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 PORTO  VELHO-RO, QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE  2007 ANO XXVNº 35

10ª SESSÃ0 ORDINÁRIA DA 1ª SL
9ª SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SL
10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 20 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos - Presidente

Jesualdo Pires-1° Secretário

(Às 15 horas e 1 minuto 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), Daniela Amorim (PTB), Kaká
Mendonça (PTB), Professor Dantas (PT), Dr. Ribamar Araújo
(PT), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel
(PV), Miguel Sena (PV), Maurão de Carvalho (PP), Maurinho
Silva (PSDB), Doutor Alexandre (PTC) e Valter Araújo (PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a  proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 10ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura da ata
da sessão anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) -
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

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

Quero registrar a presença aqui do Vereador Valter de
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal do município de
Corumbiara. Queremos registrar a presença aqui também da
Excelentíssima Vereadora Célia de Jesus Long, Presidente da
Câmara de Vereadores de Urupá e também queremos registrar
a presença aqui do Excelentíssimo Vereador João Luiz Camata,
Presidente da Câmara de Vereadores do Vale do Paraíso. Solicito
ao senhor 1º Secretário proceder à leitura do expediente
recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– AVISO – Ministério da Educação informando a celebração
de Convênio nº850012/2006, em 29/11/06 relativo ao Processo
nº23400.011225/2006-88, com a Secretaria de Educação do
Estado de Rondônia, no valor de R$5.728.800,00, (cinco milhões
setecentos vinte e oito mil e oitocentos reais) visando atender
aos alunos matriculados no Programa/modalidade Educação
Básica.

- AVISO – Ministério da Educação informando a celebração
de Convênio nº840032/2006, em 28/06/06 relativo ao Processo
nº23002.001398/2006-81, com a Secretaria de Educação do
Estado de Rondônia, no valor de R$12.954,55, (doze mil
novecentos cinqüenta quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)
visando atender os alunos matriculados no Programa/
modalidade Ensino Fundamental.

- AVISO – Ministério da Educação informando a celebração
de Convênio nº816263/2006, em 29/06/06 relativo ao Processo
nº23400.010957/2006-51, com a Secretaria de Educação do
Estado de Rondônia, no valor de R$224.799,50, (duzentos vinte
e quatro mil e setecentos noventa e nove reais e cinqüenta
centavos) visando atender os alunos matriculados no Programa/
modalidade Educação Básica.

- AVISO – Ministério da Educação informando a celebração
de Convênio nº844098/2006, em 26/06/06 relativo ao Processo
nº23400.009892//2006-09, com a Secretaria de Educação do
Estado de Rondônia, no valor de R$296.260,00, (duzentos
noventa e seis mil duzentos e sessenta reais) visando atender



5 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 35686Pág.

SECRETARIA LEGISLATIVA

 Secretaria Legislativa - Adair Marsola
 Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio
 Divisão de Taquigrafia - Elizete Oliveira Costa

O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante, 390
 Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Neodi Carlos - Presidente
Alex Testoni– 1º Vice-Presidente
Miguel Sena – 2º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário

Controle geral de processamento:  Domingos Sávio.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Indexação e Processamento de textos: Sandra
Almeida, Mariléia Azevedo, Juliana Antonia,  Pedro Rocha
e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos:  Maria do Socorro.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo e
Edmílcia Fátima Martins.
Controle Digital e Diagramação:  Ana Cristina Favacho
e Robison Luz da Silva.
Distribuição  e org. Anais:  Terezinha Dias .

os alunos matriculados no Programa/modalidade Educação
Profissional.

- AVISO – Ministério da Educação informando a celebração
de Convênio nº840022/2006, em 27/06/06 relativo ao Processo
nº23002.001145/2006-15, com a Secretaria de Educação do
Estado de Rondônia, no valor de R$10.363,64, (dez mil trezentos
sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) visando
atender os alunos matriculados no Programa/modalidade Ensino
Fundamental.

– MEMORANDO Nº019/07 – Deputado Valdivino Rodrigues
solicitando autorização para se ausentar nas Sessões dos dias
20, 21 e 22 de março de 2007.

– MEMORANDO Nº020/07 – Deputado José Ribamar Araújo
solicitando a substituição do seu nome, como membro da
Comissão Temporária Especial para apurar possível quebra de
Decoro parlamentar de Deputados (Ato nºP/008/2007).

– TELEGRAMA N° 000048/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.000,40 (dois mil reais, quarenta centavos).

- TELEGRAMA N° 000071/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$4.667,60 (quatro mil, seiscentos sessenta e sete reais e
sessenta centavos).

- TELEGRAMA N° 000072/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.000,40 (dois mil reais, quarenta centavos).

- TELEGRAMA N° 000073/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$4.667,60 (quatro mil reais, seiscentos e sessenta e sete
reais e sessenta centavos).

- TELEGRAMA N° 000245/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.600,00 (seis mil, seiscentos reais).

- TELEGRAMA N° 000246/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$4.578.697,48 ( quatro milhões quinhentos setenta e oito
mil seiscentos noventa sete reais e quarenta e oito centavos).

- TELEGRAMA N° 000247/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$209,93 (duzentos e nove mil, noventa e três centavos).

- TELEGRAMA N° 00027/07, – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$59.150,00 (cinqüenta e nove mil e cento e
cinqüenta reais).

- TELEGRAMA N° 000028/07, – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$96.500,00 (noventa e seis mil quinhentos reais).

- TELEGRAMA N° 000128/07, – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$36.501,38 (tinta e seis mil e quinhentos e um
reais e trinta e oito centavos).

- TELEGRAMA N° 000129/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$30.153,32ð (tinta mil cento e cinqüenta e três
reais e tinta e dois centavos).

- TELEGRAMA N° 000293/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$14.600,22 (quatorze mil, seiscentos reais e vinte e dois
centavos).

- TELEGRAMA N° 000219/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

- TELEGRAMA N° 000213/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o hospital de Base Ari Pinheiro, no
valor de R$9.256,00 (nove mil, duzentos cinqüenta e seis reais).

- TELEGRAMA N° 000218/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$5.282,22 (cinco mil, duzentos oitenta dois reais e
vinte e dois).

- TELEGRAMA N° 000320/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital Cosme e Damião, no valor
de R$2.000,00 (dois mil reais).

- TELEGRAMA N° 000372/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

- COMUNICADO NºAL000051/07 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
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Desenvolvimento da Educação, para o Programa PENAE, no
valor de R$647.741,60 (seiscentos quarenta sete mil, setecentos
quarenta e um reais sessenta centavos).

- COMUNICADO NºAL000052/07 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o Programa PNAC – PNAE
CRECHE, no valor de R$2.147,20 (dois mil, cento quarenta sete
reais e vinte centavos).

- COMUNICADO NºAL000053/07 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o Programa PNAI – PNAE
INDIGENA, no valor de R$23.460,80 (vinte três mil, quatrocentos
sessenta reais e oitenta centavos).

- TELEGRAMA N° 000053/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$48.669,64 (quarenta e oito mil, seiscentos
sessenta e nove reais sessenta quatro centavos).

- TELEGRAMA N° 000036/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$386.740,15 trezentos e oitenta seis mil, setecentos
quarenta reais e quinze centavos).

– Ofício nº094/07 – Poder Judiciário encaminhando certidões
negativas de débitos do Tribunal de Contas em nome de
servidores.

– MEMORANDO Nº044/07 – Gabinete do Deputado Neri
Firigolo comunicando sua ausência nas Sessões dos dias 20,
21 e 22 de março de 2007.

– MEMORANDO Nº26/07 – Gabinete do Deputado Chico
Paraíba comunicando sua impossibilidade de participar da
Sessão Ordinária do dia 20/03/07.

Foram lidos os expedientes recebidos, senhor
Presidente.

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

Com a palavra, por um tempo de cinco minutos sem
apartes, o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa, Deputado Neodi em nome do qual quero
cumprimentar todos os membros desta augusta Mesa,
excelentíssimos senhores pares que estão nos ladeando nesta
luta, no dia-a-dia; amigos da imprensa, a platéia rondoniense,
que se encontra nesta galeria, sejam bem vindos e receba um
caloroso abraço deste parlamento. Deputado Neodi, faço uso
desta Tribuna nesta data, na verdade para, como eu tenho um
compromisso, compromisso com a verdade, compromisso com
a justiça, de parabenizar aqui, primeiramente os deputados
que subscreveram aquela indicação que nós fizemos aqui para
a realização que Vossa Excelência o  Governador do Estado,
Governador Ivo Cassol, autorizasse a realização do curso de
Cabos e Sargentos.  Eu quero parabenizar os companheiros
que subscreveram aquela indicação, dizer aos companheiros
que Sua Excelência o Governador me recebeu no dia de ontem
em audiência e atendendo a nossa indicação, autorizou a
realização do curso de Cabos e Sargentos no âmbito da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, atitude essa louvável da parte
de Sua Excelência o Governador a quem quero parabenizar
pela sensibilidade de saber que com este ato ele estará
realmente fazendo justiça com mais de quinhentos policiais
militares, quinhentas famílias que estarão fazendo o curso de
Cabos, soldados que farão curso de Cabo, cabos que farão
curso de Sargentos e, por conseguinte serão promovidos. Isto

é uma forma de reconhecimento, é uma forma de realmente o
comandante e o chefe da Polícia Militar que é Sua Excelência o
senhor Governador demonstrar que tem sensibilidade e
demonstrar que tem respeito por esta Casa à medida que
atende a nossa indicação. Quero também fazer justiça, dizer
que se não fosse com a ajuda da Comandante geral, Coronel
Angelina, a quem eu quero parabenizar, e do senhor Major
Secretário de Segurança Evilásio Sena, que também ombreou
conosco nesta luta. Dizer que quem ganha com isso é a
população de Rondônia que terá policiais mais motivados,
policiais que ao longo de sua vida têm militado diuturnamente
no combate à criminalidade, com sacrifício até mesmo da
própria vida, com este ato baixado pelo seu comandante chefe
que é Sua Excelência o senhor Governador vem na verdade
coroar uma carreira brilhante de mais de quinhentos policiais
militares. Vossa Excelência Deputado Neodi Carlos, isso
representa um alento, representa um refrigério para os nossos
policiais militares. E vou mais além, demonstra que o
governador, Sua Excelência Governador Ivo Cassol está em
sintonia com esta Casa trabalhando em parceria, quem ganha
com isso é Rondônia, quem ganha com isso é este Parlamento,
porque o Governador tem prestigiado esta Casa. E aqui eu
quero deixar registrado nos anais desta Casa a nossa gratidão,
a ação de Sua Excelência o Governador, a Comandante Geral
Coronel Angelina e também ao senhor Major Sena Secretário
de Segurança. E registrar os meus agradecimentos,
agradecimentos efusivos agradecimentos por parte dos
parlamentares, companheiros parlamentares que
subscreveram aquela indicação. Dizer para os senhores que
isto é uma demonstração de união, é demonstração de que
nós estamos falando, em que pese nossas correntes
ideológicas, nossas matizes ideológicas, nós temos a certeza
que neste Parlamento, nós estamos irmanados num único
objetivo, transcendendo as questões partidárias, transcendendo
até as próprias paixões, mas em defesa do partido único que é
Rondônia, nosso povo e nossa gente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Maurinho.

O SR. MAURINHO SILVA – Boa tarde, público
presente, Mesa Diretora, nobres pares, imprensa. Senhor
Presidente, hoje eu estive fazendo uma visita de cortesia ao
Presidente do Tribunal de Contas, senhor Euller, e também
estava presente o Corregedor Hugo Mota, tendo o ilustre
Conselheiro efetuado uma explanação das atividades da corte
de Contas. O Presidente Euller informou-nos a intenção de
criarmos uma ampla comissão formada pelos membros técnicos
do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Executivo e Tribunal de
Contas, para que nós possamos acompanhar o Plano Plurianual,
o PPA, para que nós pudéssemos desenvolver no sentido de
não deixar esses debates, essas metas para a última hora. O
Plano Plurianual é o instrumento pelo qual o Governo do Estado
irá orientar o planejamento de gestão da administração pública
para os próximos quatro anos. No Plano Plurianual estão
definidas as metas físicas e financeiras para os fins do
detalhamento do orçamento anual. Portanto, Sr. Presidente, é
de vital importância que nós estejamos engajados no sentido
de viabilizar a elaboração dos projetos que irão compor o Plano
Plurianual para os próximos quatro anos. Eu acho que é de
extrema importância que a gente comece a pensar numa
comissão para formar e discutir essas questões, para que nós
possamos chegar ao final do ano, não chegar com aquele
atropelo, aquele disse me disse que o lençol está curto para
um, e que possa discutir amplamente as questões e ver que
realmente, quando chega ao final geralmente está uma
divergência de oitenta a noventa por cento. Com a discussão,
certamente no final vai estar dez, cinco por cento de divergência,
onde se pode realmente fazer as composições: “Ah, em vez de
conseguir construir um fórum lá para Chupinguaia, vamos fazer
uma escola tal”, essas discussões que certamente irão só
beneficiar o Estado de Rondônia e todos os Poderes. Muito
obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao
senhor 1º Secretário que assuma a Presidência dos trabalhos,
porque estou inscrito para usar a Tribuna.

(Às 15 horas e 24 minutos o Sr. Presidente Neodi Carlos
passa a presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Com a palavra
o ilustre deputado Neodi Carlos, pelo tempo de cinco minutos,
sem apartes.

O SR. NEODI CARLOS – Senhor Presidente, senhores
Deputados, público presente. Eu quero aproveitar, Deputado
Luizinho, para usar a Tribuna desta Casa para registrar uma
preocupação muito grande que não só eu, mas tenho certeza
que a maioria dos produtores do Estado de Rondônia tem hoje,
principalmente no momento importante que o Estado de
Rondônia atravessa quando há um fato inédito nesse Estado,
quando todas as correntes políticas convergem para um lado
só que é a união em prol do Estado de Rondônia. E um dos
pontos que nos abordamos no último Encontro, Sr. Presidente,
é a questão fundiária do nosso Estado de Rondônia, que grande
parte dos Estados da Federação Brasileira já assumiu para si
as terras do nosso Estado. E aqui está o Deputado Dantas que
é do Partido dos Trabalhadores, Deputado Ribamar Araújo,
temos aqui deputados do PMDB, enfim de todos os partidos
políticos, da corrente da esfera federal que compõem o quadro
de deputados desta Casa. Nós precisamos realmente neste
momento importante, aproveitar a oportunidade, e eu aqui irei
também fazer uma Indicação e cobrar do Governo do Estado
uma ação forte nesse sentido, para que passe a responsabilidade
das terras do Estado para o Estado administrar a questão
fundiária do nosso Estado. Eu vou citar um exemplo aqui, me
desculpe o meu barrísmo, até porque lá de Machadinho eu
conheço profundamente toda a situação daquele município,
até porque estou lá desde que Machadinho começou. Deputado
Valter Araújo, nós temos em Machadinho D’Oeste mais de oito
mil propriedades rurais, lotes distribuídos pelo INCRA, dos quais
menos de um mil e quinhentos tem título de propriedade,
Deputado Ribamar, m estava presente o Corregedor Hugo Mota,
tendo o ilustre conselheirosidente do Tribunal de Contas, senhor
Euler,então uma quantia muito irrisória, muito pequena.  E a
dificuldade está devido à distância, hoje, por exemplo, para o
cidadão pegar um título de propriedade ele precisa fazer um
processo no INCRA de Machadinho e aí vem para Porto Velho e
mandam para Brasília. E normalmente é um processo moroso,
é um processo que realmente não tramita no tempo em que
deveria tramitar. Para Vossa Excelência ter uma idéia,
Machadinho tem projeto de assentamento PA Machadinho já
tem praticamente 24 anos que foi instalado.  Aí cria um
precedente jurídico que ninguém sabe aonde chegará, qual
será o desfecho disso, porque diz que o cidadão que é
assentado, a partir do momento que ele é assentado, 20 anos
ele não pode negociar aquele título de propriedade. Mas a
princípio, quando você faz um assentamento, quando se entrega
um lote para um cidadão, automaticamente teria que entregar
o título de propriedade para o cidadão.  E nós temos cidadão
em Machadinho com 24 anos em cima do mesmo lote e até
hoje não tem o título. E aí? Se ele pegar esse título agora ele
terá que esperar mais 20 anos em cima daquele título para se
tornar verdadeiramente o dono desse imóvel?  Isso está tudo
errado. Está tudo errado.  Sem contar com os transtornos que
isso tem criado, por exemplo, o cidadão entra numa instituição
financeira para fazer um financiamento, o primeiro documento
que é exigido, Sr. Presidente, ele não tem, que é o título de
propriedade, para poder dar em garantia, aí é feito com a
autorização de ocupação que uma hora vale, outra hora não
vale, enfim, é um problema que tem trazido sérios transtornos.
E, principalmente a gente tem visto, por parte do governo
federal, a questão do incentivo à produção do biodiesel, à
produção da cana-de-açúcar para a produção do álcool, o
metanol.  Nós tivemos há poucos dias a visita do Presidente
dos Estados Unidos no Brasil tentando fazer essa parceria com
o Brasil na questão, principalmente, do metanol. Como é que
nós vamos realmente incrementar esse tipo de ação se nós

não temos, principalmente nos setores produtivos, nos
municípios onde tem um grande número de produtores e
principalmente o pequeno produtor, que ele infelizmente vai
ficar fora desse contexto. Para você plantar e produzir com
qualidade você tem que corrigir o solo.  Para fazer essa correção
do solo, evidentemente, que ele não tem o dinheiro necessário,
que ele precisará entrar dentro de uma instituição financeira e
pegar esse dinheiro, captar esse recurso, seja no Banco do
Brasil, ou qualquer outro banco privado, Caixa Econômica,
enfim, e aí não tem o documento.  Então é preciso que o Estado
assuma sim e nós iremos cobrar do governo do Estado essa
posição firme, o governo do Estado, o Governador do Estado
tem que se posicionar no sentido de puxar para si essa
responsabilidade.  Nós sabemos que isso vai onerar os cofres
do Estado, mas é preciso, é importante que, a partir desse
momento, cada um passe a assumir aquilo que é de sua
responsabilidade.  A princípio trará algumas despesas para o
Estado, mas não tenho dúvida que já no primeiro, no segundo
ano estará trazendo um retorno positivo muito grande.  Até
porque a partir do momento que um alqueire de terra que
hoje não produz nada ou muito pouco, ele estará sendo
altamente produtivo e essa produção, além da mão-de-obra
trará imposto, enfim, ele vai incrementar, vai mexer com a
economia do Estado de Rondônia. Então é muito importante,
eu faço um apelo aqui aos 24 Deputados desta Casa para que
todos nós, juntos, façamos uma frente, uma corrente forte no
sentido de que o governo puxe para si essa responsabilidade.
E, que o governo federal, através da bancada federal, façamos
juntos essa reivindicação para o governo federal o mais rápido
possível de passar a responsabilidade da regularização fundiária
para o Estado de Rondônia, realmente a responsabilidade para
o Estado.  Nós temos hoje o Estado de Rondônia, Roraima, o
Acre, o Amazonas e o Pará que ainda não estão, que não
assumiram ainda as suas terras.  Para começar, um Estado
quando ele é território e que ele passa a ser Estado
automaticamente ele deveria passar toda a responsabilidade
para o Estado e nós temos um exemplo típico e que está dando
certo que é a questão do setor madeireiro que vinha sendo
realmente achacado, que vinha sendo, de uma forma até
irresponsável por parte do IBAMA, acabando com o setor tão
importante para o Estado de Rondônia.  E foi um trabalho
grande, foram várias viagens em Brasília, meses de
negociações, vários projetos apresentados e aí foi importante
sim a intervenção da bancada federal, Deputado Ribamar. Foi
importante e hoje, ao comando da SEDAM tem sido muito mais
fácil para o setor madeireiro conseguir a liberação de seus
projetos de manejo com um tempo mais curto e com isso
possibilitando um incremento de emprego, aumento da
arrecadação, enfim, isso é muito importante e não será
diferente na regularização das terras. Então deixo aqui meu
apelo aos Deputados, Deputado Jair Miotto que, com certeza,
na sua região lá, Deputado, Campo Novo, Buritis, não é diferente
da região de Machadinho, Cujubim, Vale do Anari e o Estado
inteiro. Praticamente o Estado de Rondônia foi criado, colonizado
pelo INCRA e infelizmente o INCRA tem sido omisso na questão
da regularização das terras. Não vamos criticar a atual
administração do INCRA, isso é um problema antigo.  Estou
citando aqui Machadinho que são vinte e poucos anos que está
nesta situação.  Então é preciso que nós busquemos uma
solução o mais rápido possível para que esses incrementos,
esses programas novos que estão vindo para o Estado de
Rondônia, para que a gente possa realmente dá condição para
o pequeno agricultor principalmente se habilitar e poder produzir.
São essas minhas palavras.  Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Dando
seqüência às Breves Comunicações, pelo tempo de cinco
minutos, o ilustre Deputado Luizinho Goebel.

