura que vai ser enxuta, vão ser
utilizados funcionários estatutários que já trabalham nesta Casa.
Nós teremos um apoio para que possamos resolver, solucionar
esses tipos de problemas que estão ocorrendo nesta Casa.
Funcionários que trazem atestado médico de 90 dias e que a
Casa vinha pagando, hoje não estamos mais pagando.  Hoje
estamos pagando, quando um funcionário realmente, de fato,
estiver doente que precisar de mais que 15 dias de afastamento
nós estamos encaminhando ao IPERON que é o órgão
responsável pelo pagamento acima de 15 dias.  Então essa
Corregedoria, Deputado Maurinho, é uma Corregedoria que
vem ao encontro à economia que nós estamos tentando fazer,
sim. Não é, na verdade, não é criação de novos cargos, é a
Corregedoria, é um órgão que vai dar apoio principalmente
nas ações e aí eu coloco-me como 1º Secretário dos graves
problemas que tem enfrentado na 1ª Secretaria, eu juntamente
com o Deputado Alex Testoni, que temos encabeçado essa
Comissão de freqüência, e temos visto tantas irregularidades
e tantas coisas que não podem continuar acontecendo. Então
eu quero só justificar, não estou aqui justificando criação de
cargos, mas no caso da Corregedoria acredito que seja
fundamental para que a gente possa de fato avançar nesse
trabalho de economia e de fato agora alcançar aqueles que
tentam burlar a nossa Casa de Leis. Pessoas que vêm com
atestados médicos falsos; atestados médicos que,
reconhecidamente sabemos que vêm de outros Estados,

pessoas que trazem atestados de Salvador, de Brasília, de
Recife, atestado médico do interior do Amazonas. As pessoas
não se dignam pelo menos a vir a Porto Velho para pegar um
atestado médico. Então eu acredito que essa Corregedoria, o
caso que V. Exª. está colocando, não vai onerar a Casa, pelo
contrário, vai nos trazer muita economia por que vai detectar
e ajudar na solução desses graves problemas que vinham
acontecendo, felizmente não acontece mais.

Muito obrigado Deputado.

O SR. MAURINHO SILVA – Deputado Jesualdo, eu
acho que essa questão de atestado médico tem que deixar
isso para a junta médica decidir. Eu não sou médico, isso aí a
junta médica é quem vai decidir. Eu acho que os problemas
relacionados a sobrecarga do seu gabinete, desculpe nobre
Deputado, eu acho que estariam resolvidos da maneira que V.
Exª. pudesse nomear, como manda o Regimento Interno a
estrutura da 1ª Secretaria, eu acho que diminuiria, desafogaria
bastante, eu acho que não precisaria criar novas estruturas.
Eu acho que se V. Exª. nomeou duas pessoas não é Deputado,
da 1ª Secretaria?  Eu acho que se V. Exª. nomeasse o resto,
que são pessoas que estão na competência de auxiliar a V.
Exª. eu acho que já iria resolver praticamente quase tudo.

O Sr. Chico Paraíba – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. MAURINHO SILVA - Pois não, nobre Deputado
Chico.

O Sr. Chico Paraíba – Eu, ouvindo as palavras do
Deputado Maurinho, na realidade é importante e é bom que se
saiba que este Parlamento está passando por diversas
transformações e, que nós temos que discutir tudo, inclusive
todos os cargos da Mesa estamos discutindo. Nós temos que
discutir o Regimento que está em contradição com diversas
legislações, e na realidade a Casa já tem na Lei 326, a criação
da Comissão da Corregedoria Parlamentar, está sugerindo criar
uma Corregedoria dentro da Instituição e eu acho que tudo o
que for criado, Deputado Maurinho, mas discutido, é importante.
O Presidente sabe disso e nós temos discutido internamente
diversos problemas e tem que ser discutido. O Parlamento é
um processo democrático, onde todos os parlamentares são
eleitos igualitariamente, eu já falei em outras oportunidades,
eu já convivi aqui com diversas discussões, porque os
parlamentares são eleitos igualitariamente.  Então, são 24
deputados, todas as opiniões são importantes, aqui todos nós
estamos aprendendo com todos Não imagine, que neste
Parlamento nessa fase inicial eu não aprendi muito com os
nobres Parlamentares que estão entrando e é importante de
fato, Deputado Maurinho que essas discussões sejam feitas e
estão sendo feitas e na realidade quando a coisa é discutida,
quando a coisa é analisada o Parlamento ganha.  Então eu
quero dizer para V. Exª. que Parlamento é isto. E a gente tem
que entender, tem que respeitar as opiniões dos companheiros.
Cada companheiro tem a sua liberdade de opinar e a opinião é
livre de cada companheiro.  Então eu queria dizer também que
essa transformação é importante, principalmente porque está
havendo essas discussões.

Obrigado pelo aparte.
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O SR. MAURINHO SILVA – Obrigado nobre colega,
Deputado Chico. Eu fico triste quando eu vejo essa situação,
Gente, vamos analisar mais um pouco, vamos discutir, aqui
não é a Venezuela, aqui não é Cuba, aqui é um novo Parlamento
que chegou para discutir, para ser discutido, as coisas —não
são assim; assina aqui, assina aqui.  Não é assim. Ontem
mesmo eu deparei com alguns colegas falando em construção
de prédio da Assembléia.  Que prédio maravilhoso, este prédio!
Eu acho que aqui dá uns dez mandatos.  A não ser que aumente
para 50 o número de Deputados. Eu estou feliz com a estrutura
do prédio da Assembléia, eu não quero construir prédio não,
para depois passar no prédio, “está vendo aquele prédio moço?
Eu também me arrebentei lá! Não é isso não. Eu acho que está
na hora de colocarmos os pés no chão e começar olhar os
corredores do João Paulo II, lá que está o problema desta
Casa. Nós temos obrigação de resolver isso, ir lá no Hospital
de Base, no Cosme e Damião, precisa ver lá os banheiros
servindo de estoque, de despensa com caixa de soro e tudo.
Isso é mais importante. Eu não tenho construtora para estar
construindo prédio. De quem é o interesse?

O Sr. Luizinho Goebel – Permita-me um aparte,
Deputado?

O SR. MAURINHO SILVA – Pois não Deputado
Luizinho.

O Sr. Luizinho Goebel – Nobre Deputado, queria dizer
que quando V. Exª. se referiu à questão de construção do prédio,
V. Exª. pode até citar o nome, porque quem se referiu a isso
ontem aqui nesta Casa, foi exatamente eu. E hoje tem vários e
vários processos que correm nesta Casa exatamente das muitas
e muitas vezes que este prédio foi reformado e todas as vezes
pelo que indicia, pelo menos, isso estão falando em alguns
relatórios em que eu tomei conhecimento através da imprensa,
que há muitas irregularidades. E exatamente, a posição do
Presidente, Deputado Neodi, e da Mesa Diretora na qual V.
Exª. faz parte,...

O SR. MAURINHO SILVA – Minha não, não discutiu
comigo, não.

O Sr. Luizinho Goebel – Mas que na maioria como V.
Exª. mesmo fala que tem que ser respeitado o direito de todos,
então se respeita nesta Casa o direito da maioria. E a maioria
optou até que nenhum gabinete fosse reformado com recursos
desta Casa porque isso todas as vezes, quando se mudava um
Deputado ou muitas vezes nem se mudava o Deputado, ele
ficava mudando só de cor e reforma que muitas vezes nem
acontecia para ter privilégio e benefício próprio.  A questão da
minha indicação da construção de uma nova Casa era
exatamente pelo dinheiro que está sendo economizado não
por mim ou por V. Exª., mas sim por todos os Deputados. E
dizer mais, Deputado Maurinho, a questão dessa Comissão,
eu acho importante que seja criado essa Corregedoria porque
nós temos que começar pelas pequenas coisas. V. Exª. tem
toda liberdade, eu acho pelo menos isso, porque eu tenho essa
liberdade com o Presidente Neodi, de quê? De indicar aquilo
que a gente acha certo.  Se V. Exª. é contrário à questão da
contratação de avião, não tem problema, vamos discutir. V.

Exª. apresenta e a maioria define, e com certeza não tem
problema. Eu particularmente não tenho costume de viajar de
avião, não tem problema nenhum. Se não for benéfico para o
nosso Poder nós vamos cortar isso. Agora, a impressão que
eu tenho Deputado, a impressão que eu tenho é que V. Exª.
vem usar esta Tribuna e eu vejo todos os colegas aqui, e a
impressão que eu tenho quando V. Exª. usa esses termos que
a preocupação não é exatamente com o Hospital João Paulo,
não é com o Hospital de Base, porque isso daí nós, como
legisladores, nós temos o direito e obrigação de cobrar do
Governo do Estado, e a impressão que me causa o seu discurso
é que sua preocupação é com a sua própria pessoa, com os
seus próprios problemas. E isso nem esta Casa e nem os seus
colegas que estão aqui tem a obrigação de resolver.

Muito obrigado.

O SR. MAURINHO SILVA – Nobre Deputado Luizinho,
ainda bem que eu não tenho preocupação com obras,
principalmente obras mal feitas. Obrigado.

Eu passei na RO-470 e vi lá que estão pintando a RO-
470 na maioria das vezes estão pintando os buracos. O asfalto
tem 30 dias que inaugurou e já está tudo acabado.  Desculpe
nobre Deputado, respeito a sua opinião, obrigado. Mas o que
eu estou dizendo aqui Deputado, que eu não estou sendo contra
nada, não, nobre Deputado. Não sou contra, não. Eu sou a
favor, mas eu quero que se discuta, converse, pergunte, e eu
não estou vendo isso nesta Casa. Eu só estou vendo papel;
‘Assina aí’. Eu acho que não é por aí.

Outra situação. Eu queria parabenizar o Deputado
Amauri pela maneira como se portou na situação do plano, do
PPA, eu acho que é isso Deputado, é se preocupar com as
regiões, o interesse da sua região para que a gente possa
discutir mesmo a situação de cada região, para quando chegar
no final do ano, em relação ao orçamento, a gente não tenha
aquela situação. Parabéns, o Senhor está de parabéns.

Muito obrigado. E dizer também, agradecer ao nobre
Deputado Alexandre Brito, que está preocupado com a situação
da violência, e realmente parabenizar pelo fórum, Deputado
Alexandre, que vai ser na OAB. E dizer que quero aproveitar lá
e esclarecer algumas dúvidas.