(Às 15 horas e 33 minutos o Sr. Jesualdo Pires passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar aqui o
Presidente, os nobres colegas Deputados, a imprensa, todos
os presentes, em nome do nosso colega e um grande
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batalhador, defensor dos interesses do município de Urupá,
Vereador Presidente da Câmara Célio, reeleito, está com cadeira
cativa naquela Casa. Dizer que, Presidente, que eu ouvi sua
explanação, me chamou a atenção realmente e, muitas e muitas
foram às lutas do setor madeireiro do Estado de Rondônia,
quando buscava que realmente a Secretaria de Meio Ambiente
do Estado assumisse essa responsabilidade, mas realmente
avançaram e muito, conquistaram o seu espaço, mas acabaram
mais uma vez sendo prejudicados exatamente por essa questão
territorial do nosso Estado de Rondônia. E se bastasse, fosse
só isso, mas hoje eu tenho o exemplo lá do distrito de Terra
Boa, no município de Alvorada do Oeste, onde que na semana
passada estive numa conversa com o Prefeito daquele
município, Sr. Laerte Gomes, e ouvindo a pedidos de alguns
moradores daquele distrito de Terra Boa, eles cobravam sobre
a instalação de um ETA – Estação de Tratamento de Água e
distribuição de água para aquele município. E também isso
não pode ser atendido, mesmo até porque tem uma emenda
da bancada federal de Rondônia para que se implante esse
sistema de água lá e também está emperrado exatamente por
questão das terras lá também não estarem legalizadas.  Mas o
que mais me trouxe a esta Tribuna hoje, que na semana passa
estive visitando vários setores do governo, várias Secretarias,
inclusive na Esplanada, e também alguns setores.  E me chamou
a atenção um problema crônico que nós encontramos hoje no
nosso Estado que é a respeito exatamente do atendimento ao
público, principalmente para aquelas pessoas que vêem do
interior e que tem pouco conhecimento aqui na cidade de Porto
Velho, na nossa capital.  E muitas vezes estão em busca, o que
as pessoas vêm atrás aqui resolver são os problemas,
geralmente de interesse dos seus municípios, porque são seus
representantes, seus líderes e acabam tendo muita dificuldade
porque hoje o governo não está centralizado, ou seja, o governo
está totalmente espalhado em vários setores e alguns setores
do governo, como é o caso da Esplanada, muitos e muitos dos
prédios que lá estão não oferecem boas condições para essas
pessoas que necessitam então do serviço do governo do Estado.
E é muito nobre a parte em que o governo do Estado coloca
sobre a construção de um CPA – Centro Político Administrativo
e também estive visitando a Secretaria de Planejamento que
já tem em mãos um projeto para a construção desse Centro
Político Administrativo.  E eu queria então me colocar aqui à
disposição do governo do Estado nesta Casa e pedir aos colegas
da Casa que também se coloquem à disposição do governo do
Estado para que em tudo aquilo que for possível para nós
viabilizarmos a construção desse Centro Político Administrativo,
que esta Casa, através dos nossos nobres colegas esteja à
disposição.  E hoje, este projeto só emperra exatamente na
questão da área, ou seja, do terreno, porque é um terreno
que tem que ter aproximadamente, no mínimo, cinqüenta mil
metros quadrados porque se adequaria então ao projeto que
se tem do CPA e nós, através desta Casa, queríamos nos colocar
à disposição do governo do Estado para que então agilize isso
porque, automaticamente  vai trazer grandes e grandes,
relevantes benefícios para toda população do Estado de
Rondônia, tanto para os funcionários que trabalham nesses
setores que realmente estão com sua estrutura física abalada,
como também para as pessoas que dependem desse serviço.
E se não bastasse isso, aproveitando o ensejo, nós quando
andamos nos corredores desta Casa, da Assembléia Legislativa,
a gente vê quantas e quantas vezes, fortunas e fortunas foram
gastas também nesse prédio e que também não pode ter aqui
o seu poder central.  Porque hoje nós temos a área de saúde
da Assembléia Legislativa que está em outro prédio, a Escola
do Legislativo que está em outro prédio, o almoxarifado que é
o patrimônio que também está dividido, se eu não me engano
em dois prédios, e essa iniciativa Presidente, nós também temos
que ter aqui nesta Casa, de nós construirmos a nova Assembléia
Legislativa, até porque é o momento que tantas pessoas nos
falam do novo momento político que esta Casa está vivendo e
nada mais justo que, como estamos vivendo um novo momento
político desta Casa, também que se construa uma nova sede e
assim nós podermos cortar ainda mais os gastos porque
poderemos centralizar tudo isso num só prédio e aquelas várias
vezes que o dinheiro foi gasto na reforma deste prédio

automaticamente será usado então para a construção de uma
nova sede, de um novo prédio, adequado com a realidade atual
deste Poder.  Esse é o meu desejo e com certeza é o desejo da
maioria dos nossos colegas, até porque estamos fazendo uma
economia e na qual, pelas ações desta Mesa, pelas ações do
Presidente que é o corte em todos os custos desta Casa para
que realmente nós consigamos poder economizar um bom
montante financeiro, automaticamente, se nós continuarmos
trilhando esse caminho nós teremos condições sim de construir
uma nova Assembléia Legislativa e mais uma vez, como nós
temos a oportunidade de entrar na história deste Parlamento,
desta Casa com uma nova página na política de Rondônia,
também será importante esta Casa ter uma nova casa para
também nós termos isso como símbolo da moralidade e da
economia. Muito obrigado Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de cinco minutos sem apartes, o ilustre Deputado
líder do governo nesta Casa, Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Senhor Presidente,
companheiros Deputados, imprensa, também aos visitantes, a
todos que nos acompanham nestas sessões.  Em primeiro lugar,
hoje, eu queria agra decer ao Sr. Presidente, que no sábado
esteve lá em Ji-Paraná, juntamente com alguns companheiros
que puderam nos incentivar, Deputado Ribamar que me ligou
dizendo da vontade que tinha de estar lá, mas infelizmente,
por motivos alheios não pôde, mas nós finalmente inauguramos,
com 45 dias, o nosso Centro de Recuperação que o Ebenézer,
Missão Ebenézer que tem o Pastor Elias no comando.  Nós
tínhamos vagas para vinte pessoas, infelizmente é pequeno
demais.  Nós já temos completos os vinte e muita gente na fila
e eu agradeço esse apoio porque foi muito importante porque
pudemos notar, além do Governador, o nosso Presidente, meus
colegas que lá puderam ir, Deputado Tiziu, Deputado Luizinho,
Deputado Tucura, que lá estiveram; Deputado Jesualdo, meu
companheiro de Ji-Paraná e que foi para nos incentivar.  E nós
sabemos que não podemos parar por aí.  Agora, o que eu
tenho notado Senhor Presidente é que daqueles vinte jovens
que lá estão, quatorze não tem profissão alguma. E aí nós
perguntamos, alguns deles que eu fui tomar café ontem pela
manhã, conversar, ouvir um pouco, eles ficaram trancados em
um quarto até porque a imprensa estava presente e é melhor,
no jeito que estão hoje, quanto menos aparecerem é melhor,
mas eles me contaram ontem que saem à procura do serviço
e a pergunta que vem -é a seguinte: - você  tem experiência?
É claro que não, se nunca trabalhou.  Agora, eu estive
analisando Presidente, a Assembléia Legislativa, hoje eu falava
com o Deputado Alex e ontem com o Deputado Jesualdo, viemos
de Ji-Paraná juntos e eu conversava com o Deputado Jesualdo,
a Assembléia vai ter uma economia muito grande, cortando
até na carne aqui, mas dessa economia Sr. Presidente, que
nós pudéssemos, e que nós vamos ter que fazer, que isso
retorne não ao governo, mas sim aos Deputados para que eles
possam em suas bases eleitorais dar um atendimento a essa
comunidade que tanto espera de um Deputado Estadual.  E
nós precisamos levar, eu falo como o Deputado Jesualdo, aqui
de Ji-Paraná; o Deputado Valter, aqui em Porto Velho; o
Deputado Tiziu, em Ariquemes; o Deputado Ribamar, o Deputado
Amauri, lá em Jaru, cada um quer levar para o seu município
algumas coisas Deputado Jair, mas como que ele vai levar a
situação?  Então essas Emendas que nós vamos ter só a partir
do ano que vem, que nós possamos aproveitar e colocar esse
Centro de Treinamento Profissional onde os jovens possam
sair dali prontos para o mercado de trabalho.  Então nós vamos,
venho encarecidamente, Sr. Presidente, pedir que essa
economia da Assembléia Legislativa, cortando em todos os
cantos e que hoje é notícia em todo o Brasil desta economia
que a Assembléia vem fazendo, só que nós temos que entender,
economia, mas que ela permaneça em Emendas dentro das
bases eleitorais de cada Deputado. Eu estava vendo senhor
Presidente, ontem, e é um dos assuntos que eu fiquei abismado
aqui em Porto Velho, minha mãe, lá em Santa Catarina me
dizia que assistiu àquela minissérie Mad Maria e por incrível
que pareça eu vou pedir ao meu Governador autorização a ele
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para me unir com a SECEL e poder resgatar um pouco da
história de Rondônia, que eu fui lá ver e fiquei abismado o que
eu vi, pombos, pombos e mais pombos em cima das máquinas
que foram história do Brasil inteiro. Quando nós falamos em
gerar empregos, um dos mais rentáveis do Brasil hoje, Rio de
Janeiro e grande centro é o turismo, é o turismo e nós temos
em Rondônia muita coisa bonita a ser mostrada, e nós temos
que explorar as coisas belas nossas. Infelizmente a maioria
das notícias mostra só o lado negativo, aqui quando dá uma
rebelião de presos ficam três dias no ar, três dias no ar. Aí
quando lá mata 30, 40 é notícia de meia hora e acabou.  Em
Rondônia  quanto pior é melhor para aparecer.  E nós vamos
com o Governador amanhã, até Ji-Paraná, junto com o Deputado
Jesualdo, e nessa ida nós vamos aproveitar para nos associar
e tentar resgatar um pouco da história aqui de Porto Velho.  Eu
aproveito senhor Prefeito, que está aí agora o meu amigo,
senhor Laerte, considerado um dos grandes prefeitos desse
Estado, que é o Prefeito de Alvorada, Deputado Jesualdo. Nós
temos que cuidar, se a gente tentar levar para Ji-Paraná, ele
vai lá e busca para Alvorada, ele é muito ligeiro. Então um
abraço também e agradecendo a sua presença aqui no nosso
meio. Sr. Presidente, voltamos a pedir então, que essas
emendas que os Deputados têm...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado
Euclides, o tempo de Vossa Excelência já está esgotado.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Nem mais um minuto?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Só um minuto.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Eu peço então Senhor
Presidente, que nós tenhamos aqui para prestigiar a esses
Deputados, que as Emendas fiquem aqui com os Deputados e
que eles possam ser valorizados nas suas bases eleitorais.
Muito obrigado senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do senhor Pedro Célio, Vereador lá de
Corumbiara.  Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos
sem apartes, o ilustre Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente, em nome
do qual eu quero cumprimentar toda a Mesa Diretora, também
senhores Deputados, público presente, imprensa. Eu me
inscrevi Sr. Presidente, nos dois Expedientes, no Pequeno
Expediente e logo mais no Grande Expediente, mas quero neste
Pequeno Expediente apenas aqui fazer alguns relatos que achei
muito importante. Primeiro quero iniciar aqui parabenizando
ao nosso nobre colega, da cidade de Ji-Paraná, Deputado
Euclides Maciel, que juntamente com uma importante igreja
do nosso Estado, esteve fazendo ali uma grande parceria, onde
nós tivemos a oportunidade no sábado de estar ali numa grande
caravana, vários Deputados como aqui já foi citado para
prestigiar ali aquele grande evento. Portanto, nobre Deputado
Euclides Maciel, muitos parabéns para Vossa Excelência e que
essa sua atitude possa de fato estimular aqui outros
parlamentares sigam o mesmo exemplo, é uma casa de
recuperação de drogados, pessoas que estão totalmente fora
do convívio social.  Também quero, Sr. Presidente, aqui
aproveitar ainda os cumprimentos e parabenizar o Deputado
Valter Araújo, eu estive hoje pela primeira vez aqui em um
culto maravilhoso, uma iniciativa deste nobre Deputado,
parabéns, e pode ter certeza que a sua recompensa vem de
cima, vem do céu.  Mas quero também, Sr. Presidente, aqui
fazer menção a uma situação que acho muito importante e é
por isso que aproveitei este Pequeno Expediente.  “O Estadão”,
o Jornal “O Estadão”, trouxe uma matéria ainda nesta manhã,
de capa, me colocando realmente, noticiando aqui uma matéria
muito importante a meu respeito, quando fiz visitas ali, desci
do meu carro e acompanhado por alguns repórteres fizemos
ali algumas análises da BR 364. BR 364 que já foi aqui
denunciada por diversas vezes e por diversos parlamentares,
mas eu quero aqui fazer os meus sinceros agradecimentos a
toda a redação deste conceituado jornal do nosso Estado, não

só por trazer a minha imagem na capa e por estar aqui expondo
esta matéria, mas por estar falando de algo tão importante
hoje para o nosso Estado, sobretudo para aqueles que de fato
precisam trafegar por esta rodovia tão importante que é a
única que dá acesso a nossa capital BR 364. Então eu quero Sr.
Presidente, deixar aqui apenas como sinal de alerta, pessoas
todos os dias, ou todas as semanas estão se acidentando, delas
que estão morrendo, ainda no sábado, para aqueles que ainda
não sabem uma hora depois que nós tiramos uma fotografia
denunciando esta situação vergonhosa da BR 364 uma família
inteira foi acidentada, por coincidência, no mesmo lugar que
nós paramos para tirar as fotos, para vocês terem uma idéia
como que de fato a situação é séria.  Então eu quero aqui e fiz
questão de usar a Tribuna, não só parabenizar o jornal por
este grande ato, mas também para dizer que as nossas
autoridades precisam dá às devidas importâncias para tampar
os pequenos buracos, porque só se fala que não se tem dinheiro
para tampar os pequenos buracos, e eu quero encerrar a minha
palavra deixando aqui um questionamento no ar. Por que se
encontra dinheiro para tampar os buracos quando eles
crescem? Muito obrigado senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do  Prefeito Laerte,  lá de Alvorada, também
do senhor Lourival Ex-Vereador lá de Urupá. Encerrado as Breves
Comunicações, passaremos ao Grande Expediente.  Com a
palavra, por um tempo de vinte minutos com aparte, o ilustre
Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Senhor Presidente,
Questão de Ordem. Eu gostaria de pedir para desconsiderar a
minha ausência nas duas sessões anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Está aceita a
sua reivindicação.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente, senhores
Deputados, imprensa aqui presente, amigos. Eu, mais uma
vez, venho trazer um assunto, e sei que é de grandíssima
importância para o Estado de Rondônia, para o seu povo, e eu
quero aqui, Sr. Presidente, chamar a atenção nesta minha fala,
e espero sim ser entendido neste meu pronunciamento que
julgo ser realmente de grande importância para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Por isso é que eu fiz
questão, ainda mesmo por capricho, criar um tema para esta
minha fala neste dia, e eu quero falar, e como tema fica aí
como sugestão até para a própria imprensa, eu quero falar
sobre as riquezas inexploráveis do Estado de Rondônia. É isso
o que vamos falar, Sr. Presidente, que entendo e continuo
batendo na mesma tecla de que o Estado de Rondônia tem
muito para oferecer para o seu povo, mas é preciso, esse
próprio povo continuar observando estas riquezas que estão
por aí, às vezes sendo jogada nas valas, e ficando perdida. Por
isso Sr. Presidente, o Estado de Rondônia, que nós já falamos
anteriormente, o Estado que tem tantas e tantas riquezas nos
seus solos, como nos produtos que nós estamos aqui, e agora
vamos fazer algumas exposições: o Estado de Rondônia que
tem uma terra fértil, que produz tudo o que nós plantarmos,
esse mesmo Estado que tem garimpos de todas as espécies e
podemos deles tirar todas as riquezas possíveis, como ouro,
cassiterita, topázio e tudo mais. Da mesma forma, Sr.
Presidente, temos cachoeiras belíssimas como aqui também
já foi falada, dando-nos a oportunidade de uma exploração de
turismo muito rica e atrações muito próprias de turistas que
aqui queiram conhecer as nossas riquezas. Então meus amigos,
Srs. Deputados, Sr. Presidente, imprensa e público aqui
presente, eu quero aqui dizer da grande alegria de hoje estar
dentro de um Estado que de fato tem uma grande riqueza, e
que esta riqueza está nas palmas da nossa mão, por isso Sr.
Presidente eu trouxe aqui uma caixinha, e eu tenho certeza
que essa caixinha vai pelo menos sair na foto de alguém por
aí. É uma caixinha Sr. Presidente, e que com certeza daqui não
sair nenhuma cobra, daqui não vai sair nenhum bicho que possa
nos pegar, mas daqui vai ser mostrado através desta caixa as
grandes riquezas que tem o Estado de Rondônia e que nem
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sempre nós temos nos atentado para elas. Primeiro, quando
se fala da caixa e que se fala das riquezas, eu já posso inclusive
fazer referência aqui da própria caixa, como uma grande riqueza
que tem o Estado de Rondônia, que infelizmente não está sendo
explorado. Esta caixa foi construída de um produto, de produtos
recicláveis, e que infelizmente, às vezes nossos produtos
recicláveis estão sendo jogados nas margens dos rios, criando
inclusive danos seriíssimos para o meio-ambiente, enquanto
em muitos outros lugares já descobriu a importância de estar
de fato tirando proveito daquelas matérias tão preciosas que
nós temos, e que chamamos de lixo. Para outros Estados
evoluídos, Estados de pessoas que de fato já se despertaram
para este assunto, na verdade não são lixo, mas são matérias
primas que fazem caixas como estas. Mas esta caixa, Sr.
Presidente, traz alguns conteúdos que eu quero aqui dizer para
cada um de vocês. Sr. Presidente, quando eu falo que o Estado
de Rondônia de fato é um Estado rico, eu fiz questão de trazer
esta caixa e estes produtos para dar mais veracidade a tudo
aquilo que quero, aqui, dizer para vocês. Quero fazer sim uma
exposição de produtos gostosos, deliciosos, e que são na
realidade frutos da nossa terra, mas que infelizmente não
estamos sabendo tirar proveito. Sr. Presidente, que está aqui
na minha mão é doce de banana, e eu digo com muita alegria
porque é um doce, e eu tenho certeza que vai dar água na
boca de todos vocês, é um doce muito gostoso, eu já pude
saborear este doce, meu amigo Deputado Amauri depois vai
comer, vai compartilhar comigo, ali com o meu amigo Deputado
Tucura. Mas eu quero chamar à atenção por que de fato o
assunto é serio, é doce de banana, mas o que me entristece,
senhor Presidente, é que esse doce de banana ele não é do
Estado de Rondônia, ele vem do Estado do Paraná, e eu não
tenho nada contra o Estado do Paraná, até porque sei que aqui
tem muitos paranaenses, mas eu tenho à favor de Rondônia,
eu estou denunciando aqui na Tribuna da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia uma situação que merece ser chamada
realmente à atenção de cada um de nós, porque enquanto nós
estamos lotando os nossos caminhões, mandando banana lá
para o Paraná, está sendo industrializado, agregando valores
a estes produtos virando doces, para que a gente possa
comprar nas mercearias, ou até mesmo nos supermercados
ao preço que eles bem entendem. Eu quero chamar à atenção,
Sr. Presidente e, isso aqui tem tudo a ver com cada um de nós
cidadãos que amamos o Estado de Rondônia, porque este
produto que está aqui na minha mão gerou emprego, mas os
empregos ficaram lá para o povo do nosso querido Estado do
Paraná, como aqui já citei. Este mesmo produto gerou imposto
e esses impostos, Sr. Presidente, não servem, na realidade
para poder salvar as vidas daqueles nossos amigos que estão
de repente nos leitos dos hospitais jogados por aí, por um
abandono, às vezes público, e até mesmo por falta de recurso.
Enquanto, meus amigos, nós estamos jogando recursos fora,
por causa da nossa matéria prima que nós não estamos
sabendo aproveitar, nós estamos ao mesmo tempo comprando
produtos industrializados de outros Estados. Da mesma forma,
Sr. Presidente, como um bom baiano eu tenho que fazer a
exposição deste produto, isso aqui que está na minha mão na
verdade é um produto que eu fui inclusive alimentado durante
muito tempo, eu fui criado a base de farinha, e é por isso que
eu sou fortinho desse jeito, não tenho problema nenhum de
falar isso, isso aqui é farinha de mandioca. Eu estou sim fazendo
questão de chamar à atenção da imprensa, chamar à atenção
de cada um de nós, cidadãos que hoje me ouvem aqui, é porque
meus amigos, isso aqui é farinha de mandioca, e eu pergunto
para vocês em sã consciência, qual é o lugar do Estado de
Rondônia, que não produz mandioca? Qual é o lugar, dentro
deste Estado de Rondônia, que se você plantar um ramo de
mandioca, não nasce um pé de mandioca muito vistoso e muito
bonito. Já vou dar um aparte nobre Deputado Luiz Cláudio.
Enquanto isso meus amigos, nós estamos mandando mandioca
para outros Estados, ou até mesmo jogando para os porcos.
Nós estamos, na realidade, comprando farinha que vem, trinta
dias de barco lá de Cruzeiro do Sul, está aqui, trinta dias de
barco essa farinha andou para chegar à mesa dos nossos
cidadãos do Estado de Rondônia. Eu pergunto, onde é que
ficaram os impostos que produziram esta farinha? Onde é que

ficaram os empregos que produziram esta farinha? Ficaram
em Cruzeiro do Sul, lá no Estado do Acre. Também quero dizer
com muita clareza, não tenho nada contra o Estado do Acre,
mas eu tenho a favor do Estado de Rondônia e entendo que
nós precisamos continuar batendo na tecla da industrialização.