Nobre Deputado, estou precisando de pessoas da Policia
Militar para que me acompanhe, mas, no entanto, a chefe do
Comando Geral, a Dona Angelina, a qual eu estimo muito, e
gostaria que fosse externado lá nesse fórum o que tem sido
feito para diminuir a violência de Rondônia. Qual é a situação
tanto do Secretário de Segurança, como da Coronel Angelina,
também. Eu sou a favor, eu não tenho... acho que o que passou
nesta Casa, se tinha muito policial, isso aí não é problema
nosso, não é problema meu.

O Sr. Euclides Maciel – Ceda-me um aparte,
Deputado?

O SR. MAURINHO SILVA – Um momento. Pois não,
Nobre Deputado.

O Sr. Euclides Maciel – Eu até concordo com o Senhor,
nobre Deputado, quando diz que nós temos que ir para o João
Paulo, para o Hospital de Base, porque nós nos elegemos para
atender as reivindicações do povo, pelo menos para cobrar,
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porque o papel do Legislativo é este, nós não temos o poder
de caneta. Agora, eu discordo com o senhor quando o senhor
fala em péssimas BRs, que teve o trabalho do Governo, porque
desafio qualquer Governo que faz e que cuida melhor das
estradas do que este. Quando tem problemas passa-se a
municípios, agora, o Estado ele tem feito o seu, não sei se eu
entendi a sua colocação, até porque a 429, a maioria delas é
federal, e a 429 é cuidada hoje pelo Estado, também com
recursos federais, é claro, algum pouco, mas muitos deles
recaem sobre o Governo do Estado. E se há um Governo que
cuida de estradas e é voltado para as estradas é esse que está
aí. Em momento algum nós vimos um Governo que fez mais
estradas, e eu que rodo com ele bastante para o interior,
andando, ele pára, vistoria a obra, obra que não está sendo
feita, nas condições que é para fazer, ele não recebe, ele não
recebe. Então eu só discordo do senhor dessa maneira.

Muito obrigado pelo aparte.

O SR. MAURINHO SILVA – Nobre Deputado, eu não
falei, eu só falei o seguinte: que eu passei na RO-470, e lá vi
aquela situação. Inclusive onde há uma situação do nobre
Deputado, que eu vou dar aparte agora, Deputado Alex, ele
tem conhecimento disso.

O Sr. Alex Testoni – Obrigado, nobre Deputado. E
falar ao senhor também que talvez o senhor esteja falando
aqui da Capital, de estradas. Se o senhor rodar todo o Interior
do Estado de Rondônia, mesmo no período chuvoso, aonde cai
alguma ponte, algum atoleiro, imediatamente o Governo é
acionado, o DER vai lá e restabelece o trânsito. Então eu digo
ao senhor que eu nunca vi, nos trinta e quatro anos do Estado
de Rondônia, um carinho especial, um tratamento especial nas
estradas do nosso Estado. É claro que nós estamos num período
chuvoso, e arruma-se aqui, estraga-se ali, é normal, Deputado,
mas eu quero parabenizar o Governo do Estado pelo tratamento
especial que ele tem também com as estradas. E quanto ao
que senhor falou, que é contra a Casa construir um novo prédio,
aluguéis de aviões, eu digo ao senhor, se isso for feito, se isso
for autorizado pelos Deputados, vai ser com o dinheiro da
economia que nós estamos fazendo, nós, Deputados, de
dinheiro que estava sendo desperdiçado.

Então eu quero falar ao senhor que também disse que
só entregam coisas para assinar. Eu vou discordar também de
V.Exª., porque o senhor tem o direito de olhar, analisar e assinar.
O senhor não foi pressionado, o senhor está na Mesa junto,
junto na Mesa conosco, está deixando de colaborar conosco, e
assinar coisas importantes para a mudança desta Casa, está
discordando.

Então, nobre companheiro, nós temos o senhor como
um grande parceiro e é por isso que está na Mesa. Então eu
vou discordar da postura de V. Exª. aqui dentro desta Casa.
Muito obrigado.

O Sr. Luizinho Goebel – Só um aparte Deputado, para
concluir a questão da RO-470.

O SR. MAURINHO SILVA – Pois não, nobre Deputado.

O Sr. Luizinho Goebel – É de responsabilidade do
Governo do Estado e alguns colegas aqui citaram a questão

das estradas. Nesta questão eu saio em defesa porque eu vim
para esta Casa exatamente pelo trabalho que foi feito, e não
pelo escritório, não pelo ar condicionado, mas eu vim para cá
pelo reconhecimento do trabalho que nós fizemos fazendo
ponte, bueiro embaixo de chuva, embaixo de barro, e eu até
tem hora que fico pensando, que eu acho que o povo votou em
mim de dó pelo tanto que eu tive que trabalhar nessas estradas
de Rondônia para conseguir fazer essas mudanças. Mas como
eu sou parceiro do que é correto, me coloco à disposição de
V.Exª., meu nobre colega Deputado, e todas as vezes que o
senhor tiver alguma coisa, e que for coerente com o seu
discurso, eu vou estar à disposição de atender. E logo após o
encerramento desta sessão, eu me coloco à disposição. Agora
mesmo vou ligar para um assessor para marcar uma audiência
lá com o Dr. Jacques, que é o Diretor do DER, e assim que nós
sairmos daqui me coloco à disposição de V.Exª. para nós irmos
até o DER e solicitar para que eles realmente verifiquem essa
questão da RO-470 e tomem as providencias necessárias
urgentes para cobrar então da empresa que está executando
o trabalho, que faça esse trabalho realmente da maneira que
foi contratada. Obrigado, Deputado.

O SR. MAURINHO SILVA – Um momentinho só, para
eu concluir, depois eu dou aparte, Deputado Ezequiel.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado
Maurinho, seu tempo já esgotou.

O SR. MAURINHO SILVA – Um momento. Só a
conclusão aqui, Presidente. Eu quero avisar os demais
Parlamentares que eu estou entrando com a resolução para
este Poder, para a gente poder implantar aqui o pregão
eletrônico que vai trazer uma economia muito grande aqui na
nossa Casa. E lembrando as palavras do nobre Deputado
Luizinho, se é para o bem da Assembléia Legislativa, esta Casa
de Leis, o nosso povo, eu espero que o senhor apóie este
projeto, Deputado. E vai, realmente, gerar uma economia muito
grande, e os benefícios são enormes, menos pessoal, é isso o
que estamos buscando aqui. Muito obrigado, pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de vinte minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Deputada Daniela Amorim, imprensa, senhoras e
senhores.

Eu fico muito feliz quando eu começo ver esta Casa
debater as proposituras, a fazer questionamento, Deputado
Tiziu, sobre as coisas que se fazem aqui. Eu vejo aqui a
grandeza da democracia, na pluralidade ideológica que
acompanha esta Casa, e também na liberdade de expressão
de cada um. Eu só fico triste quando esse debate é levado
para o campo pessoal, não é? E eu penso que é muito cedo
ainda para esse tipo de embate pessoal, para as tentativas de,
às vezes, até de agressões com palavras, da forma que a
maioria das vezes as coisas acontecem. É preciso que nós
saibamos respeitar nesta Casa a posição de cada companheiro,
de cada colega, de cada Deputado que tem aqui a sua
representatividade, que tem aqui a liberdade de expor as suas
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idéias, de fazer os seus questionamentos. Mas eu quero aqui,
Sr. Presidente, me posicionar com relação a algumas situações,
com relação, Deputado Maurinho, ao que V.Exª. colocou, com
relação à Corregedoria, eu penso que existe na Casa uma
Corregedoria Parlamentar, e esta é a corregedoria maior, e
que esta outra Corregedoria que vai tratar da questão
administrativa da Casa poderia estar incorporada e poderia
ser administrada desta forma, e criaria uma estrutura ao invés
de duas, isso com certeza gera economia de pessoas e também
de remuneração, por menor que seja, ou mais insignificante
que seja, mas que no final do bojo se torna um grande montante.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu me inscrevi
no Grande Expediente para poder chamar a atenção desta Casa
para algumas situações. Muito se fala da questão da Saúde no
Estado de Rondônia, Deputado Ribamar, muito se fala do
empilhamento de gente, do afogamento, Deputado Alexandre
Brito, que tem no Hospital João Paulo, que tem no Hospital de
Base, que acaba sendo a válvula de escape dos municípios do
interior do Estado que não possuem, até por escassez de
recursos, de estrutura, de profissionais, de condição de pagar
esses profissionais, de uma estrutura de Saúde a contento,
para atender a sua própria comunidade. E isso já vem ocorrendo
há anos, há décadas no Estado de Rondônia. E é bem
importante, eu fiz um levantamento junto à Secretaria de Obras
e junto à Secretaria de Saúde, porque eu me lembro que ainda
na época do governo Raupp foi feito uma concorrência pública
para a construção de algumas unidades hospitalares,  Deputado
Ezequiel, em vários municípios do Estado de Rondônia. Eu me
lembro de ter feito uma visita, à época, no almoxarifado da
SESAU, e lá tinha, Deputado Dantas, pilhas e pilhas de
equipamentos para poder equipar essas unidades hospitalares
que seriam construídas com o intuito de atender às demandas
reprimidas da Saúde no interior do Estado, de dar aos
municípios a possibilidade de ofertar um melhor atendimento
de saúde à população. E para minha tristeza, eu me deparei
com esses hospitais ainda paralisados. Eu estive visitando o
município do Vale do Anari e o hospital do Vale do Anari ainda
não está concluído. Esse processo é o processo nº3680/1997.
Tem também o município do Vale do Paraíso, também tem um
hospital que está paralisada a sua construção desde 1997;
São Filipe, também desde 1997; Urupá desde 1997, e temos
ainda o município de São Francisco do Guaporé, que também
tem uma unidade hospitalar que até hoje não foi concluída. O
que eu quero chamar a atenção desta Casa, e aqui existem
Deputados de todas as regiões deste Estado, para que a gente,
que a Comissão de Saúde desta Casa possa se mobilizar,
juntamente com todos os demais pares, para que a gente tente
argumentar junto ao Governo do Estado que faça a conclusão
desta obra. Que além de fazer a conclusão desses hospitais,
que os equipe e que os transforme em unidades de Saúde do
Estado de Rondônia, para que realmente nós possamos
desafogar o atendimento em Porto Velho, assim como na
questão da conclusão da unidade hospitalar de Cacoal. E esses
hospitais estão alguns aí em fase de conclusão, outros em
fases de arborização etc... E a informação que eu tenho é que
esses equipamentos que foram comprados na sua grande
maioria já não existem mais.