O Sr. Luiz Cláudio – Um aparte Deputado?

O SR. TIZIU JIDALIAS – O nobre Deputado tem o
aparte.

O Sr. Luiz Cláudio - Deputado Tiziu, eu quero elogiar
a sua postura e defender com muita ênfase o processo de
agroindústria do Estado. É salutar a sua defesa e quando Vossa
Excelência me apresenta uma lata de leite condensado,
produzido lá na minha região de Rolim de Moura, eu fico feliz.
A primeira indústria de leite condensado da região norte está
lá num distrito, o Deputado Miguel sabe, lá em Nova Estrela,
gerando mais de 100 empregos e foi exatamente uma forma
de melhorar o preço do leite naquela região. Parabenizar Vossa
Excelência por defender a questão da agroindustrialização em
Rondônia, eu só quero acrescentar as suas palavras que o
Estado, a SEAPES, Secretaria de Estado da Agricultura,
Produção e Desenvolvimento, criou um programa de
agroindústria chamado PROAF, esse Programa que, inclusive,
tem o orçamento já para esse ano, graças a Deus que o
orçamento do ano de 2007 já tem recurso para esse programa,
que é a área de capacitação e, inclusive, organizar os grupos e
produtores porque nós temos uma dificuldade, nós, eu digo,
os produtores, quando eles vão tirar a sua inscrição na área
da saúde para poder registrar seu produto, como também
recurso para implantar a sua pequena empresa. Então quero
parabenizar Vossa Excelência e dizer que o seu discurso é
importante e que já existe esse programa. Agora precisamos
incentivar os grupos e produtores, as pequenas e
microempresas para buscar esse recurso, nós temos o FIDER
Financiamento que financia até R$50.000,00 (cinqüenta mil
reais) por cada pequena empresa cooperativa ou associação
com juros de 4% ao ano e a carência quem diz é o empresário
é o micro produtor. Então já tem esse instrumento de política
para o apoio da agroindústria. Então, de repente nós
precisamos divulgar e quando você traz um produto para cá,
você já está divulgando, você já está fazendo marketing do
produto da nossa terra. Isso é importante, quem sabe se a
Assembléia não pode fazer, dar uma ajuda, colocar nos
aeroportos, fazer uma campanha para que o povo de Rondônia
possa comprar mais os produtos nossos, não vá comprar os
produtos de fora.  E, aí fazemos também uma ação junto à
Secretaria da Fazenda para rever essa questão da alíquota de
impostos desses produtos que entram aqui dentro para valorizar
aquilo que é produzido, aí nós vamos estar valorizando o
produtor. Por isso parabéns, Deputado Tiziu, por essa defesa
que Vossa Excelência faz nesta sessão, parabenizar Vossa
Excelência e conte comigo para que a gente possa também
continuar ajudando a defender aquilo que é nosso, que é da
nossa terra, aquilo que o povo de Rondônia produz. Parabéns.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado nobre
Deputado, eu peço que, por favor, inclua o aparte do Deputado
em nosso discurso. Eu já vi que o doce de banana fez sucesso
aqui, todo mundo saboreando o nosso doce de banana. Muito
bem, eu espero que daqui a alguns dias nós possamos estar
saboreando os doces produzidos em nosso Estado de Rondônia.
Por isso, Deputado, muito bem, eu quero dar continuidade
falando ainda sobre as grandezas do Estado de Rondônia e
aqui como muito bem foi dado uma ênfase especial pelo nosso
Deputado Luiz Cláudio e, eu quero mais uma vez mostrar um
produto que muito me alegra e gostaria, o motivo da minha
fala neste momento é para chamar atenção nobre Deputado
Luiz Cláudio, tomara Deus, que nós possamos dentro de um
breve tempo, o mais rápido possível, vermos exemplo como
este da CONDESSA, lá instalada como bem disse o nobre
Deputado em seu município de Rolim de Moura. A CONDESSA
uma empresa que faz leite condensado e que, na realidade,
muito tem contribuído para o desenvolvimento daquela região
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e posso até aqui acrescentar, além de ter contribuído para o
crescimento do preço do leite em toda aquela região. Por isso,
meus amigos, o que gostaria é que este exemplo da CONDESSA
pudesse seguir para os demais produtos do nosso Estado, haja
vista que toda a matéria-prima nós já produzimos aqui. Da
mesma forma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos e
imprensa aqui presente, muito me envergonha ter que falar
de uma situação como esta, mas eu preciso, na verdade, dá
ênfase a este assunto para que ele possa tomar as suas devidas
proporções e que a gente possa buscar também as suas
soluções. Eu tenho na minha mão um doce que também é
muito gostoso e certamente todos vão querer saborear, isso
aqui é um doce de goiaba, qualquer lugar que nós deixarmos
cair da nossa mão uma semente de goiaba dentro dessa terra
fértil, que Deus deu para o Estado de Rondônia, vai nascer um
pé de goiaba, mas infelizmente meu nobre Deputado Ribamar,
nós estamos aqui vendo em minha mão um doce de goiaba
que veio do Estado de Santa Catarina, eu pergunto para Vossas
Excelências: se nós temos a terra que produz qualquer coisa,
se nós temos na verdade a possibilidade de produzirmos a
goiaba e já produzimos muita goiaba dentro do nosso Estado,
por que não termos as nossas indústrias de pequeno, médio e
grande porte, haja vista que nós já temos essa potencialidade
de produção? Por isso, meus amigos, eu quero sim continuar
dizendo de uma outra situação e que esta aqui me envergonha
ainda muito mais e esta aqui eu gostaria que ficasse muito
claro e muito bem registrado para cada um de nós porque é
uma situação que tem levado ao caos muitos pecuaristas,
muitos pequenos produtores dentro do Estado de Rondônia. O
que eu tenho na minha mão, meus amigos, isso aqui é um
doce de leite. Eu tenho uma região, moro numa região que
todos conhecem; a grande região de Ariquemes, já disse isso
aqui em outra feita, só a grande região de Ariquemes produz
onze milhões de litros de leite por mês. Não tem cabimento. O
Estado de Rondônia produz um valor muito mais significativo,
é claro que só a grande região de Ariquemes produz onze
milhões de litros de leite, então não tem cabimento, meus
amigos, nós termos um doce de leite na minha mão ou nas
mãos de cada um dos senhores, de irmos a um supermercado
ou a uma mercearia para comprar um doce de leite e aí vem
um rótulo aqui, como está escrito, que veio de Minas Gerais.
Como cidadão de Rondônia, eu tenho vergonha de abordar um
assunto como esse, mas como autoridade dentro deste Estado,
não posso me limitar a não abordar este assunto, porque nós
precisamos valorizar o que nós temos de grandioso dentro da
nossa terra. É por isso que há poucos dias atrás, eu vim a esta
Tribuna dizer que nós parlamentares, nós políticos do Estado
de Rondônia precisamos valorizar os pontos positivos do nosso
Estado, porque aqui temos realmente muitas riquezas e muitas
grandezas. Por isso eu quero, Sr. Presidente, estou fazendo
um estudo e dentro de poucos dias vou abordar aqui um assunto
sobre o selo do Estado de Rondônia. Eu tenho visto produtos já
produzidos dentro do Estado de Rondônia e aqui uma denúncia
para a imprensa que eu estou fazendo: tenho visto produtos
produzidos dentro do Estado de Rondônia que não carregam o
selo do nosso Estado, não carregam a marca de Rondônia,
fica aqui o questionamento: “será se é vergonha do nosso
Estado?”. Eu preciso ver o Estado de Rondônia sendo de fato e
de verdade valorizado na sua plenitude. Por isso, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, para encerrar as minhas palavras, eu quero
dizer aqui com muita propriedade, eu entendo que o Estado de
Rondônia precisa urgentemente se despertar para essas
grandiosidades de produtividade que já tem dentro do Estado,
para suas verdadeiras riquezas inexploráveis como aqui já foi
falado. Por isso eu quero dar um recado, quero deixar aqui
uma reivindicação para o nosso Executivo Estadual, mais uma
vez, já encaminhei para esta Mesa, Sr. Presidente, para encerrar
a minha fala, encaminhei para esta Mesa um requerimento
pedindo urgentemente ao nosso Executivo Estadual, que tenha
a coragem e a iniciativa de desvincular da SEAPES, uma
Secretaria tão importante para o desenvolvimento do Estado
de Rondônia, que é a Secretaria de Indústria e Comércio. Não
tem como meus amigos, não tem como o Estado de Rondônia
falar em indústria, em industrialização, se não falarmos nesta
separação desta Secretaria de Industrialização. Por isso, eu

gostaria aqui meus amigos, de encerrar as minhas palavras
dizendo da alegria de abordar um assunto como este, espero
sim ter podido chamar a atenção na grandiosidade deste feito,
na grandiosidade deste evento, desta minha fala e que cada
um aqui possa de fato refletir sobre cada uma das palavras
que aqui já colocamos. Muito obrigado, fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do Excelentíssimo Prefeito do município de
Cacaulândia, Adelino Follador e, também com muita alegria
registrar a presença aqui do Sr. João Mendonça, ele que é pai
do nosso amigo Deputado Kaká Mendonça, mesmo tendo ele
feito uma cirurgia, está aqui assistindo essa sessão. Muito
obrigado senhor João. Com a palavra, por um tempo de vinte
minutos com aparte, o ilustre Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Senhor Presidente,
Senhores Deputados. A gente vem aqui hoje falar da nossa
região, o Deputado Tiziu como é um grande empresário trouxe
aqui um doce gostoso, mas ele com toda razão, que aqui no
nosso Estado temos produtos, temos aqui para industrializar
muitos produtos. Eu sou ali da cidade de Jaru e nós temos ali
uma produção de leite ali acima de 200 mil litros de leite, hoje
chegando a quase 300 mil litros onde temos essa produção de
leite a todo vapor. Uma pena que nós passamos por muitas
dificuldades ali na nossa região, de estradas, mas mesmo assim
ali a produção de leite a cada dia que passa vai aumentando.
Essa semana mesmo, eu visitando no meu município, a gente
encontrando onze horas da noite um caminhão de leite lá da
Linha 608, caído numa ponte, com quase 10 mil litros de leite.
E ver a produção de leite ali no meu município, uma produção
que vem desenvolvendo e o Deputado Tiziu, com toda razão,
nós temos que ir em busca de industrialização do nosso Estado,
criar comissão, não é nós ficarmos aqui de braços cruzados.
Nós Deputados temos que fazer várias comissões aqui, entrar
em contato com alguns Estados. Eu, até discutindo com o
Deputado Luiz Cláudio, a questão ali na nossa região do
Theobroma, do Anari aquele ali que o Deputado Tiziu conhece
ali, aquele meio ali que são umas terras boas, para produzir
cana, para a produção de cana, ter uma usina aqui porque a
gente vê a nossa região com esse desenvolvimento, as terras
melhores do que lá fora. Evidentemente que nós estamos aqui,
é um Estado novo, mas nós temos que pensar nesse
desenvolvimento e ver a necessidade do nosso Estado nisso
aí. É um fato importante para o nosso Estado, porque com a
industrialização nós vamos gerar empregos, vamos gerar
empregos, por quê? Porque nós temos uma juventude que daqui
a 10 anos, hoje aqui nós temos uma juventude que está naquela
era, já formado, precisando de emprego e se nós não nos
preocuparmos com geração de emprego, nós vamos viver daqui
a 10 anos no nosso Estado com muita dificuldade. Eu, na época
que estava na Prefeitura de Jaru, batalhei para trazer uma
indústria ali no município de Jaru do subproduto ali, do
subproduto do frigorífico, mas não conseguimos. Era farinha
de osso, eram vários produtos que iam fabricar, mas não demos
sorte naquela época porque deu algum problema com incentivo
fiscal e a indústria não veio aqui para Rondônia. Mas a gente
vê a preocupação,  não só a minha preocupação, o Deputado
Kaká ontem vinha conversando comigo, está indo ao Paraná
em busca de lutar para trazer um curtume aqui para a cidade
dele que é Pimenta Bueno. E a gente vê a nossa necessidade,
aqui nós que estamos num Estado que tem muito produto e vê
a necessidade, e a gente vê isso com toda a tranqüilidade,
mas V.Exª. pode contar com o meu apoio Deputado Tiziu e a
gente vê aí, a gente sabe da maneira, da visão sua empresarial
e com certeza vai dar certo, o Deputado Luizinho que tem uma
visão que já vêm de família industrial, pessoas que tem indústria
e tem aí essa visão, é muito importante. Aqui a Assembléia é
importante porque temos várias classes, aqui tem a classe dos
empresários, tem várias classes sociais de defesa. Hoje está
muito importante este Parlamento e é muito importante isso
aí. Mas a gente hoje, entrei em contato em Brasília com o
Senador, com o chefe de gabinete do Senador Sérgio Zabial:á,
ele conseguiu já levar, está para entrar em pauta, precisamos
dos Deputados aqui, que ligassem para os nossos Senadores,
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eu estou em contato com o Senador Valdir Raupp, ligar para a
Senadora Fátima Cleide, para o Senador Expedito Junior porque
essa PEC que está lá para entrar em votação, se ela passar,
ela vai para a Câmara e lá na Câmara, com certeza, vai ser
aprovada. E aprovando não tem como o governo vetar, porque
é de iniciativa do Senado e é por isso que eu pediria o apoio de
Vossas Excelências e ligassem. Se nós aqui do Estado de
Rondônia não fizermos a nossa parte, quem é que vai lembrar?
E é por isso que eu estou em contato todos os dias, todos os
dias eu tenho ligado em Brasília, porque eu vejo a necessidade
da criação do distrito de Tarilândia, eu vejo a necessidade e
Vossas Excelências de outras regiões, não só Tarilândia, como
Colina Verde; de Colina Verde estão aqui os dois Vereadores,
o Vereador Jorge e o Vereador Zé Furtado que sabem da
necessidade da criação do nosso município ali de Colina Verde.
E é a nossa batalha isso aí. O Vereador Jorge que é um Vereador
que vem batalhando muito ali naquela região, tanto ele como
o senhor Zé Furtado, e vem hoje, falando comigo, e vê a
necessidade da criação ali daquela região de Colina Verde,
que são pequenos agricultores e ali precisa, o pequeno
município que vai criando vai crescendo e uma estrutura grande
que vem ajudar muito ao nosso Estado, o desenvolvimento do
nosso Estado, porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum
e é por isso que existe g:m as forças políticas e nós estamos aí
criando esses municípios que tem boa estrutura, vai ajudar a
muita gente. Eu recebi ligações que eu nem conheço, Nova
Dimensão, eu nem conheço, lá na Linha 28, me ligaram de lá,
pessoas que moraram em Jaru, a necessidade que tem de
criar aquele distrito, virar município, a gente vê. Porque
Rondônia cresceu muito e é por isso que a gente vê a
necessidade, não é porque eu sou defensor desde a época
que eu era Vereador eu sempre fui um batalhador para que
criasse novos municípios. E nós não tivemos a permissão de
criar Tarilândia naquela época, por descendência de alguém
que não queria naquela época, alguma força política, fez de
tudo para não criar.  Mas, hoje, eles vêem a necessidade. Hoje,
Tarilândia, se for para ter um plebiscito, 95% vão lá, porque
sabem a necessidade, tanto Tarilândia como Colina Verde. Por
isso que eu sou defensor da Emenda, a PEC 13, que deixe a
liberdade aqui para a gente, que o Congresso Nacional, que a
Câmara dos Deputados não tire a nossa liberdade, porque
somos nós que vemos a necessidade.  O Estado de São Paulo
é um Estado muito rico, não é discriminando alguém que é
paulista, são eles que sempre têm atrapalhado a criação de
novos municípios.  Estão lá tentando atrapalhar.  Eu falei até
com o Senador Suplicy: ah! mas é necessidade, não, ele é um
Estado rico, não precisam. Não precisam porque a fatia vai
sair do bolão a nível nacional, por isso que eles ficam..., porque
dizem que a região norte, a região nordeste, a região centro-
oeste criam municípios muito pequenos e sai deles; e não é
por aí o caminho. E é uma batalha da gente, eu pediria aos
nobres colegas que ligassem para vários parlamentares, para
o Senador Expedito Júnior, para a Senadora Fátima, cobrassem
ali porque o Brasil todo está cobrando isso aí porque vê a
necessidade.  Não é só em Rondônia.  Nós temos municípios
no Estado do Pará, o distrito fica a quase setecentos
quilômetros, tem mais de quinze mil habitantes, para Vossas
Excelências verem a necessidade. E é por isso a minha batalha
nisso aí.  E para concluir, Sr. Presidente, nós vemos a
necessidade, o Deputado Maurinho colocou, falou aqui que
esteve hoje no Tribunal de Contas e ele falou sobre o Plano,
que são os quatro que nós vamos fazer aqui, vamos destinar, é
muito importante isso aí.  Eu, no município de Jaru e todos os
prefeitos, o que a gente determinar ali, os quatro anos, a obra
de necessidade, aprovar. É muito importante que esta Casa, a
gente vê aí se bater em economia, e nós vemos a importância
agora. Por que a importância? Porque é onde vai determinar a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai determinar, dizer “olha,
nós temos um milhão para investir em asfalto em tal lugar”, e
ali depois de colocar, isso eu fiz em 2001, orientação do Tribunal
de Contas, eu fiz em 2001, é importante Deputado Maurinho.
Vossa Excelência foi em busca de uma coisa, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, isso daí é importante e vai detalhar a
necessidade dos três anos do nosso trabalho.  E que cada
cidade que faz aqui, por região, Ouro Preto tem o Deputado