O Sr. Kaká Mendonça - Um aparte, Deputado?

O SR. VALTER ARAÚJO - Pois não, nobre Deputado.

O SR.Kaká Mendonça – Deputado Valter Araújo,
quero parabenizar  V.Exª. por levantar uma questão de muito,
de grande importância para a população do Estado de Rondônia,
que são essas unidades de Saúde de alguns municípios. Vou
falar do município que eu tenho a honra de representar, que é
o município São Felipe, que lá, graças a Deus, a obra do hospital
foi conclusa, mas não tem, lá na verdade só mudou de onde
funcionava o postinho de saúde do município, que era o
postinho, mini-hospital para uma estrutura mais ampla do
hospital, mas não tem condição de atender da maneira que a
gente gostaria que atendesse ao povo. Os Deputados do interior
que descem toda semana, eu faço um desafio, V.Exª. não anda
10 minutos na BR-364 sem passar por uma ambulância,
Presidente Neodi, Deputado Ezequiel, subindo para Porto Velho,
de todo o interior do Estado de Rondônia. Basta ficar ali na
Jorge Teixeira, na entrada, que a gente conta, infelizmente vai
lá, coloca uma estrutura no município igual de São Felipe, mas
só tem uma enfermeira para medir pressão, não tem o aparelho
para fazer uma ultra-sonografia. Não conseguimos, um cidadão
hoje, se bater a cabeça e tiver que fazer a tomografia, tem
que vir para Porto Velho; se tiver que fazer uma ressonância
magnética, tem que vir para Porto Velho. Imaginem o custo
para o município, o custo de cada paciente desse tendo que se
deslocar lá de São Felipe, lá de Pimenta, lá de Espigão, estou
falando da região que eu represento, para vir aqui, a gente
tem um abrigo aqui, onde ajuda e dá apoio para essas pessoas,
são 50, 60, 70 pessoas todos os dias e para fazer às vezes
uma tomografia, isso e aquilo ali.

Então, eu acho que é uma questão muito importante,
eu acho que a Comissão de Saúde tem que se mexer, através
de uma fiscalização, de buscar uma discussão, de buscar uma
parceria porque, na verdade, alguns municípios fazem de conta
que fazem saúde, recebem o recurso, mas não fazem nada,
não resolvem nada. Então a gente tem que mexer, porque do
jeito que está infelizmente o povo vem e tem que ficar nos
corredores do hospital João Paulo, nos corredores do Hospital
de Base, por quê? Porque a demanda é muito grande, a
demanda é muito grande.

Então eu quero parabenizar V.Exª. e dizer que tudo
que se trata na questão a gente tem que olhar com carinho,
com responsabilidade, a questão de alguns municípios, a gente
conhece lá no interior tem município, Presidente Neodi, que
tem médico que ele tem 40 horas do PSF, mas ele só quer
trabalhar 20. Ele dá plantão em 3, 4, 5 municípios, se for levantar
a situação dele, ele ganha de 3, 4, 5 municípios e o povo fica
na mão. Hoje o meu município, não poderia deixar de registrar,
passa por um momento muito delicado na questão da saúde.
O município de Pimenta é o município que tem gestão plena;
que Primavera, São Felipe, Parecis, por mais que façam a sua
parte, não conseguem atender a demanda, aí Pimenta tem
que atender todos esses outros municípios. E aí como é que
faz saúde, sem recurso, sem dinheiro? E o povo? Morrendo à
míngua.

Parabéns por V.Exª. levantar isso. Conte comigo nessa
questão aí para a gente poder reaparelhar, reestruturar, buscar
uma parceria que venha atender cada vez melhor o cidadão
do Estado de Rondônia.
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(Às 10 horas e 20 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
Presidência ao Sr. Chico Paraíba)

O SR. VALTER ARAÚJO – Quero agradecer o nobre
Deputado Kaká Mendonça pelo aparte.

O Sr. Neodi Carlos – Deputado Valter, permite-me
um aparte?

O SR. VALTER ARAÚJO – Eu vou conceder senhor
Presidente o aparte a V.Exª. Eu quero aqui só fazer uma
observação, que esses problemas com essas unidades
hospitalares, Deputado Kaká, vêm desde a época do governo
Raupp, passou pelo governo Bianco e vem se alastrando. Eu
andei verificando alguns processos, vinham com uma série de
problemas que não é culpa apenas do Governo do Estado, é
bem verdade que existe às vezes muita morosidade na
tramitação desse processo, na regularização, me parece que
tem alguns problemas com repasse de dinheiro federal, tem
alguns problemas. Segundo informações, que eu quero verificar
ainda in loco, e trouxe essa discussão até para que a Comissão
de Saúde se posicione, Deputado Tiziu, com relação a ela, de
desvio desses equipamentos que foram comprados na época,
de toda uma situação criada, mas é bem verdade que é
responsabilidade nossa chamar essa discussão, sentar com o
Governo do Estado, ver quais são as alternativas, as
possibilidades da gente viabilizar isso.

Pois não, nobre Deputado Neodi.

O Sr. Neodi Carlos – Eu queria, Deputado, parabenizá-
lo pelo assunto que V.Exª. levanta nesta Tribuna, de grande
relevância para a população do Estado de Rondônia, porque
saúde realmente nós sabemos os problemas que existem, não
só aqui na Capital, mas em todos municípios do Estado de
Rondônia, eu queria apenas fazer aqui um esclarecimento da
questão do hospital que V.Exª. citou lá do município do Vale do
Anari. Na época, quando iniciou aquele hospital, na verdade
era um elefante branco, nós sabemos que o município do Vale
do Anari, se ele colocar 100%, Deputado Tiziu, do seu recurso
no hospital, ainda é pouco para equipar e dar manutenção,
principalmente com medicamentos e o seu corpo físico, técnico
daquele hospital. Na verdade é complicado, é muito difícil para
o município manter um hospital daquele. Na verdade, aquele
hospital já está concluso, o Governo do Estado acabou
concluindo, já está pronto e nós estivemos há uns 15 dias atrás
lá no município e foi assinado um comodato do Estado
passando, a pedido do Prefeito do Vale do Anari, passando
para o município do Vale do Anari, que realmente eu não sei
como que o Prefeito vai fazer para dar conta de manter aquele
hospital funcionando. Porque, na verdade, é um hospital
enorme, Deputado Jesualdo, muito grande e que o município
não tem realmente recurso e aí a população vai cobrar do
Prefeito.

Então, são planejamentos malfeitos, na época quando
foi construído aquele hospital, é um hospital que uma cidade
igual Ariquemes, igual Jaru, igual a Ji-Paraná, teria condição
de absorver e dar conta de manter um hospital daquele. Um
município igual ao Vale do Anari é humanamente impossível
um hospital daquele se manter funcionando, principalmente
com recurso do município. Nós sabemos as dificuldades que o

Estado tem hoje, até porque grande parte dos municípios não
faz a sua parte, e aí eu quero concordar com o Deputado Kaká,
que tem muitos municípios que fazem de conta que fazem
saúde, na verdade não fazem. Muitas vezes, aqui está o
Deputado Alexandre Brito, que é médico, tem muitos médicos
que são muitas vezes irresponsáveis, tem coisas que poderiam
ser resolvidas no município, que mandam, encaminham para
a Capital com ambulância, com custos altíssimos, sendo que
poderia ser resolvido lá no município, infelizmente isso acontece
todos os dias.

A questão que o Deputado Kaká colocou aqui, que têm
médicos contratados 40 horas e trabalham 20, isso é ingerência,
na verdade irresponsabilidade do Prefeito e dos Vereadores
do município que não fiscalizam isso, se ele tem um contrato
de 40 horas, ele tem que cumprir essas 40 horas, ele não
pode ter 40 horas num município, mais 20 num outro, mais 20
no outro. Não pode.

Então, na verdade, é ingerência, é irresponsabilidade
do Prefeito e dos Vereadores que não cuidam disso. Então, só
para finalizar, dizer que a questão do Vale do Anari já foi
repassada, o hospital já está concluso e foi repassado para o
Prefeito, eu não sei como que o Prefeito vai fazer para dar
conta de tocar aquele hospital daquele tamanho.

Parabéns por V.Exª. levantar um assunto de tamanha
importância, que é preciso ser discutido e tentar buscar a
solução para resolver o problema de saúde do nosso Estado.

Muito obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Nobre Deputado, com
relação ao que V.Exª. coloca do Vale do Anari, a informação
que eu tenho da Secretaria de Saúde, do DEOSP, lá da
engenheira Daniela, é que a obra foi paralisada, está
aguardando o empenho de um reajuste para dar reinício à
obra e que já foi licitado também a urbanização do hospital. E
eu quero aqui só fazer referência, como V.Exª. disse, que nós
sabemos que a maioria dos municípios do Estado de Rondônia
não tem condição de manter a contento uma unidade hospitalar
dessa. E assim como o Estado fez com Buritis, e tem lá uma
unidade hospitalar do Estado que ainda que não atende na sua
plenitude, cem por cento, como a população esperava, mas
ajuda a desafogar o atendimento, é preciso que o Estado
assuma essas unidades. Vale do Anari tem ali vários municípios
ao seu redor, Deputado Tiziu, que podem ser atendidos,
também. Então é importante que o Estado assuma essas
unidades, que equipe essas unidades, que dote elas de
equipamentos e de profissionais para poder fazer esse
atendimento. Não adianta apenas construir e repassar para o
município e não funcionar. Não é isso que o povo espera. O
povo precisa saber que ele vai sair de qualquer lugar do Estado
e vai chegar em qualquer unidade dessas e vai ter atendimento.
Não é sair de casa e olhar uma estrutura bonita, um prédio
bonito construído e lá dentro não ter um equipamento, lá dentro
não ter um profissional de saúde para poder atendê-lo. Então,
também é responsabilidade do Estado fazer saúde, é
responsabilidade do Estado ajudar o município na questão de
saúde e eu penso que a única forma de resolver o problema
de saúde, Deputado Jair Miotto, V.Exª. conhece bem isso, que
já foi Prefeito e já viveu isso na pele, é a descentralização não
só através de grandes unidades, mas de pequenas unidades
para fazer, Deputado Alexandre, os pequenos atendimentos,
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pelo menos o atendimento básico para só vir para as unidades
regionais, como é o caso de Cacoal, se concluído, de Ariquemes
e das demais e até mesmo de Porto Velho, as de alta
complexidade, que é simplesmente área especializada, que
com certeza nós ainda vamos levar muito tempo para poder
ter isso em todos os municípios do Estado de Rondônia.

(Às 10 horas e 28 minutos o Sr. Chico Paraíba passa a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O Sr. Ezequiel Neiva – Um aparte, Deputado?

O SR. VALTER ARAÚJO - Pois não, nobre Deputado
Ezequiel.

O Sr. Ezequiel Neiva – Eu quero parabenizar V.Exª.
pela iniciativa de trazer a esta Casa um discurso de tanta
relevância, e ontem mesmo eu me referenciava aqui aos nobres
Deputados da necessidade urgente de termos lá em Vilhena
um hospital credenciado pelo SUS para fazer o que a UNIMED
faz aqui, a ressonância magnética, por exemplo, e a tomografia
computadorizada, e vamos ter uma audiência hoje, mais tarde,
com o Secretário, e cremos que estaremos conseguindo esse
êxito. Mas dizer a V.Exª., e o Deputado Maurinho aqui ainda
comentava sobre o João Paulo, em 95 eu vim a Porto Velho
fazer um curso de sargento e nós trabalhávamos muito à noite
e eu me lembro que algumas vezes eu entrava naquele Hospital
João Paulo e ali, vejam bem, senhores, 95, era um pedindo
para morrer, era outro pedindo pelo amor de Deus para não
morrer e dava volta no portão dos fundos as funerárias estavam
brigando para pegar ali os cadáveres, pegar quem ia vender
os caixões. Então, senhores, de 95 para cá mudou muita coisa.
Sabemos que o Hospital João Paulo ainda precisa de alguns
quesitos para melhorar ali o seu atendimento, mas se formos
comparar o governo Cassol com os governos anteriores, o
governo Cassol melhorou muito o Hospital João Paulo. É claro,
precisa ser melhorado, porque nós estamos atendendo
pacientes do Acre, pacientes de Manaus, pacientes da Bolívia,
todo mundo vem para o João Paulo, e diga-se de passagem
que Porto Velho é uma das únicas capitais que o Município não
tem Pronto-Socorro, é o Estado que está bancando tudo. Então,
o Município também tem que ver a sua parte e o governo Cassol
está fazendo a sua parte com o João Paulo.

Voltando ainda aqui ao que o Deputado Maurinho falou
das estradas, retroagindo um pouquinho, Excelência, o Cone
Sul não pode reclamar de estradas, Deputado. Temos estradas
excelentes, o governo Cassol tem dado toda assistência
necessária, ainda nas estradas dos municípios, que não é
obrigação dele, o governo Cassol tem entrado, o DER tem
entrado, tem verificado, tem atendido às linhas dos parceleiros.
Nós estamos lá onde, Corumbiara, por exemplo, todos os anos
nos governos anteriores ficava ilhada, todos os anos ficava 5
dias sem poder sair ninguém da cidade tendo em vista o rio
Corumbiara, mas o governo Cassol foi lá, fizeram o aterro
necessário e hoje está muito bom, muito bom mesmo. O
governo Cassol tem trabalhado e tem feito a sua parte. Na
minha região não podemos reclamar de estrada de maneira
alguma e já que o Deputado levantou essa questão tão
importante da saúde, eu quero que me ajudem nesse pleito aí
então de nós conseguirmos lá credenciar esse hospital pelo

SUS, para estarmos fazendo as ressonâncias magnéticas e as
ultra-sonografias computadorizadas lá em Vilhena, que vai
atender toda região do Cone Sul, os 07 municípios lá serão
então beneficiados.

Meu muito obrigado.

(Às 10 horas e 30 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
Presidência para o Sr. Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Deputado, por
gentileza, o seu tempo está esgotado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Um minuto só, Sr.
Presidente.  Eu requeiro meu tempo de liderança, Sr. Presidente.

Eu quero aqui, só fazendo referência ao que disse o
Deputado Ezequiel Neiva, eu não estou aqui, nobre Deputado,
fazendo uma crítica ao Governador Ivo Cassol, é preciso que
isso fique claro, eu tenho conhecimento de todos os
investimentos que estão sendo feitos na questão de saúde,
que as coisas sejam aclaradas aqui para não ficar essas dúvidas,
a questão do Hospital João Paulo é um hospital que tem uma
superlotação e por quê? Dado ao problema do interior do Estado.
Não adianta nós ficarmos aqui apenas falando de João Paulo e
Hospital de Base, porque se essas duas unidades resolvessem
o problema da saúde do Estado, nós não precisávamos de
hospital no interior. O que nós precisamos resolver e que
também entendemos ser responsabilidade do Estado e aí
engloba Governo, Prefeitura de uma forma geral, são os
problemas de Saúde localizados no interior do Estado.

O Sr. Ezequiel Neiva – Perfeitamente, eu não me
referia ao seu pronunciamento e quando se falava da
descentralização do hospital lá de Cacoal, onde já está
praticamente pronto, faltam ali poucos reparos para inaugurar
aquele hospital, eu estava também parabenizando V.Exª. e
dizendo da necessidade desses discursos, não somente por
parte de V.Exª., mas outros Deputados, outros Parlamentares
têm que aqui levantar essa questão para que se fortaleça essa
discussão em torno da saúde no Estado. É claro que V.Exª
falou que é responsabilidade, é dever do Estado e
responsabilidade de todos nós como Deputados, e todos
políticos, todos aqueles que representam o segmento da
sociedade.

O SR. VALTER ARAÚJO – O meu tempo já está
findando, eu quero só requerer a cortesia da Mesa, dado a
quantidade de aparte, que tenha um pouco de tolerância só
para eu concluir.

Mas eu quero aqui, apenas concluindo, dizer o seguinte:
se nós pegarmos hoje o CEMETRON, que é o Centro de
Medicina Tropical do Estado de Rondônia, 96% dos pacientes
atendidos no CEMETRON, Deputado Tiziu, são do interior do
Estado, 96%. Se nós pegarmos o João Paulo, em torno de
60%, 65%, uma média diária, são de pacientes do interior do
Estado. E o Hospital de Base não precisa nem fazer explicações.
É bem verdade, que o município de Porto Velho peca e muito
com a questão de saúde e que precisa ter um posicionamento
nesta Casa, que precisa ter uma cobrança mais eficiente da
Assembléia Legislativa para que o município também assuma
as suas responsabilidades na questão da saúde. A única Capital
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do Brasil que não tem um pronto-socorro, que não tem uma
estrutura de saúde, e é humilhante V.Exª. ver uma mãe de
família, Deputado Alex, ter que sair de casa três horas da
manhã, duas horas da manhã para ir para uma fila de uma
policlínica do município para ficar lá, Deputado Jesualdo, até 7,
8 horas da manhã para pegar uma ficha para ser atendida por
um médico. Quando pede para ela um exame, ela tem que
sair da policlínica e ir para o Oswaldo Cruz. Chega lá, tem uma
fila, dependendo do tipo de exame, até de seis meses de espera,
onde é preciso observar que em Porto Velho é preciso agendar
para ficar doente e para tratar nem se fala. E isso é um problema
crônico que nós precisamos discutir, precisamos levantar esse
questionamento junto com a Secretaria de Saúde, junto ao
Governo do Estado, buscar junto ao Ministério da Saúde, se
for o caso,  as alternativas para melhorar o teto de Rondônia,
de distribuição do teto, de enquadramento dos municípios
dentro dessa gestão plena ou não, ver qual é a forma que nós
possamos encontrar, em conjunto com os Prefeitos, com
Secretarias Municipais, com Secretarias de Estado, com o
governo do Estado para redistribuir os recursos da saúde e
aumentar o teto para fazermos saúde a contento. O povo não
precisa de desculpas, mas precisa de atitudes, porque enquanto
se desculpa o povo está morrendo.

O Sr. Dr. Alexandre – Um aparte, Deputado?

O SR. VALTER ARAÚJO - Pois não, nobre Deputado
Alexandre, e após o aparte do nobre Deputado eu dou por
concluído.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Dr. Alexandre – Parabenizar V.Exª. pelo tema
da saúde e dizer que acabou que o meu aparte aqui ficou curto
porque já me cortaram aqui com um minuto e segundo que
acabou que V.Exª. tocou na parte principal agora, nobre
Deputado, que é a questão do extrateto. A gente tem que buscar
recursos para ajudar inclusive o Governo, porque a Saúde está
horrível mesmo, mas alguma coisa tem sido feita para melhorar.
Eu tive uma audiência ontem com o Secretário de Saúde e já
existe o entendimento que os serviços que não existem no
Estado hoje serão comprados, via tabela SUS às vezes tabela
SUS com algum acréscimo, porque é muito importante dizer,
senhores, que a tabela SUS, é uma tabela muito pequena,
muito singela para alguns serviços. Na verdade, todo o
procedimento SUS teria que ser tripartite, vem o recurso
federal, uma contrapartida estadual, uma contrapartida
municipal para que fique razoável o valor de alguns serviços.
Como não acontece, esse valor federal que vem para uma
tomografia, para uma ressonância, é muito baixo. Então o
Governo estadual geralmente complementa o valor para que
isso fique razoável. Portanto, é muito importante que a gente
vá buscar o extrateto, ainda mais para os serviços de alta
complexidade, como cirurgia cardíaca, cirurgia de coluna.

Obrigado, Excelência.

O SR. VALTER ARAÚJO – Nobre Presidente, obrigado
pela aquiescência, pela gentileza. Tenho dito, muito obrigado,
que Deus abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerrado o
Grande Expediente, passemos às Comunicações de Liderança.
Com a palavra, pelo prazo de vinte minutos sem apartes, o
nobre Deputado Ribamar Araújo.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇA
O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Sr. Alex

Testoni, Presidente dos trabalhos, demais membros da Mesa,
nobres pares, imprensa, funcionários da Casa, minhas
senhoras, meus senhores.

Primeiro queria parabenizar aqui ao eminente Deputado
Euclides Maciel pela abertura da Casa de Apoio, inaugurada

sábado em Ji-Paraná, na sua cidade, que infelizmente, por
motivos particulares, não pude comparecer como era do meu
desejo, nobre Deputado. Mas, se não me engano, V.Exª., dias
atrás, declarou que o senhor também já esteve envolvido no
mundo das drogas e que por força da religião o senhor
conseguiu se libertar. Eu, nobre Deputado, graças a Deus, tive
a sorte de nunca ter me envolvido com droga, não que eu seja
melhor do que ninguém, foi Deus que me protegeu, porque fui
jovem, como tantos são hoje, e a adolescência é a fase que
geralmente você é muito facilmente influenciado e foi nessa
fase, nobre Deputado, que eu tinha tudo também para ter
enveredado por esse caminho, mas Deus me livrou e nunca
despertei para usar esse verdadeiro flagelo que é a droga hoje
no nosso país.