Dantas, Deputado Alex, tem eu em Jaru, então vamos fazer
uma comissão de três Deputados e vamos ali naquelas cidades
ver a necessidade das nossas cidades da região porque é
importante demais. Aqui em Porto Velho, o Deputado Maurinho,
Deputado Ribamar, o Deputado Miguel que é aqui da região, o
Deputado Valter de Araújo e também o Deputado Wilber, que
façam o mesmo aqui que vai ser importante para nós
parlamentares porque somos nós que vamos detalhar o que
nós queremos no Estado de Rondônia. Nós vamos fazer um
Raio X.  Vamos fazer um Raio X aqui, é muito importante. Às
vezes ninguém dá atenção, não isso é mais que se vota, vamos
votar a lei aí que é mais uma coisa que vai...’. E não é assim, é
importante, porque, graças a Deus eu fiz uma boa administração.
Porque eu me atentei para a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
fiz a coisa correta e graças a Deus eu tive a felicidade, tive a
sorte de cumprir o que à lei determinou.  E ali é importante, os
senhores podem prever o Estado de Rondônia, só dar um
exemplo aqui, vai gastar R$2.000.000,00 (dois milhões) na
estrada que liga a BR à Tarilândia,R$2.000.000,00 (dois milhões
por ano), e ali é obrigatório, é um negócio super importante,
isso aí para a gente. E como o Deputado Dantas, o Deputado
Alex tem interesse, isso daí deveríamos sentarmos e pegarmos
aqui os assessores da Assembléia daqui, detalharmos isso aí
porque nós viemos aqui, o povo nos colocou aqui e nós não
somos obrigados a saber tudo.  Os nossos assessores é que
vão detalhar tudo para a gente e nós vamos explicar e é por
isso que nós viemos aqui para defender a nossa comunidade,
defender o nosso povo.  Eu vim para cá para cuidar muito bem
da minha região.  Não vim aqui para cuidar de interesses
particulares.  Eu vim para cuidar da minha região e a mesma
proposta é do Deputado Wilber, do Deputado Dantas, do
Deputado Ribamar, do Deputado Tiziu, do Deputado Miguel,
que vieram nesse intuito aqui nesta Casa. Não viemos aqui, o
Deputado Maurinho, e a importância, viu Deputado Maurinho,
Vossa Excelência colocou aqui, uma coisa muito importante
porque às vezes nós estamos aqui até despercebidos, mas é
muito importante que para aonde vamos deixar tudo detalhado,
os três anos.  Vamos fazer agora, em 2007 para 2008, 2009,
2010 e 2011.  E é assim que nós vamos fazendo um bom
trabalho para o nosso Estado, ver o que é necessidade, ver um
planejamento para o Estado de Rondônia.  Porque o Governador
do Estado depende da aprovação desta Casa, depende disso
aí e vai ao encontro das necessidades, porque ele fala aí que
quer ajudar a comunidade e aqui nós temos como ajudar muito.
E ajudar também o Estado nesse sentido.  Estivemos na sexta-
feira lá em Jaru, inaugurando a Casa do Menor lá na cidade de
Jaru, estava o presidente desta Casa, estava o Governador,
estava o Juiz, Dr. Eucir, que colaborou porque a Justiça que fez,
o Estado entrou com R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a
Justiça, se eu não me engano entrou com R$120.000,00, (cento
e vinte mil reais) o Judiciário e eu quero parabenizar aqui o Dr.
Eucir que tem feito este trabalho lá. Na época em que eu estava
na Prefeitura, ele também ajudou a fazer a Casa da Criança.
Aquelas crianças abandonadas, aquelas crianças pequenas e
eu fiz uma obra bonita de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
que o município e a Justiça... E esse trabalho, inauguramos lá
uma obra bonita e estão lá aqueles menores infratores que
ficam lá.  Eu sei que é difícil, mas está lá. O governo entrou
com 15 funcionários, todos ajudando àquela comunidade.  E
tivemos também uma grande partida de futebol lá.  O time de
Ji-Paraná, que o Deputado Euclides não está aqui nesta hora,
que foi para derrotar o time de Jaru, mas o time de Jaru é
muito bom e empatou de zero a zero, porque o juiz não foi
muito bom.  Cadê o Deputado Euclides que falou que o juiz não
foi muito bom, mas empatou de zero a zero. Mas graças a
Deus a minha cidade tem um time de futebol e a gente fica
feliz e o povo ali na torcida gritava quando acendeu as luzes e
eu fiquei feliz, se não fosse o Amauri não tinha essa iluminação
pública.  Eu fico feliz porque são coisas que nós ganhamos na
política, ali aquele estádio bonito que nós ajudamos a contribuir,
a passagem ali, por quatro anos e oito meses, graças a Deus.
E todos os parlamentares aqui vem aqui para ajudar a nossa
comunidade. Quero agradecer aqui Sr. Presidente, e muito
obrigado. E o Plano de Diretrizes Orçamentárias, podem contar
comigo que o Deputado Dantas, o Deputado Alex, nós irmos
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até às comunidades com a nossa assessoria para nós trazermos
um Raio X da sociedade aqui para dentro do Parlamento para
ver o que é melhor para a nossa sociedade do Estado de
Rondônia. Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em nome do
Deputado Luizinho Goebel, registrar a presença do Vereador
Pedrão, do Vereador Dorival e também do Vereador Adeilton
lá do município de Seringueiras, presentes aqui na galeria desta
Casa. Senhores Deputados, considerando a solicitação do
Deputado Ribamar Araújo para ser substituído na Comissão
Temporária Especial, nomeada pelo Ato nº008/07, lida no
expediente desta sessão e que o Artigo 23 do Regimento Interno
desta Casa estabelece que “os membros das comissões serão
nomeados pelo Presidente da Assembléia, mediante a indicação
dos líderes”. Nesse momento solicito ao líder do Partido dos
Trabalhadores, o próprio Deputado Ribamar Araújo que indique
um Deputado do seu Partido para substituí-lo como membro
da referida Comissão.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Senhor Presidente, em
face do Deputado Neri Firigolo estar com problema de saúde,
da sua esposa, estar ausente, eu indico o nobre colega,
Deputado Professor Dantas.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está aceita a
indicação.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com à palavra,
pelo tempo de 20 minutos, com apartes, o ilustre Deputado
Miguel Sena.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MIGUEL SENA – Excelentíssimo Deputado Neodi
Carlos, Presidente desta Casa em nome do qual cumprimento
todos os colegas membros desta Mesa, cumprimento aqui todos
os Deputados aqui presentes, colegas Deputados, a imprensa
presente, cumprimento aqui o público, que está aqui nos
acompanhando, tem acompanhado o trabalho nesta Casa.
Inicialmente eu gostaria de fazer referência, Presidente, às
Indicações que foram feitas por este parlamentar, na semana
passada onde indica ao Governador do Estado de Rondônia,
sobre a necessidade de fazer convênio com a Prefeitura de
Guajará-Mirim, para limpeza, manutenção abertura de ruas, e
avenidas. Outra Indicação feita por este parlamentar, indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, que há a
necessidade de patrolar, encascalhar as estradas vicinais do
Município de Guajará-Mirim. E foi também feito uma Indicação
a esta Casa de Leis, pedindo à Mesa para destinar vagas nos
estabelecimentos e adaptar banheiros na Assembléia Legislativa
para atender nossos deficientes físicos. Na quinta-feira passada
nós acompanhamos aqui também na escada, gostaria aqui já
de requerer à Mesa também, incluindo na minha indicação,
que déssemos condições para que os deficientes físicos possam
subir a rampa e se assentarem ao nosso estabelecimento, à
platéia, ao pessoal que vem assistir aqui aos trabalhos desta
Casa. Dizer também Presidente, dizer aos colegas Deputados,
que tive o prazer, como foi colocado na semana passada, tive
o prazer de fazer uma visita in loco visando o trabalho que o
Estado de Rondônia tanto precisa na área da saúde, eu tive o
prazer de fazer uma visita ao Estado da Bahia, e Salvador
especificamente, onde visitamos o INCOBA, que é um Instituto
do Coração da Bahia, e tivemos visitando, esse Instituto do
Coração da Bahia, que é responsável pelo trabalho de alta
complexidade da Bahia. É o único Instituto do Coração
especificamente criado para atender os pacientes do SUS, o
Sistema Único de Saúde. E também tive no Hospital particular,
o Hospital da Bahia que faz o atendimento de cirurgia cardíaca,
às pessoas que necessitam do trabalho, que tem condições
particulares e que tenham outros convênios. E aqui Deputado
Ribamar, V. Exª. que é médico, eu acho que o companheiro
Deputado Alexandre não está aqui neste momento, que também

que é médico, e Vv. Exª.s sabem da grande necessidade pelo
que o Estado passa hoje, na área, no serviço de alta
complexidade, serviço esse que o Estado deixa de trazer os
recursos, eu pedi para fazer esse levantamento, mas o Estado
deixa de arrecadar algo em torno de R$700.000,00 (setecentos
mil reais), que seria renda per capita para que se faça
tratamento e cirurgia cardíaca no Estado de Rondônia. Isso
sem falarmos no recurso que o Estado está deixando de
arrecadar, Sr. Presidente, na área de cirurgia ortopédica de
alta complexidade, que o Estado está deixando de arrecadar
na área de alta complexidade de cirurgia de cabeça. Então são
recursos que o Estado está deixando de arrecadar e em contra
partida o Estado ainda está gastando com isso. O Estado gasta
mais de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por mês, para
adquirir passagens, para mandar os pacientes que precisam
de tratamento de alta complexidade para fora do Estado, ou
seja, se nós formos somar tudo isso aí, é algo em torno de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) de prejuízo para o
Estado de Rondônia. Estive na semana passada, antes de viajar,
estive com o Governador Ivo Cassol, explicando ao Governador
sobre a necessidade do Estado implantar esses serviços aqui,
para que o Estado possa, além de economizar o recurso que
gasta com o TFD, o Estado possa também trazer esses recursos
que ficam em Brasília, ficam no Ministério da Saúde,
percapitamente trazendo um grande prejuízo financeiro e
comercial para o nosso Estado de Rondônia, onde
positivamente recebi carta branca do Governador Ivo Cassol
para trabalhar em nome do Governo, em nome da Secretaria
de Saúde e tentarmos trazer esse serviço para o Estado de
Rondônia. Surpresa foi, Sr. Presidente, o recebimento que tive,
a recepção que tive na Bahia pelos empresários do setor em
cirurgia coronária, pelos médicos cirurgiões desses setores,
me levaram para conhecer inclusive todo o setor, o centro
cirúrgico, o pediátrico, o centro cirúrgico de adulto, enfim tudo.
Conversei e tive, obtive desses empresários, na Bahia, o grande
interesse deles virem para cá implantar esses serviços no
Estado de Rondônia.  Serviço esse que será investido através
desse grupo que está vindo para o Estado de Rondônia, estaria
investindo só em equipamento no Estado de Rondônia, do serviço
privado, algo em torno de R$10.000.000,00  de (dez milhões
de reais), serão investidos no Estado de Rondônia dentro desses
seis meses, Sr. Presidente. E o mais importante disso aí não
são os recursos que virão para o Estado de Rondônia, o mais
importante disso aí meus amigos chama-se preservar a vida,
preservar a saúde. Quando eu disse anteriormente aqui que
quando eu fui Secretário de Saúde eu tive que tomar, algumas
ações como por exemplo fechar o João Paulo II e fazer um
novo hospital mais humano para a população eu fiz. Quando
eu disse aqui que eu assumi naquela época a Secretaria de
Saúde, que nem medicamento tinha nos hospitais, eu tive que
me sacrificar, eu e o Governo do Estado, e comprar
medicamentos com dispensa de licitação. Da mesma forma
nós precisamos na época, contratar uma empresa para fornecer
alimento para os doentes dos hospitais João Paulo II, Hospital
de Base, para as crianças do Hospital Infantil, nós contratamos,
não tinha jeito, ou a gente contratava ou a pessoa morria de
fome, ou morria por falta de medicamento. Então foi exatamente
nisso aí que eu respondo por algumas ações públicas, mas
dizer para vocês, que agora, como parlamentar a minha
responsabilidade é maior, a minha responsabilidade é maior,
porque eu não tenho só a responsabilidade na área da saúde,
como quando eu era Secretário Estadual, quando eu fui
Secretário Municipal, agora eu tenho responsabilidade em todos
os âmbitos do Estado. Eu tenho responsabilidade com a saúde,
com a educação, com as estradas, com os deficientes físicos
que estiveram me procurando, pedindo para ter estacionamento
para eles, pedindo para se adequar essas escadas aqui dentro,
pedindo para se adequar um banheiro aqui dentro.  Então o
que eu acho mais importante de tudo isso aqui não são os
recursos, o mais importante disso tudo aqui é que nós vamos
evitar que Deus o livre hoje qualquer um de nós parlamentar,
qualquer um de vocês aí que estão sentados nos assistindo,
qualquer um, pessoal da imprensa, se hoje nós precisarmos,
tivermos algum problema de coração, alguma dor no peito nós
vamos correr para onde? Se nós chegarmos ao Hospital de
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Base não tem cirurgião cardíaco lá, se nós chegarmos aos
hospitais particulares também é do mesmo jeito.  Então meus
amigos é muito importante essas ações agora. Estamos com
carta branca, o Governador foi muito sensível a isso aí nos
dando carta branca, o Doutor Alexandre esteve comigo ainda
na quinta-feira, quando eu estava embarcando para Bahia,
conversamos um pouco sobre isso aí, e eu não tenho dúvida
que agora eu precisarei ir com a nossa equipe novamente a
Brasília tentar liberar também futuramente os recursos extras
teto que estão ficando ali naquele Ministério.  Para encerrar
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar também um grande
simpósio que nós estaremos...

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Miguel Sena,
permita-me um aparte?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, concedo aparte
Deputado.

O Sr. Jesualdo Pires – Eu quero congratular o
Deputado Miguel Sena por trazer para nós aqui um assunto
tão importante, eu que não faço parte da área de saúde, eu
não entendo da área de saúde, sei que V. Exª. é um técnico,
uma pessoa que tem muita experiência nessa área como ex-
Secretário Municipal e ex-Secretário de Estado de Saúde, a
sua preocupação é muito importante, hoje nós vemos a questão
da saúde principalmente na população de baixa renda sendo a
principal preocupação deles, a questão da saúde é muito
importante e esse assunto que V. Exª. traz aqui hoje é de
fundamental importância para as pessoas que precisam do
serviço de saúde pública, as pessoas que tem que recorrer
esse serviço e que muitas vezes não consegue ter esse
atendimento.

Então eu quero congratular, eu apesar de não pertencer
essa área da saúde, não ser um médico, não ter nenhuma
afinidade com essa área eu quero me colocar a sua disposição
e ser um parceiro, porque acredito que a saúde pública é de
fundamental importância para o nosso Estado. Parabéns
Deputado.

O SR. MIGUEL SENA – Muito obrigado, Deputado,
companheiro Deputado membro da Mesa e pediria que se
registrasse aqui o aparte do nobre Deputado Jesualdo. Para
finalizar, mudando um pouco de assunto, gostaria de registrar
aqui nesta Casa, Sr. Presidente, o convite que já foi formulado
pessoalmente e gostaria de ampliar este convite a todos os
colegas Deputados, no próximo dia 09 nós estaremos realizando
em Guajará-Mirim, minha terra natal, um grande simpósio,
onde estaremos tirando as perspectivas para o desenvolvimento
daquele município que hoje se encontra adormecido. Vai ser
dia 09, com abertura às 8horas da manhã e o encerramento
às 17horas. Já convidei o Presidente desta Casa, o Deputado
Neodi, agradeço que já se predispôs a estar presente conosco
participando dos trabalhos, convidaria todos os membros da
Mesa nossa aqui, todos os Deputados, seria na segunda-feira
durante o dia e na terça-feira, dia 10, é aniversário de Guajará-
Mirim e nós estaremos também fazendo na mesma noite
também estará um grande evento, durante o dia estaremos
levantando as perspectivas para o desenvolvimento de Guajará-
Mirim. A noite estará acontecendo um festejo grande de música
à população daquele município. E, no domingo, dia 10, é o
aniversário da Escola Almirante Tamandaré, escola onde eu
fiz o meu primário, 40 anos de escola, e o bairro onde eu nasci
e lá também estaremos fazendo um grande churrasco à
população daquele meu bairro. Gostaria de convidar nossos
colegas aqui, já antecipadamente. Dizer também que hoje o
Governador, na parte da manhã, confirmou a sua presença
também lá no dia 09 para festejar no dia 09 e dia 10 o
aniversário daquele município. Então fica aqui, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, assim como o Deputado Jesualdo, espero
contar nesta grande investida da minha Indicação de instalarmos
aqui um serviço de alta complexidade no Estado de Rondônia.
Espero contar com os outros colegas Deputados. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passaremos às Comunicações de
Lideranças. Com a palavra, por um tempo de 20 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Senhora Deputada Daniela, imprensa,
senhoras e senhores. Sr. Presidente, eu gostaria aqui apenas
de fazer algumas observações com relação ao que disse aqui
o nobre Deputado Euclides Maciel. O Deputado Euclides nos
chamou a atenção aqui, Deputado Jesualdo Pires, para um
assunto que eu já venho debatendo aqui em Porto Velho, desde
o meu período de Vereador, com relação à questão de geração
de emprego e renda no Estado de Rondônia com relação à
questão da profissionalização. Esse questionamento foi objeto
de indicação minha quando Vereador ao Governo do Estado,
de centenas de cobranças ao Prefeito de Porto Velho dada a
grande necessidade que nós temos de ofertar aos nossos jovens
a oportunidade de se profissionalizar. E isso só será possível,
Sr. Presidente, a partir do momento que houver por parte do
Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Educação uma
mudança de foco na questão da profissionalização. Nós
tínhamos no Estado de Rondônia, até há pouco tempo o Colégio
Rio Branco que tinha o curso de contabilidade, de nível médio
profissionalizante, onde quem concluía ali o seu 2º grau de
contabilidade poderia tirar o seu CRC, seu registro no Conselho
de Contabilidade e atuar no mercado de trabalho. Porque é
bem verdade que o grande sonho de todo jovem, Deputado
Ribamar Araújo, é a universidade. Mas é bem verdade também,
Deputado Luiz Cláudio, que esse é o sonho mais frustrado que
existe, principalmente no Estado de Rondônia dado ao alto
índice de pobreza da nossa sociedade. A maioria das nossas
famílias não tem condição de pagar uma mensalidade de uma
universidade sequer pra um filho, imagina uma família que
tem 4, 5 filhos com idade de fazer um curso universitário. Vossa
Excelência, Deputado Dantas, que é professor conhece bem a
realidade. Então é preciso que a nossa Secretaria de Estado
da Educação mude esse foco, que volte a investir nos cursos
profissionalizantes, como é feito no Estado de São Paulo através
do CETAS, que são cursos de nível médio profissionalizante
que dá para o jovem, para o senhor, a senhora que vai para
esses bancos de escola, ao concluir o seu curso de nível médio,
tem a oportunidade de estar preparado para o mercado de
trabalho, quer seja através da carteira assinada, quer seja na
questão mesmo autônoma, ou até mesmo na questão de abrir
sua própria empresa e de constituir seu próprio negócio.
Enquanto nós não fizermos investimento dessa envergadura,
nós não vamos possibilitar aos nossos jovens a oportunidade
da universidade. A Universidade Federal de Rondônia, a grande
verdade, que na sua grande maioria de seus membros são
alunos egressos de outros Estados, em torno de 45%, desse
restante a grande maioria são jovens de classe média e classe
alta e não são os jovens da periferia, o jovem marginalizado, o
jovem que sai da escola pública e consegue lá uma vaga, até
pela escassez e pela precariedade, pela deficiência que nós
temos até de cursinho preparatório dentro da rede estadual
de educação. Então, é preciso que nós chamemos à atenção
do governo do Estado para que possa criar em Rondônia,
através da SEDUC, esses cursos de nível técnico, para possibilitar
aos nossos jovens a partir da conclusão dele gerar sua renda
para pagar a universidade particular e até mesmo de se
preparar para disputar uma vaga na universidade pública. Como
também é preciso fazer um questionamento nesta Casa em
relação à Universidade Estadual, Deputado Luiz Cláudio, essa
universidade já está criada há vários anos e até hoje não foi
colocada em prática e uma boa alternativa seria colocar essa
universidade em funcionamento, principalmente nas regiões
do Estado de Rondônia que não contam com uma extensão da
UNIR. É a promessa do Governo Federal de criar essa extensão
universitária, de melhorar essa questão universitária no Brasil.
E o Estado de Rondônia pode contribuir com isso implantando
a Universidade Estadual, buscando as possibilidades de
implantação e efetivação. E um exemplo claro disso aqui, a
região de Jaru. É uma região que não tem universidade, só
tem uma universidade particular, que é via digital, e que não
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atende satisfatoriamente a demanda que nós temos. Porque
em torno de Jaru tem em torno de 8 a 10 municípios, Deputado
Neodi, que V.Exª. conhece bem, que tem uma grande carência,
uma grande dificuldade de deslocamento para poder ter acesso
à universidade. E com a implantação de uma universidade em
Jaru e/ou em outras regiões pólos do Estado de Rondônia
facilitaria até para as parcerias que são firmadas na maioria
das vezes com as próprias prefeituras: com transporte, com
auxílio, para que os nossos jovens do Estado de Rondônia
realmente possam, não apenas sonhar, mas ter o sonho
realizado, de fazer um curso de nível superior. E o que o
Deputado Euclides colocou aqui com relação à questão da
experiência, enquanto, Deputado Wilber, nós não tivermos essa
consciência de implementarmos, eu chamo isso de centrais de
profissionalizações estratégicas no Estado de Rondônia, a
começar por Porto Velho, criando um grande banco de dados,
onde o nosso mercado de trabalho possa absorver essa mão-
de-obra após profissionalizada, sem a exigência da experiência.
Seria uma parceria do poder público com a iniciativa privada,
para evitar essa exigência da experiência de quem nunca
trabalhou. E a nossa demanda é muito grande. É uma demanda
reprimida que assusta. Quando o Deputado Euclides coloca a
questão dos internos do Centro de Recuperação que foi
implantado em Ji-Paraná, é só voltarmos para a questão
penitenciária do Estado de Rondônia, 95% da população
carcerária de Rondônia são jovens entre 18 e 24 anos, e nós
não chegamos a 2%  desses presidiários que sequer iniciou
um curso de nível superior. A grande maioria deles é analfabeto
ou são analfabetos funcionais. São jovens 100% excluídos da
possibilidade de sonhar com o futuro. A maioria, Deputado
Luiz Claúdio, jovem que não teve a oportunidade de ter pai ou
mãe para acompanhar o seu crescimento. Jovens filhos de
famílias paupérrimas, pobres que não têm a oportunidade
sequer de ir para uma escola primária, quer seja por falta de
vaga, por falta de roupa, por falta de alimento, por falta de
oportunidade. E que o caminho mais fácil que lhes restou foi o
aliciamento do marginal, foi o aliciamento do mundo do crime.
E esses jovens hoje estão jogados nos presídios, relegados a
própria sorte na maioria das vezes, sem nenhuma estrutura
de ressocialização. Não adianta ser hipócrita aqui e dizer que
nós temos presídios que cumprem com o fim primeiro da pena,
que é o fim da ressocialização, da reintegração social desses
presos. Eu vi uma entrevista do Presidente da Federação das
Indústrias do Brasil quando ele dizia de uma parceria que está
sendo feita com o Governo do Estado de São Paulo para poder
através das indústrias, do setor empresarial de São Paulo,
trabalhar a ressocialização desses presos através de geração
de emprego, através de oportunidades de profissionalização
dentro dos próprios presídios. Esse é um outro olhar que nós
precisamos ter. É muito cômodo para o Estado, é muito cômodo
para a sociedade achar que ao prender um menino, lá no
presídio mirim, uma criança, que o ECA diz que ela tem direito
à educação, à saúde, à alimentação, ao lazer, a isso e aquilo,
e a mesma Constituição que dá esse direito à criança permite
que o Estado prenda e o trata, e o profissionalize para ser
marginal. Nós nunca vamos ter uma sociedade transformada
se nós não investirmos nas nossas crianças. Se nós não
investirmos na célula mater da sociedade que é a família, na
reestruturação da família. Se nós não tornarmos as nossas
escolas públicas, as escolas do Estado e do município num
espaço comunitário, num espaço onde a família possa participar,
onde a família e a sociedade possam discutir a estrutura das
nossas escolas, os conteúdos programáticos que são aplicados,
que são lecionados para os nossos alunos. Enquanto nós não
investirmos em educação nós não vamos ter qualidade de vida.
Eu vejo na educação a mola mestra para a transformação da
nossa sociedade, para a criação, conscientização e geração
de uma nova sociedade de cidadãos conscientes e responsáveis,
prontos para o exercício de sua cidadania. Eu queria, nesta
oportunidade, parabenizar o Deputado Euclides Maciel, tanto
pelo discurso, Deputado Jesualdo, quanto pela iniciativa do
Centro de Recuperação que ora foi instalado no município de
Ji-Paraná. E aproveitar para chamar à atenção desta Casa,
para que a própria Assembléia Legislativa, Sr. Presidente,
através da Escola do Legislativo, pudesse mudar um pouco o

foco, sair apenas dos cursos ligados ao Poder Legislativo, até
mesmo as questões administrativas do poder público, mas que
nós pudéssemos dentro de um levantamento, da demanda
reprimida que nós temos de mão-de-obra especializada de
nível técnico dentro do Estado de Rondônia, para atender ainda
que essa demanda pequena que nós temos da nossa indústria,
do nosso comércio, criar algumas alternativas de cursos ali de
nível profissionalizante para poder atender esta demanda,
pensando no futuro dos nossos jovens. Uma outra questão
que eu quero aqui abordar, Sr. Presidente, e V.Exª. colocou
aqui com muita propriedade, é a questão da regularização
fundiária do Estado de Rondônia. V.Exª. tem 100% de razão, e
é um tema de tamanha relevância e importância e tem
irrestritamente o apoio desse parlamentar para poder alavancar
com o senhor esta bandeira. Eu vou aqui apenas citar um
exemplo: tanto o Estado de Rondônia como o Estado do
Amazonas e o Estado do Acre, que são Estados vizinhos, a
grande maioria das terras que hoje são terras onde existem
os litígios, onde existe a grande briga por pedaço de terra e
até com crimes onde eu citei nesta Tribuna que os próprios
parlamentares do Estado do Acre, do Estado do Amazonas,
Deputado Valdivino Rodrigues, queriam vir aqui para dentro do
Estado de Rondônia tomar decisões sem comunicar a esta Casa,
sem comunicar ao Governo do Estado de Rondônia como se
este Estado fosse um Estado sem dono e sem lei. São terras
que sequer foram arrecadadas, Sr. Presidente, pela própria
União. São terras devolutas. São terras que não foram
arrecadadas pelo Estado do Amazonas, pelo IBAM e são terras
que estão nesse litígio. Terras onde existem pessoas ali,
ocupando-as há mais de dez, vinte, trinta anos e que não tem
sequer uma carta de ocupação do INCRA, e que hoje estão
envolvidas no litígio. E V.Exª. tem razão quando chama à atenção
do Governo do Estado para que faça, que tenha essa tomada
de posição para chamar para si a responsabilidade pela
regularização das nossas terras. Isso é responsabilidade do
Estado sim. E a forma mais prática, mais eficiente e mais rápida
que se tem de regularizar essas terras, de dar ao nosso
trabalhador do campo a oportunidade de ser dono de direito e
de fato da sua área de terra e de criar alternativas para fixar
esse homem na terra, dando a eles uma oportunidade de ter
uma educação digna para os seus filhos, saúde e assim como
todas as outras situações que precisam ser resolvidas. Quero
ainda colocar mais uma vez no que disse o Deputado Amauri
com relação à questão das emancipações. Esse é um grande
clamor não só do Estado de Rondônia, mas do Brasil, Deputado
Tiziu. E V.Exª. colocou aqui muito bem a situação de Jacinópolis.
Eu tive em companhia do Governador Ivo Cassol, visitando pela
primeira vez o distrito de União Bandeirantes, e fiquei chocado
com o que eu encontrei ali. Uma população enorme, uma área
produtiva, onde se produz de tudo: banana para fazer o doce
que V.Exª. colocou aqui, tudo que se planta ali, se colhe. Mas
eu vi ali uma tristeza, eu vi ali um menino de 12 anos que veio
para mim com lágrimas nos olhos e disse: ‘Deputado, nos ajude,
nós queremos estudar!’. Nós temos aqui um prédio alugado
pelo Estado com três salas de aula, mas tem alunos para encher
mais cinco ou seis salas se forem instaladas aqui. Aqui não
tem uma escola estadual e não é culpa do Governo do Estado,
é bom deixar isso aqui claro, porque foi licitada uma escola, o
empresário foi seqüestrado, depois o cara que seqüestrou
morreu, disseram que era o empresário e ele teve que fugir, e
o Governador teve que fazer o destrato para fazer uma nova
licitação.  Enquanto isso aqueles meninos estão ali praticamente
marginalizados, sem educação. E eles colocavam a necessidade,
Deputado Neodi, onde o professor para poder confeccionar a
prova Deputado Tiziu, tem que fazer a caneta ou ditar ela na
sala de aula porque não tem nem sequer um mimeógrafo. A
extensão que tem em Bandeirantes é da Escola Carmela Dutra.
A nobre diretora da Escola Carmela Dutra, não teve a coragem
de responder um documento do meu gabinete dizendo quais
são os benefícios que estão inseridos no contexto da estrutura
do Carmela Dutra para extensão de União Bandeirantes, porque
os alunos de União Bandeirantes estão no censo da Escola
Carmela Dutra. Lá não chega a merenda que precisa chegar,
lá não chegam os cadernos que precisam chegar, lá não chega
nada. Tem apenas a professora Elizete lá, respondendo de
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forma precária por aquela Escola e clamando e gritando por
socorro, assim como nós temos ali todas as estradas vicinais,
inclusive à chamada Linhão que não tem sequer a possibilidade
de se trafegar até de caminhonete, muito mais com qualquer
outro tipo de carro. Alunos, Deputado Tucura, que andam dez
quilômetros de bicicleta para poder vir para sala de aula no
Distrito de União Bandeirante, porque a prefeitura ao invés de
utilizar R$1.350.000,00,)um milhão trezentos e cinqüenta mil
reais) que é repassada pelo governo do Estado para o
transporte escolar, comprou bicicleta e deu para menina andar
dez quilômetros para ir para escola. Sai de casa às 9 horas da
manhã para chegar meio dia para estudar, sem almoço e 3
horas da tarde é a hora que é oferecida à merenda quando
tem e depois tem que voltar para casa a noite sob qualquer
tipo de perigo e de risco. Isso é uma vergonha num Estado
produtivo e empreendedor como o nosso. Eu estou colocando
esta situação aqui porque ela nos causa indignação. Fiz aqui
Sr. Presidente, embora não estando presente nas últimas
sessões, algumas indicações, algumas solicitações que gostaria
de conclamar os meus colegas Deputados da bancada de Porto
Velho, Deputado Wilber, o próprio Deputado Luiz Claúdio, o
Deputado Ribamar, para que a gente possa formar aqui, o
Deputado Maurinho, uma corrente em prol do município de
Porto Velho, em prol dos distritos da Ponta do Abunã, dos
distritos do Baixo Madeira, que na maioria das vezes são
desassistidos, perdoe-me Deputado Ribamar Araújo, a
Prefeitura de Porto Velho, não é culpa só do Prefeito Roberto
Sobrinho, mas de todas as outras administrações, nunca
olharam para os distritos da forma que se deve olhar, sempre
os deixaram relegados a própria sorte. E, por isso, é muito
importante que nós tenhamos Sr. Presidente, inclusive esta
Casa já aprovou um Projeto de Resolução, já encaminhou para
o Presidente do Senado, conclamando e solicitando a aprovação
da PEC 3, que devolve ao Estado autonomia para tratar dessa
questão das criações dos municípios. Eu gostaria de pedir a
V.Exª., à Mesa Diretora desta Casa que envide mais esforços
nesse sentido, Senador Expedito Junior que está empenhado
nisso, para que a gente realmente consiga junto com a UNALE
fazer esse trabalho, para que a gente consiga dar a esses
distritos a oportunidade de gerir a sua própria sorte, de crescer
e de proporcionar a nossa população, esse povo ordeiro e
trabalhador, a oportunidade de gerar emprego, de gerar renda,
de ter condição de vida digna para evitar que num futuro muito
próximo eles venham para os grandes centros, para a capital
do Estado para ser mais um desempregado, mais um
marginalizado. Tenho dito, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações de Liderança passaremos à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura das proposições
recebidas.

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

ORDEM DO DIA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Dispõe
sobre proibição da pesca profissional nas bacias hidrográficas
dos Rios Guaporé e Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras
providências.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Decreta:

Art. 1º. Fica proibido a prática de pesca profissional
nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e mamoré, seus
formadores, lagoas marginais e afluentes; no trecho
compreendido entre a desembocadura dos rios São Miguel ao
do Cabixi, dentro dos limites fluviais do Estado de Rondônia,
para preservação e proteção da biota aquática, ictiológica, flora
aquática e do equilíbrio ecológico.

Parágrafo Único: Não deverão ser utilizados,
métodos, aparelhos, técnicas e circunstâncias consideradas
predatórias, as quais são:

I – redes e malhadeiras de qualquer natureza:
II – armadilha do tipo tapagem, pari, cercado ou

qualquer aparelho fixo:
III – aparelho de mergulho dom emprego de dispositivo

para respiração artificial:
IV – aparelho do tipo elétrico, sonoro ou luminoso:
V – fisga, gancho e garatéia:
VI- rede de arrasto de qualquer natureza:
VII – arpão, covo, espinhel e tarrafas de qualquer

natureza:
VIII – substâncias tóxicas ou explosivas:
IX – técnica de arrasto de qualquer natureza:
X – quantidade superiores à permitida:
XI – espécie de tamanho proibido pela legislação:
XII – espécies proibidas de captura.
Art. 2º. – Permitir-se-a somente pesca amadora

esportiva/turística (pesca e solta) e a de subsistência, dentro
das normas especificas as quais são:

I – as praticadas artesanalmente por populações
ribeirinhas e ou tradicional, para garantir alimentação familiar,
sem fins comerciais e que não ultrapassem 10 kg/dia por família:

II – as de atividades pesqueiras extrativas praticadas
com apetrechos artesanais e não predatórios, com fins
estritamente desportivos e recreativos:

III as praticadas por pescadores amadores. Com a
utilização de linha de mão e vara, linha e anzol, os quais não
ultrapassem a 10kg e respeitem os tamanhos mínimos de
captura permitida para cada espécie e com uso de embarcação
pilotadas por ribeirinhos e ou agentes sociais da pesca esportiva/
˜turística, previamente credenciados pela SEDAM:

IV – as pescas embarcadas, quando executadas com
o auxílios de embarcações de qualquer espécie e realizadas
com emprego de linha mão (linhada), caniços simples ou
dotados de molinete ou carretilha e isca natural ou artificial:

V – as pescas desembarcadas, quando executadas a
partir das margens de rios e lagos, com emprego de linha de
mão (linhada), caniços simples ou dotados de molinete ou
carretilha,  isca natural ou artificial:

Art. 3º. – Fica limitada na bacia hidrográfica conforme
o caput do artigo 1º e respeitando-se os tamanhos mínimos
estabelecidos para as espécies permitidas, a cota de captura
do pescado em 10kg (dez quilogramas) seja por família de
ribeirinho ou pescador amador não comercial:

Art. 4º. – Fica definida a Política Estadual de
Ordenamento do Setor Pesqueiro, estabelecendo as seguintes
diretrizes:

I – estimular e desenvolver pesquisas, objetivando
proteger e preservar a fauna e a flora aquática:

II – definir formas para prevenção e reparação de
danos a biota aquática:

III – incentivar a atividade do turismo ecológico na
bacia hidrográfica dois rios Guaporé e Mamoré:

IV – promover a educação ambiental:
V – estimular o surgimento dos soldados voluntários e

defensores do meio ambiente:
VI – incentivar o desenvolvimento de planos locais com

a implantação do APL:s-Arranjos produtivos Locais-que visem
dar sustentabilidade, as novas atividades para melhoramento
da qualidade de vida das populações ribeirinhas locais:

VII – incentivar os Municípios à criarem seus APL‘s e
os fundos municipais, para o desenvolvimento ecológico
sustentável do turismo da pesca esportiva:

VIII – incentivar os Municípios e implantar projetos
para o repovoamento de rios, lagos, com a implantação de
laboratórios de reprodução de  alevinos:

IX – criar nova modalidade econômica, com o
sortimento de criação de peixes a partir de tanques, viveiros e
grandes reservatórios, visando atender a demanda estadual
de matrizes e alevinos para a piscicultura de tanque, com as
espécies da região amazônica:

X – estimular a criação de peixes, com incentivos às
associações e ou orginizações comunitárias capacitando os
recursos humanos, para criar alternativas, visando o processo
de inclusão social:
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Art. 5º.  Fica denominada as Bacias Hidrográficas do
Guaporé/Mamoré, como Santuários Ecológico da Pesca
Amadora Esportiva.

Art. 6º. O Poder Executivo no prazo de 90 (noventa)
dias regulamentará a presente Lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

A região do vale do Guaporé inserido na área da
Amazônia Legal brasileira é composta de floresta úmida tropical,
com manchas de pantanal e cerrado, o que determina sua alta
diversidade e sua posição como um dos centros “endemismo”
de espécies da Amazônia. Através destes dados de
biodiversidades e de endemismo, com uma das maiores bacias
hidrográfica da Região, com lagos, logos marginais afluentes
e seus fornecedores da maior importância para ser o Corredor
Ecológico e de diversidades de peixes, capaz de alimentar as
populações ribeirinhas e ser implantado local para a pesca
esportiva tipo pesca e solta, gerando emprego, renda e modelo
de vida amazônica.

A bacia hidrográfica do Guaporé/Mamoré, fazem
parte das áreas protegidas localizadas na região do Guaporé/
Mamoré e estão divididas em Unidades de Conservação de
Uso Sustentável, sendo as Resex. Pedra Negras, Curralinho,
Cautário, Pacaás Novos e Rio Ouro preto e Unidades de
Conservação de Proteção Integral, sendo Parque Nacional
Pacaás Novos e Serra da Cutia, Parque Estadual de Corumbiara,
Guajará-Mirim, Serra dos Reis e Reserva Biológica Federal do
Guaporé e Reserva Biológica Estadual do Ouro preto.

Nos últimos anos, apesar das intensivas fiscalizações
nesta região feitas pela SEDAM e IBAMA, essas ações não têm
inibido a pressão de pesca predatória por arrastões e outras
formas destruidora do eco-sistema aquático. Os organismos,
ribeirinhos e Organizações não governamental têm denunciados
tais forma predatória de pesca e o perigo eminente de nos
próximos anos, termos uma das regiões mais linda do planeta,
mas sem peixes, tudo em razão do controle da pesca predatória.

A própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente –
SEDAM, através do seu Titular, iniciou em conjunto com seus
técnicos e ficais várias diligências e editou portaria restritivas
que por falta de uma legislação especifica, acabou não colhendo
os indicadores satisfatórios. Em razão da falta de uma legislação
que defini, disciplina e proíbe a pesca profissional de forma
predatória, quem mais tem sentido a queda do estoque de
peixe na bacia hidrográfica do Guaporé/Mamoré, forma as
Comunidades Ribeirinhas, a população que sempre tiraram os
seus sustentos dos rios e lagoas.

Quer com a presente lei Estadual, através do Governo
do Estado de Rondônia, criar as condições sociais e econômicas
visando incentivar o desenvolvimento Turístico Ecológico com
a implantação da Pesca Esportiva – Pesca e solta, além de
promover projetos sociais com as APL – Arranjo Produtivo Local,
garantindo recursos oriundos do FIDER – Fundo de investimento
e Desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Quer a presente Lei, garantir que a região não acabe
tornando um enorme fracasso pesqueiro com a extinção de
espécies de peixes que tradicionalmente atrai turistas na região.

Na região do Vale do Guaporé existem barcos-hotéis
que geram empregos e ajudam a movimentar a economia da
região com o envolvimento direto das comunidades ribeirinhas,
que prestam serviços de toda ordem.

A pesca amadora esportiva (pesque e solte) é um dos
fatores primordiais para o crescimento da atividade turística
em razão das atividades pesqueiras de arrasto e predatória,
tem limitado os estoques de todas as espécies de peixe na
Bacia Hidrográfica do Guaporé.

Rondônia luta para implantar um modelo sustentável
da Industria do Turismo, tendo como atrativo as potencialidades
pesqueira das nossas bacias hidrográfica, razão mais que
natural que os deputados estaduais, através do presente projeto
de Lei, venham de encontro com os anseios das suas
comunidades, que clamam por um maior controle da  pesca
predatória de arrasto e outros meios ilegais na região.

Atualmente mais de 200 pescadores vivem e
sobrevivem na região com o auxilio defeso pagos mensalmente
pelo Governo Federal – Secretaria da pesca e depois desse
período de ajuda financeira, suas atividades ficam prejudicadas
pelo baixo estoque pesqueiro, tudo, em razão da pesca
predatória com rede de arrasto.

Diante dos fatos acima quer a presente proposta em
resumo, aumentar os estoques pesqueiros da região; preservar
a ictiofauna que necessitam dos afluentes desta região, que
são berçários naturais para a sua reprodução; diminuição da
intensa pesca predatória, com isso, melhorar a qualidade de
vida das comunidades ribeirinhas; fazer com que o turismo
ecológico possa realmente ser mais uma alternativa de geração
de emprego e renda para as comunidades e comercio do
turismo da bacia hidrográfica do Guaporé e também atender a
Lei Federal nº7.679, de 23 de novembro de 1988, que estabelece
a competência do Estado de Rondônia como protetor da fauna
aquática e adotar as medidas necessárias ao ordenamento
pesqueiro.

Plenário das Deliberações, 6 de março de 2007.

- PROJETO DE LEI - MESA DIRETORA – Dispõe sobre a
criação, estrutura básica e estabelece as competências da
Corregedoria Geral da Assembléia Legislativa.

Assembléia Legislativa do Estado Decreta:

Capítulo I
Seção I

Da Criação e da Competência Geral.

Art. 1º. Fica criada a Corregedoria Geral da
Assembléia Legislativa, vinculada à Mesa Diretora, nos termos
do Anexo I desta Lei, com a seguinte competência:

I – determinar levantamento e fazer a revisão de
qualquer feito administrativo de oficio ou mediante
determinação do Presidente da Assembléia Legislativa.
Membros da Mesa Diretora, Parlamentares, por solicitação do
Secretário Geral ou mediante denúncias verbais ou expressas
que lhe sejam apresentadas.

II – abrir sindicância para apurar responsabilidades
dos servidores denunciados, com vistas a ações lesivas e
abusivas que venham a transgredir os deveres do servidor
público previsto no Regime Jurídico Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de Rondônia – Lei Complementar nº68/92.

III – promover todos os atos, desde sua abertura até
a decisão final, na qual deverá relatar os motivos que os
originou, as provas coligidas na instrução, concluir com um
relatório e, se procedente, indicar a punição aplicável ao infrator,
garantindo-se aos acusados o direito a ampla defesa e ao
contraditório.

IV – requisitar auditoria em qualquer tipo de feito
administrativo, dentro do âmbito geral da Assembléia
Legislativa, nomeando e dando prazo para conclusão e; da
Assembléia Legislativa, nomeando auditores e dando prazo para
conclusão e:

V – instaurar processo administrativo e relatá-los
encaminhando-os à superior decisão.