Mas, Sr. Presidente, hoje eu queria tratar de um tema
que todas as pessoas que têm um pouco de coração brasileiro
e conhecem a realidade estão sobremaneira preocupadas. A
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
Congresso Nacional recentemente aprovou um requerimento
pedindo audiências públicas e convocando o GETOR, Grupo de
Trabalho da Amazônia, composto pelo Serviço de Informações
das Forças Armadas e da Polícia Federal e composto também
pelos membros da ABIN, Agência Nacional de Informação, sobre
a dominação estrangeira da Amazônia. Todos que têm
conhecimento sabem da cobiça internacional que essa região
amazônica, uma região tão importante do Brasil, desperta nos
países hegemônicos, e desde a segunda metade do século 16
que tentam tirar essa parte importante do território brasileiro
e logo depois do descobrimento do Brasil já começaram as
pressões, motivos dessas pressões de muito sacrifício e muito
sofrimento do povo português e do povo brasileiro para manter
a integridade do território brasileiro, sendo composto também
pela Amazônia. Declarações de líderes mundiais preocupam
sobremaneira todos aqueles que, repito, têm a alma brasileira
e vêem no tamanho do nosso território o motivo de orgulho,
talvez um dos poucos motivos de orgulho que podemos ter do
nosso Brasil. A então 1ª Ministra Margareth Tatcher declarou
que os países em desenvolvimento que não tinham condições
de pagar suas dívidas externas, que pagassem com os seus
territórios, que pagassem com suas florestas. A declaração do
então Vice-Presidente dos Estados Unidos, All Gore, quando
declarou: Ao contrário do que os brasileiros pensam, a
Amazônia não lhes pertence, a Amazônia é de todos nós”.
Declaração do então Presidente da França, François Mitterrand,
dizendo que o Brasil tinha que abrir mão da soberania sobre a
Amazônia para passar às mãos internacionais. A mesma
declaração, Mikhail Gorbachov, o então ditador da extinta União
Soviética, declarou que nós tínhamos que repassar a Amazônia
para as mãos internacionais de quem poderia preservar essa
região. Outras declarações tem sido dadas, o próprio Presidente
dos Estados Unidos, George Bush, na sua primeira campanha
para Presidente, num debate com o seu oponente All Gore,
declarou que os países em desenvolvimento que não estão
podendo pagar suas dívidas externas, que paguem com as suas
florestas tropicais. Isso meus, irmãos, preocupa sobremaneira
a todos nós e essa convocação da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional preocupa mais ainda porque é
uma coisa muito recente. As mentiras que inventam sobre a
Amazônia, usando como pano de fundo a ecologia, quando na
realidade nós sabemos que muitos interesses econômicos estão
por trás de tudo isso, muitas mentiras, por exemplo, como
declarar que a Amazônia brasileira é o pulmão do mundo e
essa mentira se deu quando o repórter americano, ao
transcrever uma entrevista de um biólogo alemão, que fazia
pesquisas na Amazônia, ele propositalmente trocou os termos
CO2 por O2. O biólogo declarou que a Amazônia brasileira
continha muito CO2 na atmosfera. E propositalmente o repórter
americano disse em sua reportagem que a Amazônia brasileira
continha muito oxigênio, por isso era o pulmão do mundo. Sendo
a Amazônia brasileira composta de uma floresta madura, ela
consome a noite todo o oxigênio produzido durante o dia.
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Portanto, não pode ser o pulmão do mundo. Isso tudo é mentira,
isso tudo é uma falácia, como tantas outras para a opinião
pública mundial ficar contra o Brasil e os nossos governos que,
já fragilizados, cedem a todos os tipos de pressões. Vossas
Excelências lembram muito bem, e acredito, quando, por
pressões internacionais, o então Presidente Fernando Collor
demarcou a reserva dos Ianomâmis, dando-lhes 94 mil
quilômetros quadrados de reserva, uma extensão territorial
maior do que muitos países do mundo, tudo isso por pressão
externa. Inclusive desrespeitando a Constituição e misturando
a faixa de fronteira entre Brasil e Venezuela. Vossas Excelências
lembram também, Deputado Luiz Cláudio, quando o então
Presidente Fernando Henrique baixou uma Medida Provisória
impedindo que se desmatasse mais de 20% das propriedades
rurais na Amazônia. Esses são todos crimes de lesa- pátria,
porque feitos exatamente sob pressão e feitos exatamente para
estagnar o progresso da região amazônica e do Brasil. Nós,
meus amigos, temos que reagir a essas mentiras e essas
agressões. Mentiras como foi o massacre dos índios Ianomâmis,
mais uma falácia para colocar a opinião pública mundial e
brasileira contra o nosso governo, quando na realidade lá nunca
houve massacre, porque não foi encontrado nem um cadáver
e mesmo assim, se houve, se houve esse massacre, não foi
em território brasileiro e sim em território venezuelano. O
incêndio do Estado de Roraima, da floresta de Roraima, mais
uma mentira, mais uma falácia para colocar a opinião pública
mundial contra o Brasil e contra os nossos governantes.

O Sr. Euclides Maciel – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Pois, concedo um aparte,
Euclides.

O Sr. Euclides Maciel – Eu não poderia, muito obrigado
pelo aparte, Deputado, eu não poderia deixar passar sem me
congratular com esse posicionamento seu, esse discurso seu
e dizer que nós moradores da Amazônia temos que abraçar
esta causa. Parabenizo-lhe, me irmano junto nessa luta pela
Amazônia e ainda há um lado que talvez passou despercebido
pelo senhor, em que fora as humilhações que nós passamos
quando vamos aos Estados Unidos, quantos brasileiros que
são penalizados lá e o melhor serviço que arrumam é o menor
para eles. E quando eles vêm para cá são recebidos em
aeroportos como heróis. Então nós temos que tratar o
americano como ele nos trata lá. Se é no bico do sapato tem
que ser no bico do sapato. Se é na amizade, é na amizade;
porque se o gringo fosse bom, ficava no país dele, tinha que
ficar lá. Então parabéns e conte com o nosso apoio aí, Deputado.

O SR.RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, eminente
Deputado Euclides Maciel. Eu gostaria que seu aparte fizesse
parte do nosso discurso, que muito vai enriquecer.

Mas, continuando aqui a nossa fala, outra grande
mentira que se comete contra a Amazônia, e eles
estrategicamente têm trocado algumas palavras, alguns termos
, quando deixaram de falar em desmatamento da Amazônia,
eles falam em devastação da Amazônia. Porque a palavra
devastação soa muito mais forte aos ouvidos do mundo do que
propriamente a palavra desmatamento. E quando eles dizem
que a Amazônia está sendo devastada, é uma mentira, porque
em mais de 90% a Floresta Amazônica está totalmente intacta.
Isso tudo é exatamente no sentido de jogar a opinião pública
mundial contra o Brasil e contra o nosso Governo, com outras
intenções, que não são intenções da preservação da nossa
floresta.

O Sr. Valter Araújo – Deputado, um aparte?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Pois não, Deputado Valter
Araújo.

O Sr. Valter Araújo – V.Excª trata aqui de um assunto
que é de muita relevância, principalmente para região
amazônica. Eu quero aqui só fazer uma observação. O
americano fala tanto que a Amazônia é o pulmão do mundo e
que deveria ser declarada como patrimônio da humanidade, e
por que eles não fazem isso com o petróleo também? Eu até
concordaria, se todas as grandes reservas de interesse mundial,
como é o caso do petróleo, o caso da água, o caso da Amazônia,
que eles dizem que é o pulmão do mundo, se tem que
transformar, então que se transforme tudo. V.Exª. tem razão
no debate. E’ preciso que a gente assuma isso de vez, e que o
Brasil tenha uma postura diferenciada com relação ao
tratamento que a gente recebe com esse povo. Porque para
eles tudo é permitido, aqui no Brasil você vai para o Rio de
Janeiro, só tem americano, você vai para Manaus, só tem
americano. Estão aqui roubando, explorando as nossas
reservas naturais, explorando as nossas riquezas e tentando
se adonar do Brasil. Isso nós não podemos aceitar. Concordo
com V.Exª. e tem meu apoio irrestrito com relação a isso.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, eminente
Deputado Valter Araújo. E gostaria também, Sr. Presidente,
que fosse inserido no meu discurso o aparte do Deputado Valter
Araújo, que também enriquecerá muito o meu discurso.

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Ribamar, um aparte?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Pois não, Deputado.

O Sr.Jesualdo Pires – Eu gostaria de parabenizá-lo.
E como colocou aqui o Deputado Valter Araújo, a preocupação
que eu tenho na Amazônia é em relação a essas ONGs que
infestam a Amazônia. São organizações que muitas delas têm
seu valor, são organizações que têm seu respaldo, são
organizações sérias, mas infelizmente a grande maioria dessas
ONGs, que se alastram na Amazônia principalmente, que são
dominadas por estrangeiros, são franceses, são ingleses, são
americanos, são espanhóis, são suecos, sabe-se lá de onde
vem esse povo e sabe-se lá quais os interesses reais desses
povos que aqui estão instalados através dessas ONGs. Então,
quero parabenizá-lo e dizer da minha preocupação em relação
às organizações não-governamentais que infestam a nossa
Amazônia hoje, e que quero reconhecer que algumas delas
têm seu trabalho real, são sérias, têm sua real importância,
mas que, infelizmente, a maioria delas tem interesses obscuros,
interesses outros que a gente não sabe quais são. Então nós
devemos estar atentos a essas organizações, as ONGS e quais
são os seus reais interesses e quais são as pessoas que as
compõem.

Parabéns, Deputado Ribamar.

O SR. RIBAMAR ARAUJO – Muito obrigado, Deputado
Jesualdo. Da mesma forma, gostaria que fosse o aparte do
eminente Deputado inserido em nosso discurso e concedo neste
momento um aparte ao eminente Deputado Professor Dantas.