Seção II
Da competência Privativa

Art. 2º. À Chefia da Corregedoria Geral da Assembléia
Legislativa, compete:

I – exercer a direção, coordenação e organização dos
trabalhos da Corregedoria e do Cartório da Corregedoria Geral:

II – expedir portarias para abertura de sindicâncias e
processos administrativos disciplinares:

III – nomear os membros da Comissão de Sindicância
e de Processo Administrativo Disciplinar:

IV – chamar o feito à ordem para corrigir nulidades:
V – declarar nulidades de feitos de sua área de atuação:
VI – instaurar outros procedimentos para corrigir vícios

formais:
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VII – expedir notificações e intimações, ofícios e ordens
de missão:

VIII – relatar feitos:
IX – efetuar encaminhamentos de processos e

comunicações oficiais referentes a feitos de sua competência:
X – ouvir testemunhas:
XI – determinar autuação de processos e requisitar

auditoria em qualquer feitos administrativos e:
XII – despachar com o Secretário Geral, matéria de

sua área de atuação:

Art. 3º. Aos Corregedores da Corregedoria Geral da
Assembléia Legislativa, na condição de relatores, compete:

I- Presidir sindicâncias, processos administrativos,
fazer intimações:

II- Presidir audiências:
III- Ouvir testemunhas, requisitar auditorias, requisitar

quaisquer documentos ou cópias autenticadas para exame:
IV- fazer juntada nos respectivos procedimentos

apuratórios:
V-  determinar vistas de autos:
VI – estabelecer ampla defesa aos acusados:
VII – primar pelo legalidade dos feitos, evitando vícios

formais:
VIII – fazer as comunicações oficiais referentes ao

feito que presida e:
XI – determinar autenticação de documentos relatar o

feito que estiver presidindo e encaminhá-lo ao Corregedor-
Chefe:

§ 1º - Compete aos Assistentes dos Corregedores
juntar petições e documentos, fazer conclusão dos feitos ao
Corregedor a quem estiver afeto, reduzir a termo os
depoimentos, fazer pregão e apanhar assinatura dos
depoentes, inquirir depoentes e testemunhas e auxiliar o
corregedor em suas atribuições:

§ 2º- As funções de Corregedor e de Assistente da
Corregedoria deverão ser preenchidas obrigatoriamente por
servidores efetivos do Estado ou que estejam à disposição
deste.

Art. 4º - Ao Cartório da Corregedoria Geral da
Assembléia Legislativa compete:

I – encaminhar as notificações e intimações:
II – dar vistos dos autos às partes interessadas:
III – certificar o cumprimento de prazos:
IV – encaminhar oficio, autuar feitos e registrar-lhes o

andamentos:
V – juntar petições e documentos:
VI – autenticar cópia de documentos:
VII – apanhar assinatura dos depoentes, tomar o termo

qualquer denúncia em cartório:
VIII – juntar petições e documentos e :
IX – fazer conclusão ao Corregedor-Chefe:
Art. 5º. Para imposição de pena disciplinar é

competente:
I – no caso de demissão e cassação de aposentadoria

ou de disponibilidade, a autoridade competente para nomear
ou aposentar, após parecer da Advocacia-Geral e:

II – no caso de suspensão e repreensão, o Secretário
Geral:

Capítulo II
Da Estrutura Organizacional Básica

Art. 6º. Integra a estrutura da Corregedoria Geral da
Assembléia Legislativa:

I – chefia da  Corregedoria Geral:
II – Corregedoria-Adjunta:
III – Corregedoria:
IV – Assistência da Corregedoria:
V chefia de Cartório:
VI – Secretaria de Apoio:

    Capítulo III
     Das Disposições Gerais e Finais

Art. 7º. A Tabela de Vencimento Básico dos Cargos
de Provimento Efetivo e de Gratificações das Funções de
Confiança e/ou Vencimento dos Cargos de provento em
Comissão, estão definidas no Anexo II desta Lei.

Art. 8º. As Especificações e atribuições Gerais das
Funções de Cargos de Provimento Efetivo e de Gratificações
das Funções e/ou Vencimento dos Cargos de Provimento em
Comissão estão constantes no Anexo II:

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I

Estrutura Organizacional da Corregedoria Geral
da Assembléia legislativa do Estado.

I. - Corregedor-Chefe
I.I – Corregedor-Adjunto
I.I.I – Corregedor
I.I.2 – Assistente de Corregedor
I.I.3 – Chefe de Cartório

ANEXO II

Vencimento Básico Dos Cargos de provimento Efetivo
De Gratificações Das Funções De Confiança E/OU
Vencimento Dos Cargos De Provimento E Comissão

CARGO                                   QUANTIDADE    CÓDIGO
Corregedor-Chefe                           01          ALE/DSG-2
Corregedor-Adjunto 01 ALE/DSG-3
Corregedor 03 AT-03
Assistente de Corregedor 06 AT-02
Chefe de Cartório 01 AT-02

ANEXO III

Especificações E Atribuições Gerais Das Funções
De Cargos De provimento Efetivo De Gratificações Das
Funções De Confiança E/OU Vencimento Dos Cargos De
Provimento Em Comissão

ORD: 01; CARGO: Corregedor Chefe; QUALIFICAÇÃO: Curso
Superior em Ciência Jurídicas; EXIGÊNCIA: Registrado na
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB; ATRIBUIÇÃO: Exercer
todas as atividades constantes no art. 2º.desta LeiRegistrado
na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB

ORD: 02;  CARGO: Corregedor Adjunto; QUALIFICAÇÃO: Curso
Superior em Ciências Jurídicas;  EXIGÊNCIA: Registrado na
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB; ATRIBUIÇÃO: Exercer
todas as atividades constantes no art. 3º desta lei e, na ausência
ou impedimento do Corregedor–Chefe, substituí-lo.

ORD: 03; CARGO Corregedor;  QUALIFICAÇÃO: Curso Superior;
EXIGÊNCIA: Diploma; ATRIBUIÇÃO: Exercer todas as atividades
constantes no art. 3º desta Lei.

ORD: 04; CARGO: Assistente de Corregedor; QUALIFICAÇÃO:
Curso Superior; EXIGÊNCIA: Diploma; ATRIBUIÇÃO: Exercer
todas as atividades constantes no art. 3º §1º desta Lei, e as
que lhe forem delegadas pelo Corregedor que presidir a
Sindicância e/ou Processo Administrativo Disciplinar.

ORD: 05;  CARGO: Chefe de Cartório; QUALIFICAÇÃO: Curso
Superior; EXIGÊNCIA: Diploma; ATRIBUIÇÃO:O r g a n i z a r ,
coordenar, controlar e supervisionar todos os trabalhos
constantes no art. 4º desta Lei.
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JUSTIFICATIVA

A Mesa Diretora, nos termos de sua competência,
apresenta a esta Casa Legislativa, projeto de lei de sua autoria
que visa criar a estrutura básica e estabelecer competência da
Corregedoria Geral da Assembléia Legislativa, em substituição
à Comissão Permanente Processante, dando uma maior
agilidade aos feitos administrativos e moralizando a máquina
pública através da eficiência, para que haja impunidade àquele
que se servem da administração ao invés de servi-la e tão
pouco promover injustiças. Com a estrutura proposta temos a
certeza que com a nova dinâmica desempenhada pela Mesa
Diretora na gestão da Casa Pública haverá de ser reconhecida
pelos cidadãos de bem.

A mesa Diretora requer a tramitação da presente
propositura em regime de urgência.

Plenário das Deliberações,14 de março de 2007.
Neodi Carlos
Presidente-ALE

Alex Testoni
1º Vice-Presidente-ALE

Miguel Sena
2º Vice-Presidente-ALE

Jesualdo Pires
1º Secretário – ALE

Chico Paraíba
2º Secretário – ALE

Ezequiel Neiva
3º Secretário – ALE

Maurinho da Silva
4º Secretário- ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAÚDIO – Indica ao Poder
Executivo que viabilize junto à SECEL, o desenvolvimento da
prática esportiva nos bairros da capital.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao Poder Executiva Estadual, com
cópia a secretaria de Estado dos Esportes. Cultura e do Lazer
– SECEL, a necessidade de desenvolver a prática esportiva nos
bairros da Capital de maior população, promovendo torneios e
competições nas diversas modalidades esportivas.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares nossa propositura visa
incentivar os jovens e suas comunidades em geral, dando-lhes
oportunidade à prática esportiva em suas diferentes
modalidade. Visando com isto afastar estes jovens da ociosidade
e das drogas, proporcionando-lhes perspectivas de vida.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAÚDIO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de abrir as escolas à comunidade.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao Poder Executivo Estadual, com
cópia à Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, a
necessidade da abertura das escolas à comunidade para a
prática esportiva.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, visa esta propositura
proporcionar a integração social e dar oportunidade para a
prática esportiva da comunidade em geral.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAÚDIO – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade da elaboração de um projeto
em parceria com pais de alunos do 2º grau da zona rural.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o
Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, com cópia à
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, a necessidade da
elaboração de um projeto em parceria com pais de alunos do
2º grau, visando solucionar problema de alimentação escolar
na zona rural.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, nossa indicação visa atender
os alunos da zona rural que saem de suas residências para
freqüentarem escolas distantes nas linhas vicinais, ficando
muitas vezes sem alimentar-se o dia inteiro.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE –
Veda a realização de despesas com auxílio-moradia.

Assembléia Legislativa do Estado Decreta:

Art.1º. Fica vedada a partir da vigência desta Lei, a
realização de despesas com auxílio-moradia pela administração
pública direta e indireta do Estado de Rondônia.

Parágrafo único. A vedação de que trata esta Lei
não se aplica à Governadoria, quando o domicilio eleitoral do
Governador ou o Vice-Governador for do interior do Estado.

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

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo vedar, a partir
da vigência da lei, a realização de despesas com auxílio-
moradia, extinguindo, na pratica o referido beneficio que, na
maioria dos casos, são pagos de forma desnecessária.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
providências a Superintendência do Banco do Brasil em
Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Superintendente Regional
do Banco do Brasil, Dr. Fernando Pelisser, a necessidade da
instalação de um Terminal de Atendimento Automático – TAA
para a CERETRAN do município de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

A instalação desse Terminal em muito contribuirá com
os usuários da CIRETRAN que são aproximadamente 500
pessoas diária que necessitam efetuar pagamentos de taxas e
impostos e têm que se deslocar a Agência bancária que fica
distante do referido Órgão.

Primando pelo bem-estar da coletividade, em especial,
dos usuários dos serviços da CIRETRAN é que tomamos essa
iniciativa em buscar junto a Instituição Bancária citada os
serviços da mesma sejam disponibilizados no prédio do referido
órgão, onde já tem a estrutura física necessária para
acomodação dos equipamentos.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade que seja construída
uma Quadra Poliesportiva na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Governador Jorge Teixeira de Oliveira no Município
de Jaru.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto
no regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade disponibilizar duas viatura
tipo ambulância para a Unidade do Corpo de Bombeiro do
município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
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A presente indicação dispõe sobre a necessidade do
Governo do Estado disponibilizar duas ambulâncias para a
Unidade do Corpo de Bombeiro do município de Jaru,tendo em
vista, que desde a implantação desta Unidade do Município, a
mesma vem desempenhando um excelente trabalho junto à
população do município de Jaru, mas infelizmente a única
viatura que a corporação tem já não se encontra em bom estado
de conservação, passando a maior parte do tempo dentro de
oficinas para reparos, não tendo desta forma a corporação
condições de atender toda a demanda.

Com a disponibilização  de mais duas viaturas novas,
a corporação terá condições de atender não só a demanda do
município de Jaru, mas também a demanda dos município de
Governador de Jorge Teixeira e Theobroma, que formam a
região da grande Jaru.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos a colaboração dos nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 15 de março de 2007.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar as
linhas 664 e 648, do Município de Governador Jorge Teixeira.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto
no regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de construir uma Quadra
Poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental
Governador Jorge Teixeira no município de Jaru.

Plenário das Deliberações, 16 de março de 2007
 Dep.José Amauri dos Santos.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
construir um Quadra Poliesportiva na escola Estadual de Ensino
Fundamental Governador Jorge Teixeira de Oliveira, que não
conta com um local apropriado para desenvolver suas aulas
de educação física para os seus 500 alunos, e também atender
a comunidade local, que não tem realizar suas atividades de
esportiva e cultural, e esta quadra virá atender tanto comunidade
estudantil como a comunidade em geral.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos nobres
Pares para a sua aprovação.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual da formalização de convênio com
Município de Nova Mamoré.

O parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado de Saúde - SESAU, a necessidade de formalizar
convênio com o município de Nova Mamoré para construção
de um Posto de Saúde no distrito de Jacinópolis.

JUSTIFICATIVA

É caótica a situação do atendimento à saúde da
população do referido Distrito. Não tem sequer um posto de
saúde e a população quando necessita de atendimento médico
tem que recorrer a cidade mais próxima, há 60 km’s, que é
Buritis e, apenas uma ambulância serve a essa comunidade.

O ser humano não pode viver desprovido de saúde por
se tratar de necessidade básica e direito constitucional
assegurado. Quando se trata de vida do ser humano o Poder
Público tem que se desdobrar e tentar dar o mínimo que a
população necessita, e nesse caso, é um atendimento básico,
pois em muitas situações a gravidade não permite espera.

Sou testemunha de que o Governo Ivo Cassol já atendeu
essa comunidade com ambulância, mas é insuficiente para
atender a demanda. Não podemos esperar mais por esse
beneficio, pois vidas são colocadas em risco pela demora de
chegar ao local de atendimento.

Assim, confiante na sensibilidade e espírito humanitário
do Governador é que espero atendimento a essa  reivindicação,
não minha, mas sim das famílias que ali residem, através de
seus representantes, conforme pedido em anexo.

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

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de implantação de Rede
de energia elétrica no Distrito de Jacinópolis, Município de Nova
Mamoré.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento
Econômico Social – SEAPES, a necessidade de implantar 28
km de rede de energia elétrica trifásica na linha eletrônica,
que liga o distrito de Rio Branco (Campo Novo) ao distrito de
Jacinópolis, município de Nova Mamoré.

JUSTIFICATIVA

O  homem do campo busca junto ao Poder Público a
satisfação de suas necessidades básicas como a saúde,
educação, segurança, etc. Embora a energia elétrica não seja
uma necessidade básica, mas atualmente, devido ao êxodo
rural, têm sido um dos benefícios mais reivindicado pelos
agricultores e pecuaristas com o intuito de fixar suas famílias
no campo e também incrementar seus meios de produção.

A energia na área rural possibilita ao agricultor um
melhor desempenho em suas atividades, utilizando
equipamentos que melhoram o seu nível de produção e, dessa
forma contribui com o desenvolvimento econômico do Estado,
além impedir que as famílias deixem o campo em busca de
aior conforto na cidade e na maioria das vezes sem emprego.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2007
Dep.Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a criação da Secretaria de Indústria
e Comércio do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a necessidade da
criação da Secretaria de Industria e Comércio do Estado de
Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Hoje as atividades inerentes ao setor de Industria e
Comércio são desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura,
Produção e do Desenvolvi mento Econômico Social – SEAPES.

As pastas da agricultura e industria e comércio são de
suma importância para o desenvolvimento econômico e social
de nosso Estado, e por isso entendemos que o desenvolvimento
das ações dessas duas secretarias será benéfico para que possa
implementar políticas públicas que visem o desenvolvimento
desse setor em nosso estado. Esse setor não pode mais esperar,
pois quando se fala em geração de emprego e renda, tema
muito discutido pela sociedade, devemos lembrar que as ações
da Secretaria de Industria e Comércio são essenciais para que
isso de fato venha a ocorrer em nosso Estado.

O Estado de Rondônia tem um potencial enorme para
atrair industrias, mas para isso precisa de políticas públicas
que superem as barreiras que impedem o crescimento desse
setor.

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

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER DE ARAÚJO – Indica
ao senhor Governador do Estado, com interveniência junto ao
órgão competente, a necessidade de disponibilizar transporte
para os estudantes do Ensino Médio, residentes na Linha C-50,
BR 421, km 20 no município de Monte Negro/RO.



5 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 35702Pág.

 O Parlamentar que a presente subscreve, indica Exm°
Sr. Governador do Estado, com interveniência junto ao órgão
competente, ouvido o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de disponibilizar transporte para os estudantes
do Ensino Médio, residentes na Linha C50, BR 421, km 20 no
município de Monte Negro/RO.

JUSTIFICATIVA

O presente Deputado encaminhou ao Governador do
Estado, uma indicação para  implantar o Ensino Médio na Escola
Municipal Mário Palmério, porém os alunos da linha C-50 não
podem ficam sem estudar nesse período. Diante disso venho
pedir a disponibilização de um ônibus para fazer o transporte
dos estudantes até a cidade. As aulas já começaram há mais
de um mês e até agora os alunos do ensino médio não tiveram
nenhum acesso ao conteúdo programático.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO. Indica ao
senhor Governador do Estado, com interveniência junto ao
órgão competente, a necessidade de realizar com urgência a
limpeza, encascalhamento e reforma das Pontes da Linha C-
50, BR 421, Km 20, no município de Monte Negro/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exmº Sr. Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na
forma regimental. A necessidade de realizar com urgência a
Limpeza. Encascalhamento e Reforma da Pontes da Linha C50,
BR 421 km 20 no município de Monte Negro/RO

JUSTIFICATIVA

Em visita ao interior do Estado, este Parlamentar
presenciou a falta de condições que as estradas oferecem aos
transeuntes. Os moradores da linha C50 estão ficando ilhados
devido aos inúmeros buracos e atoleiros que a estrada se
encontra e isso implica em dificuldades, gastos extras e até
riscos de acidentes.

A falta de condições de trânsito dificulta, e muito, a
vida dos moradores, pois saúde, educação, alimentação e até
o escoamento da produção estão comprometidos. Devido ao
período chuvoso a tendência é que a situação agrave ainda
mais, caso aconteça o ônibus que faz o transporte de
passageiros até a cidade pode não conseguir percorrer a rota,
dessa forma os moradores podem ficar sem os alimentos
perecíveis que vem da cidade, podem não conseguir chegar
ao médico e ainda as crianças podem ficar sem conseguir
chegar e escola.

Pelo exposto é que solicitamos à recuperação urgente
da Linha C50, BR 421, km 20 no município de Monte Negro.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO. Indica ao
senhor Governador do Estado, com interveniência junto ao
órgão competente, a necessidade de implantar o Ensino Médio
na Escola Estadual de Ensino Fundamental Mário Palmério, na
linha C-50, Km 12, BR 421, KM 20, no município de Monte
Negro/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exm°. Sr. Governador do estado, com interveniência junto ao
órgão competente, ouvido Plenário na forma regimental, a
necessidade de disponibilizar transporte para os estudantes
do Ensino Médio residentes na Linha C50, BR 421, km 20 no
município de Monte Negro?RO.

JUSTIFICATIVA

O presente Deputado encaminhou ao Governo do
Estado, uma indicação para implantar o Ensino Médio  na Escola

municipal Mário Palmério, porém os alunos da Linha C 50 não
podem ficar sem estudar nesse período. Diante disso venho
pedir a disponibilização de um ônibus para fazer o transporte
dos estudantes até a cidade. As aulas já começaram há mais
de um mês e até agora os alunos do ensino médio não tiveram
nenhum acesso ao conteúdo programático.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
 Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, intercessão junto ao DER,
Departamento de Estrada de Rodagem, a possibilidade de
atender à reivindicação do município de Presidente Médici/RO.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia,
interceder junto ao DER-Departamento de Estrada de Rodagem,
a possibilidade em atender a reivindicação do município de
Presidente Médici/RO, para que seja feito o corte de um morro
no Linha – 128, entre as Linhas – 114 e Linha 118.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Presidente Médici?RO
dar-se-á pelo fato, de que o morro é muito ingrime dificultando
assim a trafegabilidade dos veículos na referida Linha – 128.
Cabe ainda ressaltar os benefícios que se dará com a execução
dessa obra, melhorando o escoamento da produção
agropecuária, que é de suma importância para a economia da
região e do município de Presidente Médici?RO.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER,
Departamento de Estrada de Rodagem, a possibilidade em
atender à reivindicação do município de Mirante da Serra/RO.

O Deputado que a presente Subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia,
interceder junto DER-Departamento de Estrada de Rodagem,
a possibilidade em atender a reivindicação do município de
Mirante da Serra/RO, para que seja feito à recuperação da
Linha – 66 que liga o município de Mirante da Serra/RO ao
município de Alvorada do Oeste/RO.

JUSTIFICATIVA

Justa Solicitação do município de  Mirante da Serra/
RO dar-se-á pelo fato, de que a referida linha é de suma
importância para a ligação entre os dois Municípios, melhorando
assim a trafegabilidade para os produtores rurais escoarem a
sua produção agropecuária e consequentemente comercializar
os produtos em ambas as cidades.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Indica ao
governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER,
Departamento de Estrada de Rodagem, a possibilidade em
atender à reivindicação do município de Mirante da Serra/RO.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia,
interceder junto ao DER-Departamento de Estrada de Rodagem,
a possibilidade em atender a reivindicação do município de
Mirante da Serra/RO, para que seja feito à recuperação de
Linha-81.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Mirante da Serra/RO
dar–se-á pelo fato, de que a referida linha é uma das mais
importante da região, onde tem o maior número de produtores
rurais, bem como uma das maiores bacia leiteiras daquele
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Município, não deixando de ressaltar a grande produção agrícola,
que é a maior fonte de renda para os produtores rurais e que
movimenta a economia local.

Plenário das deliberações, 20 de março de 2007
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL. Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
aquisição de 03 viaturas para atender a polícia técnica no
município de Ji-Paraná e região.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica Exm° Sr. Governador a necessidade
de firmar convênio com o Hospital municipal de Cacoal para
atender o distrito de Riozinho para dispor de médicos nas áreas
Ginecológica e pediátrico.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura, vem de encontro com a
necessidade de atender a comunidade deste distrito, que tem
sentido uma grande dificuldade para se deslocarem até o
município  de Cacoal, para terem essa assistência. A localidade
fica a 12 quilômetros de Cacoal.