O Sr. Professor Dantas – Quero parabenizá-lo,
Deputado, por este assunto tão próprio que o senhor nos trouxe
agora, inclusive amanhã é o Dia da Água, e a nossa Amazônia
é muito visada por causa da água, sem dúvida alguma uma
das coisas é a água. Então, gostaria de parabenizá-lo e aqui,
conforme o senhor foi discorrendo, eu me lembrei de um
depoimento uma vez, um episódio que aconteceu com o então
Ministro da Educação, Cristóvam Buarque, quando ele estava
num congresso em Nova York, e um repórter, um jovem repórter
americano se dirigiu a ele e perguntou: “Ministro da Educação
brasileiro, o senhor é favorável à internacionalização da
Amazônia? “Então o início da conversa deles surpreendeu a
gente, mas o final, vamos ver. Ele disse: “Olha, sim, sou
favorável à internacionalização da Amazônia, como também
sou favorável à internacionalização de Nova York, esta capital
aqui, como sou favorável à internacionalização dos poços de
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petróleo do Iraque, do Irã, da Arábia, como sou também
favorável à internacionalização do Museu do Louvre, e das
crianças pobres do mundo inteiro. Só que enquanto isso não
acontecer, eu não quero que internacionalize a Amazônia,
primeiro espero que aconteça isso’.

Então, parabenizo o Deputado por isso, e sintetiza bem,
o Cristóvam Buarque sintetizou bem o meu pensamento
também. Estão de olho no que é nosso, mas quando a gente
precisa do que é deles lá é a maior dificuldade para um
brasileiro conseguir entrar nos Estados Unidos hoje para cursar
uma universidade lá. A maior dificuldade que a gente tem, que
os nossos jovens têm em outros sentidos também. Então a
Amazônia é nossa, deve ser somente nossa e o senhor está de
parabéns por esse discurso seu.

O SR. RIBAMAR ARAUJO – Muito obrigado, eminente
Deputado Dantas. E da mesma forma, Sr. Presidente, gostaria
que fosse inserido em nosso discurso o aparte do nosso
companheiro Deputado Professor Dantas.

E prosseguindo nosso discurso, um país só é soberano
quando ele tem a capacidade de defender a integridade do
seu território. E infelizmente depois de todas essas ameaças,
o Brasil parece que continua dormindo, não despertou ainda
para esse perigo iminente que é a internacionalização da
Amazônia. E nós precisamos, pelo menos, ocupar nossas
fronteiras militarmente para nós podermos soberanamente
tomar as decisões que sejam boas para o nosso país e não
decisões ditadas por quem quer que seja no mundo. E essa é
a minha grande preocupação. Existe um ensinamento dos
romanos, inclusive muitos sábios, sábios que eram especialistas
em guerras, e o Deputado, o nobre Deputado Valter Araújo
por ser advogado talvez saiba muito bem disso, e diz: “Si vis
pacem para bellum - significa se queres paz, prepara-te para
a guerra. E se nós nos prepararmos aqui para uma possível
invasão, provavelmente ela nunca virá. Nós temos, através
dessas ONGs que o Deputado Jesualdo se referiu, muitas delas
financiadas por dinheiro estrangeiro, elas são instrumentos de
governos estrangeiros para se intrometerem nos assuntos
internos do Brasil sem causar o ferimento diplomático nas
relações desses países. A maioria dessas ONGs está aqui a
esse serviço. A maioria das missões religiosas, que estão
inseridas na Amazônia, que estão dentro da Amazônia, de
religiosas elas não tem nada, porque são especialistas em
estratégias, em geologia e acima de tudo botânica para roubar
daqui as nossa riquezas. E uma grande parte delas sempre
está colocando na cabeça dos nossos índios que nós somos
inimigos dos nossos próprios irmãos indígenas e que a salvação
da Amazônia e dos indígenas são exatamente essas missões
religiosas. Isso é grave porque o Brasil não tem controle sobre
essas missões religiosas aqui dentro da Amazônia. Nós temos
que despertar a opinião pública mundial brasileira
deliberadamente manipulada, e usando com o pano de fundo
a ecologia para que elas acordem e vejam o perigo que são
esses países estrangeiros, internacionais, antinacionais, com
interesses antinacionais.  E não deixemos somente nas mãos
das Forças Armadas.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – V.Exª. o senhor
só tem um minuto. Um minuto, Excelência.

O SR. RIBAMAR ARAUJO – A tarefa de reverter esse
quadro tão difícil, que é impedir que nos tirem um pedaço tão
importante do nosso território, temos de sobra o que falta ao
mundo, nós temos água em abundância, nós temos um mar
generoso, temos muito minério no nosso subsolo, temos sol
abundante que nos permite transformem energia a nossa

biomassa, mas falta a nós escrúpulos daqueles que nos
comandam, e falta consciência dos nossos políticos, que não
devem somente chamar o povo, excluído das decisões, nos
momentos, quadrinalmente, optar com seu voto, convalidando
o domínio, a dominação das elites aqui no Brasil. Falta em nós,
enfim, um grande projeto de grandeza nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra,
cedendo o nobre Deputado, cedendo o Deputado Valter Araújo,
cedendo para o Deputado, nobre Deputado Luiz Cláudio, vinte
minutos, sem aparte.

O SR. LUIZ CLAUDIO – Presidente Alex Testoni, demais
companheiros da Mesa, caros Deputados, público aqui presente,
imprensa.

Eu venho a esta Tribuna para falar sobre dois assuntos.
Assuntos importantes, e hoje o clima aqui foi bem forte, os
temas importantes, mas eu quero falar de dois temas: de
habitação e de eletrificação rural.

Antes de eu entrar nesses dois temas, eu queria
parabenizar o Deputado Ribamar Araújo pelo seu discurso em
defesa da Amazônia. Falou muito bem, companheiro Dantas,
da defesa que o ex- ministro, hoje senador Cristóvam Buarque
fez em uma visita aos Estados Unidos. V.Exª. tem razão, tem
que haver compensação para a Região Norte. O Amazonas
tem a Zona Franca em compensação de preservação da
Amazônia. E a Zona Franca é lógico que desenvolveu muito
Manaus, mas uma coisa eu fico preocupado, Deputado Ribamar,
que a SUFRAMA tem um superávit de mais de 500 milhões por
ano para ajudar a Amazônia, para ajudar os municípios em
estradas e infra-estruturas e logística, e esses recursos não
são liberados. É uma dificuldade enorme dos Governadores,
dos Prefeitos em trazer esses recursos, que são gerados das
próprias indústrias, incentivadas pela Zona Franca, e seria uma
grande contrapartida que todos os recursos da SUFRAMA
fossem liberados em favor da Amazônia.

O Sr. Ribamar Araújo – Permite-me um aparte, nobre
Deputado?

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Cedo aparte ao Deputado
Ribamar.

O Sr. Ribamar Araújo – Nobre Deputado, parabenizo
V.Exª quando faz esses questionamentos. E a maioria dos
brasileiros não sabe que a Zona Franca de Manaus que é
necessária, evidentemente, para o Brasil e para a região
amazônica, mas ela é mantida com recursos de todos nós
brasileiros. Por isso, talvez, essa pujança toda. Agora, é pena,
Sr. Deputado, que essa Zona Franca de Manaus está
praticamente exclusiva à disposição do progresso da cidade
de Manaus. E quando V.Excª declara que tem mais de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e não serve
para nós, o resto da amazônia, isso está errado e nós temos
que protestar. Enquanto nós nos calarmos e não fizermos com
que esse dinheiro da zona franca de Manaus sirva a todos os
outros brasileiros da região Amazônica, eles vão continuar
nadando de braçada, como diz o ditado popular, e nos negando
aquilo que mais necessitamos.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Muito obrigado, Deputado. Mas
eu quero falar aqui e parabenizar o Governo do Estado, através
da Secretaria de Estado da Agricultura, parabenizar o Governo
Federal, através da Caixa Econômica, por estar liberando
recursos na área de habitação rural, quando vai atender mil
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famílias nos 52 municípios do Estado de Rondônia. Eu fico feliz
que isso esteja acontecendo. E são pequenos agricultores filiados
ao MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores,
Deputado Professor Dantas e Ribamar, a APANE que também é
uma associação de pequenos produtores. E hoje eu passei
primeiro lá no DER, na Secretaria de Agricultura e fiquei
satisfeito em ver que vão ser liberados os recursos, recursos
esses que importam em R$8.000.000,00 (oito milhões de reais).
Vamos falar aqui em conquistas, em realizações. A Caixa
Econômica está liberando R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos mil reais); o Governo do Estado, através da SEAPES,
recursos do FITHA, está liberando R$2.000.000,00 (dois milhões
de reais) e os produtores estão entrando com R$500.000,00
(quinhentos mil reais). São mil famílias que vão ser atendidas
em melhoria das suas residências, da sua casa, do seu lazer.

Quando eu passei pela Agricultura como Secretário,
nós liberamos cento e setenta casas e eu tive a oportunidade
de visitar algumas delas e fiquei realmente feliz de ver uma
residência apropriada aos pequenos agricultores de Rondônia.
Então, eu quero realmente parabenizar o Governador Ivo Cassol
por essa determinação, parabenizar o esforço do Secretário
Marcos Petisco na liberação dos recursos de contrapartida,
como também o Dr. Jacques do DER que faz parte da gestão
dos recursos do FITHA. Esse recurso vai atender mil famílias,
mil famílias vão receber casa nova no campo. Que beleza, que
maravilha! Isso é inédito para Rondônia. Sem sombra de dúvida,
é dessa forma que nós vamos continuar realmente atendendo
o homem do campo, e o Governador não tem discriminação, o
MPA e outras instituições, todas elas vão ser contempladas, e
no dia 31, Deputado Jesualdo, vai ser marcada uma reunião,
Deputado Euclides Maciel, lá na cidade de Vossas Excelências,
na nossa cidade de Ji-Paraná, e lá serão contempladas as mil
famílias na cidade de Ji-Paraná que serão atendidas pelo
Programa de Habitação Rural.

Então, parabéns à Caixa Econômica, parabéns ao
Governo do Estado, parabéns aos produtores rurais.

Aqui também, senhor Presidente, eu quero falar de
outro programa interessante, que é o Programa de Eletrificação
Rural. O Governo Federal recriou o “Luz para Todos”. Antes
era “Luz no Campo”, hoje é Luz para Todos. E o ano passado,
infelizmente, esse programa foi muito prejudicado. Nós temos
aí uma Instrução Normativa do Ministério da Agricultura em
que determina prazo para a questão de leite resfriado que
precisa de energia, precisa de eletrificação rural. Nós temos
que cumprir esta lei até julho deste ano de 2007, mas temos
ainda uma carência muito grande na área de eletrificação rural
no campo. A empresa que ganhou a licitação o ano passado,
infelizmente não cumpriu todos os trabalhos que deveriam se
cumprir no programa “Luz para Todos”. Veio uma empresa de
Santa Catarina, a CERON fez a licitação e infelizmente ela não
fez 30% do que estava programado e Rondônia perdeu recursos
e o produtor realmente foi muito prejudicado. Este ano são
R$98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais) que estão
previstos, e graças a Deus parece-me que foram feitas as
licitações e tenho alguma informação que a maior parte das
empresas que ganharam essas licitações são de Rondônia,
então eu creio que este ano seja possível se cumprir metas.
Noventa e oito milhões vão atender quatorze mil propriedades
rurais. Desses noventa e oito milhões, caros Deputados, 65%
são recursos do Ministério das Minas e Energia, 25% são
recursos da CERON e 10% são recursos do Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado da Agricultura.

Então, é importante esse programa “Luz para Todos”
devido a necessidade de quem está lá no campo e precisa de
energia para o seu conforto, para implantar sua agroindústria
e, sem sombra de dúvida, esse programa de granelização do
leite que é realmente a implantação dos tanques de
resfriamento nas pequenas propriedades, é necessário ter
energia. Então eu quero aqui crer que o Governo do Estado,

que a CERON, que as instituições que fazem parte do programa
“Luz para Todos” neste ano vamos poder terminar o ano
comemorando, quem sabe, e que realmente essas 14 mil
famílias possam ser atendidas com esse grande programa que
é o programa de eletrificação rural.

E aproveitando, Sr. Presidente, eu estou fazendo uma
Indicação para a Mesa, que através do programa “Luz para
Todos” possa executar a eletrificação rural na Estrada do
Calcário, lá no município de Espigão D’Oeste. São 52
quilômetros de rede trifásica, e depois da usina de calcário 70
quilômetros de rede monofásica para atender mais de 500
famílias rurais. Por que eu estou defendendo este projeto?
Porque a agricultura hoje precisa de calcário, as nossas terras
estão degradadas, pastagens precisando ser recuperadas,
então não só o pessoal lá do Cone Sul que planta soja, arroz,
mas o pequeno produtor precisa do calcário para otimizar na
pastagem, no café, enfim, a terra nossa é ácida, precisa de
correção e hoje ainda a única usina de calcário de Rondônia
que, infelizmente, foi terceirizada em governos passados, isso
vai levar prazo de 20 anos, já se passaram 13 anos, e hoje o
maior preço de calcário está em Rondônia. Uma tonelada custa
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), porque ainda se quebra a
pedra com óleo diesel e motores estacionários, por isso que o
preço fica acima do mercado, acima dos outros Estados.

Então, por que eu quero apresentar essa indicação,
Sr. Presidente? Porque com a conclusão dessa rede trifásica
nós vamos poder reduzir custo do preço do calcário que hoje
custa R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a tonelada e ser pelo
menos R$ 30,00 (trinta reais) a tonelada ao produtor rural.
Então, é importante essa rede de eletrificação rural que vai
atender a Estrada do Calcário no município de Espigão do Oeste
e além de tudo vai poder atender os assentamentos que estão
após a usina de calcário, que são mais de 500 famílias que
estão lá precisando de energia.

Então, eu tenho certeza que a CERON, que o Governo
do Estado, que a Secretaria de Estado da Agricultura vão
viabilizar a implantação dessa rede dentro dos recursos que
estão previstos para o exercício de 2007. Com certeza, é uma
conquista que o produtor rural precisa porque R$ 30,00 (trinta
reais) o preço de uma tonelada de calcário não é muito caro
ao produtor rural e, com certeza, com isso nós vamos melhorar
a produtividade, vamos melhorar mais a estrutura de solo do
nosso Estado de Rondônia. Como também estou pedindo ao
Governador que faça a recuperação dessa Estrada do Calcário
em tempo hábil, porque o transporte dificulta a busca desse
insumo lá na usina de calcário para levar até as propriedades,
principalmente aqui, Porto Velho que está tão distante,
Candeias, a região do Abunã, de Nova Mamoré, de Guajará-
Mirim, Califórnia, Extrema, são regiões de solos ácidos e que
precisam de correção e estamos muito distantes da usina de
calcário. Mesmo que a Secretaria de Agricultura tenha colocado
duas carretas à disposição das associações para transportar
esse insumo, também tem comprado o próprio calcário para
distribuir para os pequenos produtores, é necessário que o
Governo faça uma ação rápida na estrada que liga Espigão
D’Oeste até a usina para facilitar mais o escoamento desse
insumo que é fundamental na questão da agricultura do nosso
Estado.

Por isso, caros Deputados, eu venho a esta Tribuna
hoje falar com muita alegria desses dois convênios importantes,
convênio de habitação rural, fico feliz, mil famílias vão ser
atendidas este ano, se Deus quiser, e, com certeza, nós
estaremos na solenidade do convênio lá em Ji-Paraná com a
participação de mais de mil famílias através do MPA e da APANE.
Como também essas quatorze mil famílias que vão ser
atendidas pelo programa “Luz para Todos”, com certeza, nós
vamos poder comemorar no final de 2007, que essas quatorze
mil famílias que estão lá no campo aguardando a eletrificação
rural, aguardando a energia na sua pequena propriedade, vão
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ficar muito mais felizes do que nós. Portanto, tudo aquilo que
nós fizermos, qualquer empenho que nós colaborarmos aqui
através desta Casa, cobrar o empenho da CERON, o empenho
do Governo do Estado para agilizar a execução desse programa,
nós iremos favorecer quem está aguardando realmente este
benefício. Porque o êxodo rural continua grande neste país e
uma das grandes coisas, das grandes alternativas para segurar
o homem no campo é a eletrificação rural. A eletrificação rural
não é só conforto, para o agricultor e sua família ter água
gelada ou ter que resfriar seus alimentos, mas eletrificação
rural é importante no desenvolvimento do agronegócio, além
de favorecer a questão da bacia leiteira, da agroindústria e de
outras atividades.

Portanto, Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna com
alegria para dizer a todos aqui presentes, da importância do
programa “Luz para Todos” e da importância do programa de
Eletrificação Rural em que mil pequenos agricultores serão
beneficiados no ano de 2007.

São estas minhas palavras. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerradas as
Comunicações de Lideranças, passamos à Ordem do Dia.

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

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

ORDEM DO DIA

- Indicação da Deputada Daniela Amorim - Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de implantar um
Programa de atendimento privilegiado a portadores de
necessidades especiais de visão.

JUSTIFICATIVA

O cçao guia é um animal muito especial, possuindo
temperamento dócil e sendo dotado de extrema paciência e
determinação. Ama profundamente o dono e por essa razão
sente prazer em seu trabalho e funciona como olhos do cego.
Esse cão não se cansa jamais, pois é treinado para acompanhar
o cego 24 horas por dia.

Atualmente as raças utilizadas no mundo inteiro são:
labrador, collie e pastor alemão entre outros. Essas raças
possuem temperamento, tamanho e características adequadas
para a função, passando desembaraço e autoconfiança ao seu
dono.

Diante desse apoio que o cão guia passa e representa
ao portador de necessidade especial, além do estímulo, amor
e carinho, inspirando também confiança e vontade de viver, ao
cego., intergrando-o a sociedade, é que apresentamos a
presente indicação, a Vossa Excelência para que implante o
Programa de atendimento privilegiado aos portadores de
necessidades especiais de visão, concedendo o direito a essas
pessoas de ingressarem e permanecerem com o animal em
locais de uso coletivo, bem como ter acesso as modalidades
de transporte urbano e intermunicipal no Estado.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
Dep. Daniela Amorim.

– Projeto de Resolução do Deputado Tiziu Jidalia - Fixa
Sessão Especial do Movimento Pró-Rondônia.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA RESOLVE:

Art. 1º. Fica fixada para todo mês de março de cada
ano a realização da Sessão Especial do Mivimento Pró-Rondônia.

Parágrafo Único. A data da Sessão será fixada por esta
Casa de Leis em comum acordo com a Bancada Federal de
Rondônia.

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

JUSTIFICATIVA

A reunião das Bancadas de Parlamentares Estaduais e
Federais para discutirem os assuntos de interesse da população
deste Estado e criar uma Agenda Positiva para Rondônia é de
suma importância para o desenvolvimento econômico e social
do Estado de Rondônia. Somos os legítimos representantes do
povo e devemos expressar os seus anseios e buscar soluções
junto aos Poderes Constituídos visando o bem estar social da
coletividade. Daí a importância da junção de esforços entre as
bancadas de parlamentares estadual e federal.

Independente do quadro político de cada ano, é
imprescindível que esta Casa de Leis tome a iniciativa de fazer
a sua parte e tornar esse evento parte do calendário de atividade
deste Poder Legislativo, pois atitude como esta trará grandes
benefícios como a melhora na qualidade de vida da população
deste Estado.

Desta forma, nossa missão está sendo cumprida e
ficando registrada nos Anais desta Casa Legislativa.

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

- Indicação do Deputado Tiziu Jidalias - Indica ao Poder
Executivo Estadual a conclusão da obra da Escola Estadual Rio
Branco, no distrito de Rio Branco, no Município de Campo Novo
de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

O atraso na conclusão da referida obra tem causado
enormes prejuízos a aproximadamente 300 estudantes do
mencionado Distrito que estão sem oportunidade de freqüentar
uma sala de aula. É difícil a situação desses estudantes, pois
não têm onde recorrer, já que a cidade mais próxima desse
Distrito é Buritis, que fica há 40 Km’s.

Além do prejuízo aos estudantes que dependem dessa
Escola para dar seqüência aos seus estudos, alia-se também o
fato de que obra inacabada gera transtornos a administração
pública. Por isso a necessidade de se concluir com a maior
rapidez possível a referida obra.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- Indicação do Deputado Tiziu Jidalias - Indica ao Poder
Executivo Estadual a implantação do PROEMCRO, nos Distritos
de Vila União e Rio Branco e na Comunidade Três Coqueiros
na linha 03, no Município de Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

A implantação desse curso na área rural das localidades
supramencionadas visa atender os estudantes aptos ao ensino
médio que atualmente não tem a oportunidade de freqüentar
uma sala de aula, já que vivem com suas famílias na área
rural desprovidos desse benefício público.

A Prefeitura Municipal se propõe a oferecer a estrutura
física, mobiliário e alguns professores para em parceria com o
Poder Público Estadual atender as mencionadas comunidades.

A educação têm sido uma das prioridades do
Governador do Estado, mas no entanto, ainda não conseguiu
atender a demanda existente, principalmente nas localidades
mais distantes como essas que estamos nos referindo nessa
reivindicação.

Portanto, apelamos pela sensibilidade do Governador
do Estado para ver concretizada essa solicitação dos estudantes
dessas comunidades.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
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Dep. Tiziu Jidalias.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba - Indica ao Poder
Executivo Estadual, recuperação das Linhas 114, 128, no
município de Presidente Médici.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar a população residente nestas áreas,
melhores condições de tráfego e deslocamento para suprir
necessidades sociais, saúde, educação, lazer e esporte, bem
como possibilitar o escoamento dos produtos agropecuários
produzidos.

Estradas rurais com fácil acesso é indicar
desenvolvimento e crescimento sócio-econômico.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Chico Paraíba.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba - Indica ao Poder
Executivo Estadual, recuperação da Linha 11 até o Rio Guaporé,
no Município de Cabixi.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar a população residente nestas áreas,
melhores condições de tráfego e deslocamento para suprir
necessidades sociais, saúde, educação, lazer e esporte, bem
como possibilitar o escoamento dos produtos agropecuários
produzidos.

Estradas rurais com fácil acesso é indicador
desenvolvimento e crescimento sócio-econômico.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Chico Paraíba.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba - Indica ao Poder
Executivo Estadual, recuperação das Linhas 40 Lotes, Linha
03B, 02ª, 02B, 04B, VP14, Assentamento Nova Vanessa, Linha
05 Verde Seringal, Linha 04 rumo a Linha 05 e Linha 01, no
município de Corumbiara.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar a população residente nestas áreas,
melhores condições de tráfego e deslocamento para suprir
necessidades sociais, saúde, educação, lazer e esporte, bem
como possibilitar o escoamento dos produtos agropecuários
produzidos.

Estradas rurais com fácil acesso é indicador
desenvolvimento e crescimento sócio-econômico.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Chico Paraíba.

- Projeto de Resolução Comissões de Justiça e Finanças
- Revoga o artigo 198 e acrescenta o artigo 28-A ao Regimento
interno.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

Art. 1º. Fica revogado o artigo 198 da Resolução nº
32, de 21 de agosto de 1990, que aprova o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa.

Art. 2º. Fica acrescido ao Regimento Interno o artigo
28-A com a seguinte redação:

“Art. 28 – A. Será terminativo o parecer:

I – da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
quando à constitucionalidade ou juridicidade da matéria; e

II – da Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização
Financeira e Orçamentária, sobre a adequação financeira ou
orçamentária da proposição.

Parágrafo Único. O autor da proposição deve ser
informado do fato no prazo de três sessões ordinárias, da
decisão da comissão, dispondo de igual prazo para interposição
de recurso, que deverá ser subscrito por 1/3 dos membros do
Parlamento.

JUSTIFICATIVA

O artigo 198 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa tem sido causa de inúmeros projetos de leis
inconstitucionais, levando o Estado de Rondônia a ser recordista
em normas inconstitucionais, uma vez que o parecer técnico
da comissão se versa sobre inconstitucionalidade ou anti-
juricidade, deve ir ainda a parecer prévio a o Plenário que o
faz através do critério político, fazendo com que o critério técnico
seja desprezado causando infinitas normas insconstitucionais.
Este projeto de resolução insere ainda o artigo 28-A ao texto
regimental para que os pareceres técnicos das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação e a Comissão de Finanças,
Economia, Fiscalização Financeira e Orçamentária, sejam
terminativos, cabendo recurso ao Plenário.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Wilber Coimbra
Dep. Luiz Cláudio
Dep. Luizinho Goebel
Dep. Chico Paraíba
Dep. Kaká Mendonça
Dep. Dr. Alexandre
Dep. Marcos Donadon
Dep. Miguel Sena
Dep. Amauri Santos
Dep. Jesualdo Pires
Dep. Jair Miotto
Dep. Alex Testoni
Dep. Ezequiel Neiva
Dep. Ribamar Araújo

Foram lidas as proposições, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Solicito ao Sr.
1º Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 114/06 – MESA DIRETORA - Revoga
a Lei Complementar n° 341, de 24 de abril de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Esta matéria,
Sr. Secretário, fica para a sessão extraordinária que acontecerá
ainda hoje.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
de Parlamentares.

Com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Professor Dantas.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, nobres companheiros Deputados,
imprensa aqui presente, público. Vamos usar alguns instantes
para um comunicado apenas de um documento importante que
recebemos do Ministério da Educação. Este é mais um
documento de uma notícia muito boa para nós do Brasil todo e
em Rondônia, especialmente, que é o novo Plano, que é o PDE
- Plano de Desenvolvimento da Escola, lançado no dia 15 pelo
Ministro da Educação, Fernando Haddad. E esse Plano, Sr.
Presidente, traz agora alguma coisa que eu particularmente
estou achando interessante e espero que seja implantado.
Porque vêm os Planos, um atrás do outro, mas na hora de se
implantar, na hora da execução do Plano é que são as coisas.
Se for implantado realmente como estão em linhas gerais, o
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Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, então nós vamos
ter um grande salto na educação brasileira nesses próximos
anos, se Deus quiser, e é o que a gente espera.

Como educador, como professor, Sr. Presidente, a gente
sempre espera o melhor para a Educação. É pena que o meu
tempo hoje, cinco minutos, vai ser bem pouco para falar desse
assunto, mas eu gostaria de resumir bem rapidamente, Sr.
Presidente, as linhas gerais desse PDE para que a gente tenha
mais ou menos alguma noção do que vem por aí na Educação,
este ano já começando por este final de mês já.

Em 15 dias o Ministro encaminhará ao Congresso o
Projeto do Piso Salarial no Brasil. Há um entendimento mais
ou menos que ele deva ficar entre oitocentos e mil reais o piso
salarial dos funcionários da Educação. Também o Plano traça,
em seu conteúdo, a questão da Prova Brasil, que seria uma
prova que agora vai ser feita entre as crianças de seis a oito
anos para uma avaliação da alfabetização. A Olimpíada, que
só existia Olimpíada de Matemática, agora vai ter também a
Olimpíada de Língua Portuguesa, que foi um projeto que
funcionou, deu bem certo, no ano passado, e aí nós tivemos a
Olimpíada de Matemática, foi um sucesso. Inclusive a nível
nacional, Rondônia teve cinco estudantes de Matemática
classificados no ano passado na Olimpíada de Matemática. E
para a nossa alegria um deles foi lá do nosso município de
Ouro Preto do Oeste, de uma família humilde, um garotinho da
8ª série foi o 1° colocado a nível nacional e foi lá da nossa
cidade de Ouro Preto do Oeste. Aqui em Porto Velho também
tivemos três ou quatro alunos colocados na Olimpíada de
Matemática. Agora vai ter a Olimpíada de Português, Língua
Portuguesa também.

Outra coisa importante que está lá no PDE é a formação
continuada de professores, cursos para os professores,
formação continuada, PROINFO RURAL. Esse PROINFO RURAL
prevê a informatização de todas as escolas rurais, chamado
no PDE o PROINFO RURAL. Programa A Caminho da Escola,
onde vai investir mais no transporte escolar, principalmente na
zona rural, esse também, A Caminho da Escola, está no PDE,
são mais recursos para isso. Ampliação do prazo de pagamento
do Programa de Financiamento Estudantil. O financiamento
estudantil, nós sabemos que já existe, mas ele não vai ser
como é, como será daqui para frente, ou seja, o aluno só vai
pagar a sua faculdade quando ele já estiver trabalhando e vai
ser descontado no seu contracheque, e vai ser um
financiamento de 100%. (cem por cento). Então é a ampliação
do prazo de pagamento.

Outra coisa também que nos chama a atenção é algo
bom que o Governo está criando, mais cem mil bolsas para
jovens em cursos profissionais, principalmente à distância. Cem
mil bolsas para jovens que fazem cursos profissionais à
distância. Então como tem já o Programa Universidade Para
Todos – PROUNI, então agora o Governo está criando mais
cem mil bolsas, adicionando mais cem mil bolsas para jovens
que vão fazer cursos profissionais à distância. Para nós aqui
em Rondônia vai ser muito bom. O Ministro pede lá, entre
outras linhas, o apoio populacional a esse Projeto, ao PDE, e
nós achamos que está no caminho certo, e nós temos é que
apoiar mesmo.

Gostaria de dar uma notícia muito boa que o Deputado
Eduardo Valverde me passou ontem, Sr. Presidente, fora do
Plano do PDE, só para encerrar, mas eu achei muito importante
esta informação que o Deputado Federal Eduardo Valverde me
passou, o Governo Federal está destinando cinco usinas de
álcool biodiesel para Rondônia. E nós então, ali de Ouro Preto,
vamos brigar por uma pelo menos, porque Ouro Preto sempre
fica esquecido, mas, então, 5 usinas de álcool e biodiesel para
Rondônia já para ser implantado. Vamos, Deputado Alex, correr
atrás, o senhor vai me ajudar para nós não perdermos essa lá
em Ouro Preto, porque Ouro Preto perde tudo.

Então nós encerramos por aqui, agradeço esta
oportunidade por estas informações importantes e vamos
mobilizar, correr atrás, porque tudo que vier para Rondônia
será bem-vindo. Quero parabenizar o Deputado Luiz Claúdio

que correu, está agilizando esta questão das casas populares
e o pessoal do MPA, o Deputado Luiz Claúdio está agilizando,
correndo atrás da contrapartida do Governo e a gente
parabeniza o Deputado Luiz Claúdio pelo seu trabalho.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra
o ilustre Deputado Alexandre Brito. O Deputado está ausente.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco uma sessão
extraordinária para daqui a uma hora. A reunião conjunta das
Comissões Técnicas, Comissão de Justiça e Comissão de
Finanças para as 12 horas e 30 minutos.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 30 minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/N° 01009/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar n° 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

RUBENS LUZ SILVA, do cargo que exerce de Provimento
em Comissão de Secretário Admininstrativo Adjunto, a partir
de 1° de abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO N° 0326/2007

Com base nas informações constantes do Processo em epígrafe,
referente à Dispensa de Licitação e considerando o teor do
parecer da Procuradoria Geral desta ALE, exarado às fls. 18/
29, ADJUDICO a aquisição dos materiais em favor da empresa
A. FERREIRA DE OLIVEIRA, portadora do C.N.P.J n° 07.408787/
0001-74, no valor total de R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e
sessenta reais).

Publique-se!

Porto Velho,    de março de 2007.

Francisco Carlos Almeida Lemos
SECRETÁRIO GERAL da ALE/RO