  Portanto, esta presente indicação visa contemplar os
moradores deste distrito que tem enorme dificuldade de
deslocarem até o município de Cacoal gerando mais gasto,
pois sabendo que as pessoas que são atendidas é de baixa
renda. É de vital importância que o posto de saúde de Riozinho
tenho permanentemente médicos nessas especialidades, pois,
estará cuidando da saúde das mães e dos filhos desta
comunidade carente do nosso Estado.

Outrossim, quero aqui reafirmar que temos o
compromisso com o povo deste Estado e a saúde é uma das
prioridades deste parlamentar, para isso contamos com o apoio
dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007
Dep.Euclides Maciel.

- Indicação do Deputado Euclides Maciel - Indica ao senhor
Governador do Estado, a necessidade de firmar convênio com
o Hospital Municipal de Cacoal, Distrito de Riozinho/RO, para
dispor de médicos nas áreas Ginecológica e pediátrica.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura, vem de encontro com a
necessidade de atender a comunidade deste distrito, que tem
sentido uma grande dificuldade para se deslocarem até o
município de Cacoal, para terem essa assistência. A localidade
fica a 12 quilometro e Cacoal.

Portanto, esta presente indicação visa contemplar os
moradores deste distrito que tem enorme dificuldade de
deslocarem até o município de Cacoal gerando mais gasto,
pois, sabendo que as pessoas que são atendidas é de baixa
renda. É de vital importância que o posto de saúde do Riozinho
tenha permanentemente médicos nessas especialidades, pois,
estará cuidado da saúde das mães e dos filhos desta
comunidade carente. Do nosso Estado.

Outrossim, quero aqui reafirmar que temos o
compromisso com o povo deste Estado, e a saúde é uma das
prioridades deste parlamentar, para isso contamos com o apoio
dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
Dep. Euclides Maciel.

- Indicação do Deputado Euclides Maciel – Indica ao senhor
Governador do Estado da necessidade de firmar convênio para
estrutura e reforma da Academia Rondoniense de Letras no
município de Porto Velho/RO para que a mesma possa ser
reformada e reestruturada.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura, vem de encontro com a
necessidade de revitalizar, reestruturar e reformar o prédio
pois o mesmo encontra-se depredado.

Outrossim, é oportuno mencionar que a além da
reforma física do prédio a Academia Rondoniense de Letras
necessita de uma revitalização para que os seus membros
possam ter uma melhor condição para desenvolver seus
trabalhos Preservando assim seus acertos e memoriais,
relacionados com a vida e a obra de seus patronos, membros
efetivos e sócios correspondentes.

Portanto, esta presente indicação visa contemplar as
pessoas que se dedicaram por muito tempo aos estudos e
incentivar que mais jovens possa trilhar por este caminho,
almejando ser um membro efetivo desta digna Academia,
destarte otimizar a cultura e a educação do nosso estado para
isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2007.
Dep. Euclides Maciel.

- Indicação do Deputado Amauri dos Santos – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade disponibilizar duas
viaturas tipo ambulância para a Unidade do Corpo de Bombeiro
do Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade do

Governo do Estado disposinibilizar duas ambulâncias para a
Unidade do Corpo de Bombeiro do Município de Jaru, tendo em
vista, que desde a implantação desta Unidade no Município, a
mesma vem desempenhando um excelente trabalho junto á
população do Município de Jaru, mas infelizmente a única viatura
que a corporação tem, já não se encontra em bom estado de
conservação, passando a maior parte do tempo dentro de
oficinas para reparos, não tendo desta forma a corporação
condições de atender toda a demanda.

Com a disponibilização de mais duas viaturas novas, a
corporação terá condições de atender não só a demanda do
Município de Jaru, mas também a demanda dos Municípios de
Governador de Jorge Teixeira e Theobroma, que formam a
região da grande Jaru.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 15 de março de 2007.
Dep. Amauri dos Santos.

Foram lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao
senhor 1º Secretário que proceda à leitura das matérias a
serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não há
matérias a serem apreciadas senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia, passaremos às Comunicações Parlamentares.

Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Jesualdo Pires.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. JESUALDO PIRES – Senhor Presidente,
senhores Deputados, senhora Deputada Daniela, eu quero aqui,
em primeiro lugar, cumprimentar o meu colega Deputado
Euclides Maciel, pela belíssima inauguração daquele Centro de
Recuperação, na cidade de Ji-Paraná. Estivemos no sábado de
manhã acompanhado de vários outros colegas Deputados e
verificamos no local a magnitude daquele projeto, do tamanho
daquela obra em que vão ser recuperadas vidas que serão
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apoiadas, principalmente às famílias de jovens e pessoas que
dependem infelizmente da droga. Então meus parabéns
Deputado Euclides, e como reafirmei naquela ocasião, eu sou
um parceiro seu nessa obra muito importante para a cidade
de Ji-Paraná e região. Quero também agradecer o empenho
meu e do Deputado Euclides Maciel e estamos colhendo os
frutos da solução de um problema que ocorre há muitos anos,
do bairro Novo Urupá. É uma invasão que há em Ji-Paraná,
onde aproximadamente cem famílias já têm suas moradias,
moradias com precárias condições, sem energia elétrica e
dependendo apenas desta regularização. Mas outros cem lotes
estão disponíveis para que mais outras cem famílias possam
construir as suas moradias neste local e gestionando junto ao
Governador do Estado, já obtivemos o aval dele para que a
gente possa de fato e de vez por todas resolver esta situação
destas famílias que perdura já há muitos anos. Então eu quero
parabenizar também ao Deputado Euclides, o apoio que nos
deu e agradecer sobretudo ao nosso Governador Ivo Cassol
que de forma muito rápida, está solucionando esse problema
dessas famílias que tanto precisam. E para finalizar Sr.
Presidente, eu gostaria de, pela terceira vez e como disse aqui
na semana passada, todas as semanas virei aqui até que o
DNIT nos dê um resposta plausível sobre a questão que eu já
fiz, uma indicação que eu já fiz, eu pergunto o questionamento
que eu já fiz ao DNIT. Hoje o Deputado Tiziu colocou muito
bem aqui na sua colocação, da gravidade hoje que se encontra
a nossa BR 364. O DNIT faz ouvido de mercador, não nos dá
nenhuma resposta como se os rondonienses não pudessem
ou não tivessem o direito de saber o que está acontecendo
com a nossa BR-364. Vidas estão sendo ceifadas naquela BR,
caminhões estão sendo destruídos, pessoas estão passando
por perigos e o DNIT nada faz e nada esclarece para nós
deputados. Eu já fiz essa Indicação e toda semana virei cobrar
o DNIT aqui, toda semana. Sou engenheiro civil e não admito
desculpas esfarrapadas, desculpas do tipo que não existem
recursos para se tapar um pequeno buraco, como disse aqui o
Deputado Tiziu e eu tinha colocado isso na semana passada,
não consigo compreender como é que um pequeno buraco na
BR se transforma em um grande buraco. Então toda a semana
eu vou falar sobre essa questão de buracos até que o DNIT se
canse de ouvir tanto eu falar sobre isso, e pelo menos nos dê
uma resposta, uma desculpa plausível para essa questão. Então
são pequenos buracos que surgem, já estão começando a
aparecer outros buracos em outros pontos da BR e nada se
faz. Dinheiro não se tem para corrigir o pequeno buraco e
daqui a seis meses existirá esse dinheiro para recuperar toda
a BR? Essa é a pergunta que se faz. Então aí há uma questão
de planejamento e falta de competência. E a segunda pergunta
Sr. Presidente que mais me aflige, que interesses estarão atrás
para que a BR chegue ao ponto dos pequenos buracos ficarem
praticamente a BR totalmente intransitável? Será que são
interesses de grandes empresas para ganhar grandes
contratos? Essa é a pergunta que eu faço. Então eu vou toda a
semana eu vou vir aqui, até que o DNIT me dê uma resposta
plausível, nos dê uma resposta aos nossos deputados, porque
eu tenho certeza que todos se preocupam com a BR-364 e
hoje praticamente, ela está ficando praticamente intransitável
em alguns trechos. Então esta é a colocação que eu faço ˆ:Sr.
Presidente, vou ser insistente, toda semana virei aqui até que
tenha uma resposta plausível do DNIT, se é questão de verbas,
se é questão de competência, se é questão de falta de
planejamento ou o que eu mais receio, será que não é uma
questão de má fé, para que a BR realmente chegue ao ponto,
que aí terá que se fazer um contrato de milhões de reais para
se recuperar? Todos os anos é a mesma conversa. Então eu
quero agradecer a atenção de vocês e me desculpar pela
insistência que eu vou ter aqui toda a semana em relação à
questão do pequeno buraco da BR que se transforme num
grande buraco e evidentemente a obra se torne caríssima. Se
tivéssemos uma equipe de recuperação nessa BR, pequena,
para reparar aquele pequeno buraco, aquele pequeno defeito
que surge na BR, evidentemente que não chegaríamos ao ponto
que estamos chegando. Então eu gostaria que o DNIT nos
posicionasse, mas evidentemente que eu já estou perdendo
as esperanças, eles parecem que é um órgão que não tem

nenhum respeito pelo povo de Rondônia, parece que eles não
têm nenhuma responsabilidade sobre o povo de Rondônia, sobre
as questões de Rondônia. O DNIT, em Rondônia me parece
que não tem a competência adequada para resolver os graves
problemas que afligem hoje a nossa BR. Muito obrigado
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do Excelentíssimo José Furtado, Vereador lá
do município de Governador Jorge Teixeira e também do
Excelentíssimo Vereador Jorge Sales que também é Vereador
lá de Governador Jorge Teixeira. Com a palavra, pelo tempo
de cinco minutos sem apartes, o ilustre Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, senhores
deputados, Deputada Daniela, quero cumprimentar aqui
também o Vereador Valter Ferreira lá do nosso município de
Corumbiara, Presidente daquela Câmara, Vereador Pedro Célio
também da nossa cidade de Corumbiara, Juarez Cabeça
Branca, lá da FUNASA, aos demais Vereadores e Prefeitos que
se fazem presentes nesta oportunidade. Eu quero aqui
parabenizar todos os deputados que já se pronunciaram, ao
Deputado Tiziu que trouxe aqui aquela cesta, Deputado Tiziu,
e saber para quem Vossa Excelência vai sortear depois aquela
cesta básica, farinha e rapadura sustenta muito. Mas a
preocupação de Vossa Excelência nos traz uma grande
satisfação porque a industrialização da matéria prima e o
desenvolvimento do agronegócio foi uma de minhas bandeiras
durante a campanha, e é informando aos senhores agora, neste
momento, que estamos levando para Cerejeiras uma usina de
álcool, a USIMAT do Mato Grosso que deverá estar se instalando
lá no meu município de Cerejeiras. E ontem recebendo os
Vereadores lá de Corumbiara, já nos informava também de
uma outra usina que estará se instalando também lá no
município de Corumbiara. Então cremos que o cone sul do
Estado será um dos maiores produtores de álcool também aqui
do Estado de Rondônia, porque o cone sul já é o maior de
grãos e de bovino também, estão aqui os Vereadores de
Corumbiara, que a cidade de Corumbiara é um dos maiores
municípios produtores também de bovinos do nosso Estado. E
temos para inaugurar agora em São Felipe, não sei se é do
conhecimento de Vossas Excelências, mas também uma usina
de álcool, Deputado Luizinho é daquela região lá, ele sabe, em
agosto é a previsão para inaugurar aquela fábrica de álcool lá
naquele município. Mas é uma das nossas bandeiras, Deputada
e Deputados, de trazer para o Estado de Rondônia a
industrialização da nossa matéria prima. Precisamos
necessariamente estar agregando valores aqui no nosso Estado.
E até falei para o Deputado Luiz Cláudio, é uma preocupação
dele também, comentei várias vezes aqui sobre a questão do
biodiesel, precisamos Sr. Presidente, com muita rgência criar
subcomissão na Comissão da Agricultura, subcomissão do
biodiesel, é uma necessidade de urgente para o Estado de
Rondônia. Mas encerrando aqui as minhas palavras eu quero
concluir, ontem passando pela rodoviária aqui de Porto Velho,
e coincidentemente encontravam-se ali algumas pessoas do
meu município de Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras,
pessoas que consultaram e tiveram o pedido de uma
ressonância magnética e que conseguiram marcar, Deputado
Valter, essa ressonância magnética para daqui oito meses,
imaginem vocês. E o médico só vai dar o diagnóstico, vai receitar
os remédios a partir do momento que tiver o resultado da
ressonância. Como é que vamos nós deputados agora suportar
uma situação desta, Deputado Ribamar? Algo que é de
obrigação do Estado, a saúde é obrigação do Estado, uma
ressonância magnética, oito meses na fila esperando para que
aconteça esse exame. Sabemos que a fila ali é muito grande,
só tem esse aparelho, pensando nisso ontem fiz contato com o
Dr. Eduardo lá de Vilhena, da Clínica MEGMAGE, ele comprou
um aparelho de ressonância magnética e me fez um pedido de
fazer o cadastramento pelo SUS, e já estive conversando aí
com alguns colegas, estive hoje na Secretaria de Saúde e
algumas pessoas me informaram - não, mas lá é município e
tem gestão plena, tem que ser no Município. E depois
pesquisando o próprio Deputado Miguel me disse: - Já que é
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exame de alta complexidade então é o Estado, o Estado pode
sim fazer esse convênio com o SUS lá em Vilhena mesmo’.
Nós estaremos aliviando a dor de muitos pacientes. Imagine
vocês se deslocarem lá de Corumbiara, se deslocar de
Cerejeiras, de Pimenteiras, Cabixi para vir a Porto Velho, nem
sempre vão conseguir a passagem pela Prefeitura. Vão
economizar R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) só em
passagens, e aí tem a comida tem o hotel toda àquela despesa.
Então, queridos, me ajudem nesse sentido. Nós vamos estar...,
já fiz o requerimento para o Secretário de Saúde, também
para o Governador para que sejamos o mais breve possível
cadastrando, então, esta clínica lá em Vilhena,  para que os
nossos pacientes do cone sul possam, então, estar realizando
os seus exames de ressonância magnética e tomografia
computadorizada ali mesmo na nossa região, e estaremos
assim desafogando a Unimed, aqui, que é conveniada com o
SUS, e melhorando, então a situação de todo nosso povo. Então,
fica aqui o nosso pedido, e espero contar aí com o apoio dos
meus nobres pares nesse empenho e nesse pleito e desejar
aqui um forte abraço aos nossos amigos de Corumbiara e
Cerejeiras que nos visitam nesta oportunidade. O meu muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda com a
palavra, por  um tempo de 5 minutos sem aparte, o ilustre
Deputado Alexandre Brito.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Senhor Presidente,
demais membros da Mesa, nobres colegas, imprensa amiga,
senhores da platéia. Hoje foi bom que todo mundo falou
de saúde, aqui, não é? A saúde foi o tema da nossa Tribuna,
aqui. E, eu vou aproveitar a oportunidade também, para me
solidarizar com o Governador Ivo Cassol, a respeito do desafio
para a prefeitura melhorar a saúde de Porto Velho. Pois, posso
falar com muito conhecimento, viu meus amigos? De saúde eu
entendo, e gosto de entender, e gosto de mexer, e gosto de
fazer acontecer. E, o que eu tenho visto é que a maioria dos
problemas que encontramos no sobrecarregado, pobre e suado,
Hospital João Paulo, é que ali concentram os pepinos de saúde
do Estado todo. Muito se fala em descentralizar a saúde com o
hospital de Cacoal que é fundamental, tem que sair, e tenho
certeza que sairá em breve, mas enquanto a prefeitura não
fizer o papel dela com a saúde a gente vai ter que ficar
apagando incêndio o tempo todo. Afinal de contas à atenção
básica à saúde é de obrigação da prefeitura. Lembro que Porto
Velho é a única capital que não tem um hospital próprio, um
pronto socorro para urgências e emergências. Pois bem, nesse
meio conturbado dessa guerra, se a saúde do município de
Porto Velho vai funcionar ou não, houve uma queixa do Prefeito,
chorando, lamuriando das inspeções que a Vigilância Sanitária
está fazendo nas Policlínicas de Porto Velho e, eu vou perguntar
então meus nobres colegas, será que as irregularidades
encontradas foram feitas pela Vigilância Sanitária? Foram elas
que colocaram lá dejetos, detritos nos poços de água da
policlínica? Foi a Vigilância Sanitária que está amarrando as
cadeiras e a macas com esparadrapo? Tenho certeza que não.
O papel da Vigilância foi fiscalizar e mostrar o que está errado.
Portanto, esse choramingo que a Vigilância está tomando
atitudes não corretas, não cabe bem à Prefeitura Municipal.
Está na hora do município assumir para si então a saúde e
fazer o seu papel. Eu converso com muitas pessoas e Vossas
Excelências sabem que eu continuo fazendo aquele atendimento
lá na Jatuarana, lá numa Fundação, numa ONG que existe e lá
a gente serve com um grande ouvidor do público ali. Lá, o que
tem de pepino da saúde chega as nossas portas lá. E essa
semana a maioria dos pacientes se queixavam da dificuldade
em arrumar um ginecologista nos postos de saúde, 30 dias
para se arrumar um ginecologista. Uma outra questão muito
séria, é a questão do idoso. Nós sabemos que o idoso tem as
doenças particulares de si próprio, se o idoso tem a doença
especial do idoso, por que não tem o local para o atendimento
especial ao idoso? Inclusive fica na mesma fila do Posto de
Saúde, se é novo, se é velho a fila é uma só e quem quiser que
espere. Não existe uma atenção especial ao idoso. Então já
fizemos uma Indicação, inclusive o Estado tem um Programa

de Coordenação de Saúde do Idoso na Policlínica Osvaldo Cruz,
mas o município, que também diz que tem esse serviço, ainda
não vi, não sei quem é o diretor do posto, o coordenador desse
programa que parece que é só no papel. Então já fizemos uma
Indicação ao Departamento de Apoio e Produção Parlamentar
para que faça uma propositura ao Governo do Estado no sentido
de uma parceria com a Prefeitura Municipal, para que exista
um local adequado para o atendimento ao idoso que está
doente. A outra questão também, são os pacientes ostomizados,
o que é isso meus amigos? São as pessoas que tem, não sei
que Vossas Excelências já viram, devem conhecer, aquela
bolsinha na barriga por onde sai fezes, o nome daquilo é
colotosmia.  A pessoa teve algum acidente, uma cirurgia no
intestino e fica fazendo aquilo pela barriga, que põe uma
bolsinha.  Primeiro que aquela bolsinha distribuída, que está
com aquilo não tem aonde pegar a bolsa. Tem paciente que
me procura com sacolinha de supermercado amarrado para
segurar as fezes, porque não tem um local especial para o
atendimento aos ostomizados. Outra questão são pacientes
que ficam com sonda muito tempo na uretra, quem tem
problema de próstata, também não tem um local para
atendimento a essas pessoas. Pois bem, sabe o que acontece?
Esses pacientes ostomizados e com sonda ficam na fila do
Hospital João Paulo II sobrecarregando mais o hospital, que é
um hospital para emergência, porque não têm um local
adequado pela prefeitura para se resolver esses casos. Então
meus amigos, não gosto de churumelas não, mas eu acho que
o Prefeito antes de chorar tem que fazer a parte dele e esse
desafio que o Governador lançou eu estou de mão dada com
ele também e quero ver a saúde de Porto Velho e de Rondônia
melhor. E só para encerrar senhores, eu vou dizer que no
domingo eu fui fazer uma visita ao assentamento Joana Darc e
lá, é claro que também a pauta de saúde foi inserida no meio
dessa visita e lá eles aguardam avidamente o bendito posto de
saúde que está no papel eu não sei há quanto tempo também
lá para ser construído e lá quando tem qualquer acidente tem
que vir de carro para cá. Lembro que Joana Darc já tem mais
3.500 mil assentados lá e o posto de saúde até hoje não saiu.
Mas também estão reclamando dos telefones que já me parece
que existe um convênio com a Brasil Telecom e estão também
umas horas- máquinas que a SEAPES ia ceder lá. Essas
cobranças do Joana Darc, eu aviso que vou fazer as Indicações
aqui e serão ouvidas por todo mundo. Muito obrigado senhores.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Encerradas as
Comunicações Parlamentares.

E, nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e, antes de encerrar esta sessão convoco uma Sessão
Extraordinária para no prazo de trinta minutos, para
apreciarmos os vetos que estão trancando a pauta aqui nesta
Casa.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 23 minutos)

9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 20 de março 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente

Às 21 horas e 8 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),
Daniela Amorim (PTB), Professor Dantas (PT), Dr. Ribamar
Araújo (PT), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho
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Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Maurão de Carvalho (PP),
Maurinho Silva (PSDB)  e Valter Araújo (PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 9ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, eu peço que seja dada como lida a Ata da sessão
anterior e que vá para a publicação.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Considero lida a
Ata da sessão anterior e autorizo a sua publicação no Diário
Oficial do Poder Legislativo.

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

matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES(1º Secretário) – Proposta
de Emenda Constitucional nº 005/07 - Deputado Alex Testoni –
EMENDA: Dá nova redação ao artigo 20-A, da Constituição
Estadual. Projeto com emenda, Sr. Presidente, com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
e pela Comissão de Finanças e Orçamento.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em 1ª discussão
e votação  a Proposta de Emenda Constitucional nº 005/07 -
Deputado Alex Testoni – EMENDA: Dá nova redação ao artigo
20-A, da Constituição Estadual.

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

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à chamada
nominal dos Srs. Deputados.

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

Chamada Nominal:

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

Segunda Chamada:

- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente

- Deputado Dr. Alexandre - ausente

19 votos favoráveis e 05 ausências, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 19 votos
favoráveis fica aprovado o Projeto de Emenda Constitucional
nº 005/07. Vai a 2ª discussão e votação.

Vamos a matéria seguinte Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei Complementar 004/07 de Autoria da Mesa Diretora, que
altera o caput do artigo 11 e acrescenta o artigo 70-A a Lei
Complementar nº 326 de 11 de novembro de 2005, com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e
Comissão de Finanças e Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 1ª Discussão
e Votação o Projeto de Lei Complementar nº 004/07 e da
Emenda que altera o caput do artigo 11 e acrescenta o artigo
70 – A Lei Complementar  nº 326, de 11 de novembro de 2005.
Com emenda.

Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os
Deputados favoráveis votarão SIM, os contrários votarão NÃO.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à chamada
nominal.

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

Chamada Nominal:

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

Segunda Chamada:

- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

 18 votos favoráveis, 01 abstenção regimental e 05
ausências, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 18 votos
favoráveis. Está Aprovado.

Vai a 2ª discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 004/07, da emenda que altera o Caput do
artigo 11 e acrescenta o art. 70-A a Lei Complementar nº 326,
de 11 de novembro de 2005.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, está sobre à Mesa o Requerimento do Deputado
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Alex Testoni, requerendo a Mesa nos termos do parágrafo único,
do artigo 199, do regimento interno, seja dispensado interstício
regimental com apreciação em 2ª Discussão e Votação, Proposta
de Emenda Constitucional nº 005/07, que dar nova redação ao
artigo 20 A, da Constituição estadual, bem como o requerimento
do Deputado Alex Testoni, requerendo à Mesa do Parágrafo
Único do artigo º 199 do Regimento Interno, seja dispensado
interstício Regimental para apreciação em 2ª Discussão e
votação do Projeto lei Complementar nº 004/07, que altera o
caput do artigo 11 e acrescenta o artigo 70 A, a  Lei
Complementar nº 326 de 11 de novembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão
os requerimentos que acabaram de ser lidos. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

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

Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco outra
Sessão Extraordinária para logo num tempo de um minuto em
2ª Votação para apreciar as matérias votadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 21 horas e 16 minutos)

10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 20 de março 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente

(Às 21 horas e 17 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),  Daniela
Amorim (PTB), Professor Dantas (PT), Ezequiel Neiva (PPS),
Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV),
Maurão de Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB) e Valter Araújo
(PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 10ª Sessão Extraordinária da
1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, peço que seja dada como lida a ata da sessão
anterior e que possa ir para publicação.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fica dada por
lida a ata da sessão anterior e vai ao Diário Oficial para ser
publicada.

Vamos a Ordem do Dia Sr. Secretário.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Projeto
de Emenda Constitucional Nº005/06 de autoria do Deputado
Alex Testoni que, “dá nova redação ao artigo 20A da
Constituição Estadual”.

Em 2ª discussão.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Emenda Constitucional Nº005/06 de
autoria do Deputado Alex Testoni que, “dá nova redação ao
artigo 20A da Constituição Estadual”. Encerrada a discussão,

em votação. Os Deputados favoráveis, votarão SIM, os
contrários votarão NÃO.

Solicito ao 1º Secretário a proceder à chamada nominal
dos Srs. Deputados.

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

Chamada Nominal:

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

Segunda Chamada:

- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Neri Firigolo - Ausente
- Deputado Dr. Ribamar Araújo - Ausente
- Deputado Dr. Alexandre - Ausente

18 votos favoráveis e 06 ausências, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 18 votos
favoráveis fica aprovado o Projeto de Emenda Constitucional
nº005/06.

Vai ao Expediente.
Próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei Complementar Nº004/07 de autoria da Mesa Diretora
que, “altera o caput do artigo 11 e acrescenta o artigo 70A a
Lei Complementar nº 326 de 11 de novembro de 2005”.

Em 2ª votação.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª votação
e discussão o Projeto de Lei Complementar nº004/07 de autoria
da Mesa Diretora que, “altera o caput do artigo 11 e acrescenta
o artigo 70A a Lei Complementar nº 326 de 11 de novembro
de 2005”. Em discussão. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis votarão SIM, os
contrários votarão NÃO.

Solicito ao senhor 1º Secretário proceder à chamada
nominal.

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

Chamada Nominal:

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

Com 17 votos favoráveis, 01 abstenção regimental e
06 ausências, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 17 votos
favoráveis está aprovado. Vai ao expediente.

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

Deus, antes de encerrar a presente sessão, convoco a Sessão
Ordinária para o dia 21 do corrente no horário regimental, ou
seja, às 09 horas da manhã.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 21 horas e 23 minutos)

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

ATO/ADM/GP/Nº0380/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JOSEILTON SOUTO PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28,
no Departamento de Serviços Gerais, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0815/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R

O código para AP-26 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor MARIO
DA COSTA VELOSO FILHO exerce no Gabinete do Deputado Dr.
Alexandre Brito, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0822/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

MAYARA CAROLINE PROENÇA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Secretária de Apoio, código DGS-9, que exerce
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0735/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R

O cargo da servidora KATIUSCIA DOS SANTOS, para
Assessor Técnico, código AT-14, que exerce na Escola do
Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0755/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

KETTE MARA GALVÃO COSTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a partir de
1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0707/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R
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LENINE APOLINÁRIO DE ALENCAR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
27, no Departamento de Recursos Humanos, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 02 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0769/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:
to:

A L T E R A R

O Cargo de Provimento em Comissão do servidor LENINE
APOLINÁRIO DE ALENCAR, para Chefe de Gabinete, código DGS-
3, da Advocacia Geral, a partir de 12 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0756/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LIRIANE SOUZA CEZAR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a partir de
1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0794/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUCIANO DALCINO CAVATI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
09 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a partir de
1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0739/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUCIVONE MARIA DE OLIVEIRA NEVES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora de
Programas Pedagógicos, código DGS-7, na Escola do Legislativo,
a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0784/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARA REGINA ESTEVES DE SOUZA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-15, na Divisão de Material e Patrimônio, no período
de 1º a 31 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0783/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-15, na Divisão de Material e Patrimônio, no período
de 1º a 31 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0800/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARGARIDA LIMA E SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14,
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0737/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R
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O cargo da servidora MARIA DE FÁTIMA DIAS
MOHAMOUD ALI, para Assessor Técnico, código AT-14, que
exerce na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de
2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0736/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R

O cargo da servidora MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES
OLIVEIRA, para Assessor Técnico, código AT-14, que exerce
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0757/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a partir de
1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº802/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
15, na Secretaria Geral, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0742/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

MARIA NAZARETH COSTA DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora de Projetos
Pedagógicos, código DGS-8, que exerce na Escola do
Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0746/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MIRIAM LEÃO DE LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Coordenadora de Programas
Pedagógicos, código DGS-7, na Escola do Legislativo, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0758/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

NELIANE GOMES ALVES NEVES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a partir de
1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0747/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

NEUZA BEGUINATI BARROS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
14, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0841/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R
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PAULO DANIEL ARAUJO BENITO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
30, no Departamento de Comunicação Social, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0782/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ORLANDO SAMPAIO MONTEIRO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
20, na Divisão de Material e Patrimônio, no período de 1º a 31
de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0770/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R

O código para AST-23, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que o servidor PAULO
MOREIRA BATISTA exerce, no Departamento de Cerimonial, a
partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0790/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

PRISCILA SOUZA CAVALCANTE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-03 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0717/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

RODRIGO BATISTA BALCAZAR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-24,
no Departamento Médico, no período de 1º a 31 de março de
2007.

Porto Velho, 05 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0824/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R

O código para AT-04 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, que o servidor RONALDO
MARTINS exerce no Gabinete do Deputado Jidalias Tiziu, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0804/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

RUI BARBOSA OLIVEIRA CARNEIRO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
19, na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, no período de 1º
a 31 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0741/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

SABRINA M. R. FELICIANO DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Coordenadora de Programas
Pedagógicos, código DGS-7, que exerce na Escola do Legislativo,
a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0810/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
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nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

SAMARA FERREIRA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-07,
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0759/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

TÁIS JULIANA DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a partir de
1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0791/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

VANIA BONÊS CATHARINA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-09 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0760/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

VANIA DE LOURDES TEODORA MUNHOZ, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-11 + G.R.G, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo,
a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0838/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

VERONICA ADRIANE CORDEIRO ROMANO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico,
código AT-11, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0765/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

WALTER BARTOLO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-09, no
Gabinete da Presidência, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0733/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

A L T E R A R

O código para AT-14, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, que o servidor WELLINGTON
NASCIMENTO MOURA exerce na Escola do Legislativo, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0782/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ORLANDO SAMPAIO MONTEIRO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
20, na Divisão de Material e Patrimônio, no período de 1 a 31
de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0785/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:
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N O M E A R

MANOEL ANÍZIO MAIA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, na Divisão de Material e Patrimônio, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0749/2007

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

L O T A R

BENAIA FERREIRA DE QUEIROZ, cadastro nº 10.562-8,
pertencente ao Quadro de Servidores Comissionados, no
Departamento Médico, a partir de 26 de fevereiro de 2007.
Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0976/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 27 a 30/
03/2007, ao servidor ADAIR MARSOLA, cadastro nº0358-3,
Cargo de Secretário Legislativo, para deslocar-se a Brasília -
DF, para participar do II Seminário Internacional de
Assessoramento Institucional no Poder Legislativo, conforme
Processo nº. 0902/2007.

Porto Velho, 22 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0978/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 22 a 25/03/
2007, ao servidor JANIO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGA,
cadastro nº012577-5, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado
no Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-se aos
Municípios de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná e Machadinho D’Oeste
- RO, a serviço da segurança do Presidente desta Casa de
Leis, conforme Processo nº. 0901/2007.

Porto Velho, 22 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1005/2007

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

nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 01 (uma) diária no período de 30/03/2007, ao
servidor JOSÉ GILBERTO AYRES, cadastro nº012307-6, cargo
de Assessor Parlamentar, lotado no gabinete da Deputada
Daniela Amorim, para deslocar-se a Cujubim - RO, para tratar
de assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme Processo
nº. 0928/2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO ADM/GP/Nº01008/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante
no caput do Artigo 10 Lei Complementar nº. 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

D E S I G N A R

O servidor CLODOALDO ANDRADE, como Membro, em
substituição, na Comissão Especial de Tomada de Contas,
nomeada através do Ato ADM/GP/Nº 0404/2007, a partir de 26
de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1030/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 29 a 31//03/
2007, ao servidor RONI CLEBER VIANA DA CRUZ, cadastro
nº012556-0, Cargo de Diretor do Departamento de
Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Cujubim
- RO, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 01051/2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1031/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 29 a 31/03/
2007, ao servidor ADEMILDE DIAS CORREIA, cadastro nº012714-
3, Cargo de Assessor Técnico, lotado no Departamento de
Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Cujubim
- RO, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 01050/07.

Porto Velho, 28 de março de 2007.
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Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1034/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 31/03/2007 a
02/04/2007, ao servidor LOURDES ANTONIO DE AGUIAR,
cadastro nº012315-0, cargo de Assessor Parlamentar, lotado
no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, para deslocar-
se aos municípios de Nova Mamoré, Vista Alegre do Abunã,
Califórnia e Extrema - RO, para acompanhar o Deputado no
interior do Estado, conforme Processo nº. 01060/2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01035/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº 68, de 09 de
dezembro de 1992, Ato nº005/95/MD.

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 05 a 08/
04/2007, ao Servidor CELSO DE SOUZA BUENO, cadastro nº
012266-4, Cargo de Assessor Parlamentar, para deslocar-se
até os Municípios de Pimenta Bueno, Primavera e Espigão Do
Oeste com a finalidade de levantar dados a fim de elaborar
Projetos para atender as necessidades das Associações Rurais
daqueles Municípios, a ser defendido pelo Deputado Maurinho
Silva.

Porto Velho, 29 de março de 2007.

-Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1036/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 29 a 30//03/
2007, ao servidor MILSON ALVES DA GUIA, cadastro nº6160-6,
Cargo de Assistente Técnico, lotado na Assessoria da Mesa
Diretora, para deslocar-se ao Município de Cujubim - RO, para
tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme
Processo nº. 01061/2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1037/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 31/03/2007 a
02/04/2007, ao Deputado Estadual VALDIVINO RODRIGUES DE
ALMEIDA, cadastro nº012196-3, para deslocar-se aos
municípios de Nova Mamoré, Vista Alegre do Abunã, Califórnia
e Extrema - RO, para participar de reunião com a Comissão da
Divisão Territorial, sobre emancipação dos municípios, conforme
Processo nº. 01054/2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1038/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 29 a 30/03/
2007, ao servidor CARLOS ALBERTO MARTINS MANVAILLER,
cadastro nº0762-6, Cargo de Assessor da Mesa Diretora, para
deslocar-se ao Município de Cujubim - RO, para tratar de
assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme Processo
nº. 01049/07.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1039/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 28 à 30/03/
2007 ao servidor MARCOS ANTONIO GRUTZMACHER, cadastro
nº0273-3, Cargo de Jornalista, para deslocar-se a Fortaleza -
CE, para participar do XVI Encontro Nacional dos Jornalistas
em Assessoria de Comunicação, conforme Processo nº. 01052/
2007.

Porto Velho, 15 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1040/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 27 à 30/03/
2007, ao servidor RODRIGO HERNANDES DE OLIVEIRA, cadastro
nº012371-1, cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete
do Deputado Jair Miotto, para deslocar-se aos municípios de
Buriti, Monte Negro e Cujubim - RO, para acompanhar o
Deputado no interior do Estado, conforme Processo nº. 01053/
2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1041/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 06 (seis) diárias no período de 29/03 a 03/
04/2007 aos servidores relacionados, para deslocarem-se as
cidades de Campo Grande, Presidente Prudente, Maringá e
Londrina, com intuito de levantar informações junto as Indústrias
locais sobre o BIODIESEL, sua produção, cultivo, mercado,
economia, lucratividade e acima de tudo o desenvolvimento
econômico do Estado de Rondônia, conforme Processo nº0909/
2007.

Nome: João Ricardo Gerolomo de Mendonça
Cad.: 09044-0
Cargo: Deputado Estadual
Lotação: Gab. Dep. Kaká

Nome: Izaias Luciano de Souza
Cad.: 12239-1
Cargo: Assessor Parlamentar
Lotação: Gab. Dep. Kaká

Porto Velho, 29 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1042/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 08 à 11/03/
2007, ao servidor ALLAN AMORIM LINS, cadastro nº012568-4,
Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Departamento de
Policia Legislativa, para deslocar-se aos Municípios de
Ariquemes, Rio Crespo, Cujubim, Theobroma, Vale do Anari e
Machadinho D’Oeste - RO, para acompanhar o Senhor
Presidente desta Casa Legislativa, prestando serviços de
Assessoria Técnica, conforme Processo nº. 0658/2007.

Porto Velho, 29 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1043/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 08 à 11/03/
2007, ao servidor JÂNIO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGA,
cadastro nº012577-5, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado
no Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-se aos
Municípios de Ariquemes, Rio Crespo, Cujubim, Theobroma,
Vale do Anari e Machadinho D’Oeste - RO, para acompanhar o
Senhor Presidente desta Casa Legislativa, prestando serviços
de Assessoria Técnica, conforme Processo nº. 0659/2007.

Porto Velho, 29 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1044/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 30 à 31/03/
2007, ao Deputado Estadual JAIR MIOTTO, cadastro nº012185-
6, para deslocar-se ao município de Cujubim - RO, para presidir
a Comissão de Saúde da Câmara no município, conforme
Processo nº. 01074/2007.

Porto Velho, 29 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1045/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 30 à 31/03/
2007, ao servidor FRANCISCO FERREIRA LIMA, cadastro
nº012363-8, cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete
do Deputado Jair Miotto, para deslocar-se ao município de
Cujubim - RO, para acompanhar o Deputado que irá presidir a
Comissão de Saúde da Câmara no município, conforme
Processo nº. 01073/2007.

Porto Velho, 29 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1049/2007

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

R E T I F I C A R

 ATO/ADM/GP/Nº1027/2007, que exonerou o servidor
LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA, publicado no Diário Oficial
da ALE-RO nº 32, folha 637, de 30 de março de 2007,
promovendo a seguinte alteração:

 ONDE SE LÊ:

LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Diretora do Departamento
Financeiro, código DGS-3, a partir de 28 de março de 2007.

 LEIA-SE:

LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Diretora do Departamento
Financeiro, código DGS-3, a partir de 02 de abril de 2007.

Porto Velho-RO, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1050/2007

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



5 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 35716Pág.

R E T I F I C A R

O ATO/ADM/GP/Nº1028/2007, que exonerou o servidor
RENATO RODRIGUES DA COSTA, publicado no Diário Oficial da
ALE-RO nº 32, folha 637, de 30 de março de 2007, promovendo
a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

RENATO RODRIGUES DA COSTA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento
Financeiro, código DGS-3, a partir de 28 de março de 2007.

  LEIA-SE:

RENATO RODRIGUES DA COSTA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento
Financeiro, código DGS-3, a partir de 02 de abril de 2007.

Porto Velho-RO, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/ALE/2007
PROCESSO Nº 016/ALE/2007

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através
de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica a
todos os interessados em participar da Concorrência Pública
nº 002/ALE/2007, que tem por objeto a contratação de empresa
para prestação de serviços de fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais para atender as
necessidades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
que a data da sessão de recebimento e abertura dos envelopes
de documentação e propostas marcada para o dia 23 de abril
de 2007, às 10horas, FICA ADIADA, por interesse da
Administração, para data a ser designada e divulgada através
dos Órgãos Oficiais de Imprensa e dos jornais de maior
circulação no nosso Estado.

Porto Velho, 04 de abril de 2007.

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
Presidente da CPL/ALE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/ALE/2007
PROCESSO Nº 013/ALE/2007

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através
de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica a
todos os interessados em participar da Concorrência Pública
nº 003/ALE/2007, que tem por objeto a contratação de empresa
para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal
Local, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Longa
Distância para Móveis e Serviço de Telefonia Fixa
Comutada, na Modalidade Local, em Porto Velho/RO,
Serviço de Longa Distância Nacional (Intra-Regional e
Inter-Regional) e Internacional, para atender as
necessidades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,

que a data da sessão de recebimento e abertura dos envelopes
de documentação e propostas marcado para o dia  24 de abril
de 2007, às 09 horas, FICA ADIADA, por interesse da
Administração, para data a ser designada e divulgada através
dos Órgãos Oficiais de Imprensa e dos jornais de maior
circulação no nosso Estado.

Porto Velho, 04 de abril de 2007.

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
Presidente da CPL/ALE

PROCESSO Nº  008/ALE/2007
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/CPL/ALE/2007

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada
pelo ATO/ADM/GP/Nº 0529/2007, datado de 25 de fevereiro
de 2007, e ATO/ADM/GP/Nº 0709/2007, datado de 05 de março
de 2007, torna público que se encontra autorizada, nos autos
do Processo nº 008/ALE/2007 a realização de licitação, às 10
horas, do dia 22 de maio de 2007, na modalidade de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tendo por finalidade a qualificação
de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, com o
objetivo na contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de publicidade para atender as necessidades da
ALE/RO, conforme Projeto Básico, parte integrante do Edital.

A C.P.L/ALE  receberá a documentação e as propostas
dos interessados no dia e hora acima indicados, na sala da
CPL-ALE/RO, situada na Rua Major Amarantes, 390 - Bairro
Arigolândia, em Porto Velho-RO, telefone/fax: (0XX)69 3216-
2710.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados de
segunda a quinta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 18h, e na
sexta-feira, no horário de 08h as 13h, mediante o recolhimento
de taxa, não reembolsável, através de DARE (documento de
arrecadação estadual), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) na Conta Corrente nº 10.000-5, agência nº 2757, do
Banco do Brasil S/A, código do Município 110020 – código da
receita: 6169.

 Porto Velho, 04 de abril de 2007.

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
Presidente da CPL/ALE

ATO N° P/016/2007

Estabelece ponto facultativo no dia 5 de abril de 2007.

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

Art. 1°. Estabelecer ponto facultativo no dia 5 de abril
de 2007, quinta-feira santa.

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

Gabinete da Presidência, 4 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente


