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12ª SESSÃO  ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 22 de março de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Jsualdo Pires -1° Secretário

(Às 9 horas e 6 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Jesualdo Pires (PSB),
Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Euclides Maciel
(PSL), Luiz Cláudio (PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos
Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB),
Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr. Ribamar Araújo
(PT), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel
(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 e em nome do povo
Rondoniense, declaro aberta 12ª 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 (1ª Secretário) –
Procedendo à leitura da ata.

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

Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura do
Expediente Recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MENSAGEM Nº 02/07 – Defensoria Pública do Estado de
Rondônia encaminhando Projeto de Lei Complementar que
“altera a redação do § 1º do artigo 7º, da Lei Complementar
nº 117, de 04 de novembro de 1994, alterada pela Lei
Complementar nº 357, de 26 de julho de 2006, e dá outras
providências”.

– Ofício nº 061/GG – Governo do Estado encaminhando a
indicação do Senhor Antônio Francelino dos Santos, conforme
lista tríplice, encaminhada através do Ofício nº 441/GAB/DPE,
datado de 06 de dezembro 2006, acostado.

– Ofício nº 342/07 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
comunicando celebração do Segundo e Terceiro Termos Aditivos
ao convênio nº 155/2005.

– Ofício Circular nº 001//FITHA/07 - Encaminhando
Prestação de Contas do Fundo Para Infra-Estrutura de
Transporte e Habitação/FITHA, relativos a Convênios e contratos
referente ao exercício de 2006.
– MEMORANDO Nº 049/07 Deputado Valter Araújo,
comunicando sua ausência nas Sessões Ordinárias nos dias
13, 14, e 15 do corrente mês.

- Telegrama nº 11228791/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$4.578.697,48.

- Telegrama nº 11228792/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.600,00.
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- Telegrama nº 11345315/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, no
valor de R$9.256,00.

- Telegrama nº 11345828/06 – 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.

- Telegrama nº 11228745/06 – 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.

- Telegrama nº 11345780/06 – 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$151.200,00.

- Telegrama nº 11346015/06 – 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$477.616,25.

- Telegrama nº 11345241/06 – 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$128.100,00.

- Telegrama nº 11387618/06 – 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$35.833,72.

- Telegrama nº 11387584/06 – 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$152.457,33.

- Telegrama nº 11387506/06 – 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$250.000,00.

- Telegrama nº 11345242/06 – 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$30.740,00.

Lido Expediente, Senhor Presidente.

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

Com a palavra o ilustre Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Deputada Daniela Amorim. Eu vim aqui hoje fazer
uma grande denúncia e principalmente em relação ao
expediente que nós estamos recebendo sempre dando recado
para a gente, à pressão é muito grande, principalmente do
Deputado Jesualdo, Deputado Neodi, Deputado Alex são
pressões externas, pressões internas. E só para dar um
exemplo aos Senhores Deputados, eu vou mostrar hoje que
apareceu na porta do meu Gabinete, além de tantas outras
pressões, telefonemas anônimos que já recebi, que o Deputado
Alex já recebeu e que isso não vai nos intimidar. Então aqui
vem uma carta para mim uma carta obviamente apócrifa, que
a pessoa não teve coragem de assinar, no seguinte teor e com
uma cópia aqui de um documento também apócrifo que não
tem nada haver e vou revelar a publicamente para dizer que
isso aqui não é verdade, e que evidentemente se tivesse alguma
coisa contra mim ou contra esses Deputados que seguem aqui
nesta lista, evidentemente que não estaria publicamente
denunciando esse documento. Isso daqui é apenas uma parte
do que esta acontecendo conosco. Então aqui diz o documento
de forma muito clara. “Aos moralistas, o endereço é para os
moralistas o que estamos exigindo é o mínimo comparado com
o que vocês estão fazendo.

1 – Acabar com as perseguições dos Estatutários,
inclusive essa onda de pressão para assinar ponto, isso nunca
existiu exceto, claro, os que moram fora do Estado. Vocês
sabem quem são;

2 – Nomear funcionários Estatutários nos cargos de
Diretorias conforme a lei 326.

A segunda exigência que fazem, e não assinam o
expediente escuso, ligações anônimas, de recados, não
assinam, não tem coragem de vir com a gente e conversar.

3 – Ter critério nas demissões de comissionados, pois
todos são seres humanos e merecem respeito, pois são
funcionários há vários anos. Até sexta-feira, dia 23 queremos
uma resposta concreta. Entraremos em contacto. Até sexta-
feira, dia 23, amanhã, queremos uma resposta, concreta,
entramos em contacto. Aí, eles mandam um documento, que
eu vou divulgar publicamente, que é um documento que eu já
havia visto, documento que é uma carta escrita à mão. Depois
se a imprensa quiser, eles colocam aqui uma relação de nomes
que possivelmente havia sido feita uma negociata na eleição
da Mesa Diretora. Evidentemente que eles não têm como nos
atingir e começam a inventar coisas, e essa relação é tão
esdrúxula e tão ridícula, Presidente, que chega ao ponto de
colocar o próprio Presidente como beneficiário de um valor,
quer dizer, o próprio Presidente que foi eleito Presidente da
Assembléia recebeu dinheiro para ser Presidente. Isso eu nunca
vi na minha vida, então, aqui segue uma carta aos moralistas,
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segue cópia de documento conforme aceita ao Cahúlla, dos
nomes: Neodi Carlos, 600, só tem o número 600; Alex Testoni,
50, o Alex foi muito desprestigiado; Miguel Sena, 300, muito
prestigiado, realmente o Miguel Sena foi muito prestigiado;
Jesualdo Pires, eu, 70, não sei se foi muito prestigiado ou pouco
prestigiado; Chico Paraíba 110, V.Exª. está bem companheiro,
110; Ezequiel Neiva, 40, foi o menos prestigiado companheiro,
V.Exª. realmente, sua situação é difícil; Mauro Rodrigues, 80;
do amigo Valdir, Valdir mande 1250. “Esse documento, não é
nada perto do que temos”. E, aqui a carta que mandaram junto.
Governo do Estado de Rondônia, Coordenadoria Técnica
Legislativa: “amigo, Cahúlla, conforme o combinado segue a
lista e os valores de cada um, mande em espécie, pelo amigo
Jarí, eles já resolveram que vão”, está muito apagado,”não
envie nada aqui na Casa. Use as esplanadas, porque é mais
seguro”. Aí, vem esta lista: Neodi Carlos, 600; Alex Testoni,
50, Miguel Sena, 300; Jesualdo Pires, 70; Chico Paraíba, 110;
Ezequiel Neiva, 40; Mauro Rodrigues 80. Do Amigo.

Não assina. “Valdir mande 1.250”.  “Essa aqui é a carta
que ele se baseia para mandar esta carta ameaçando, porque
a gente até o dia 23, que seria amanhã,...” queremos uma
“resposta concreta”. Então, quero, Sr. Presidente, mais uma
vez reafirmar, que essas ameaças tem sido constantes em
nossas vidas, desde que assumimos aqui na Assembléia; são
telefonemas anônimos, são pessoas mandando recados, são
emissários, e essa aqui é apenas uma prova que amanheceu,
hoje, no meu gabinete, hoje cedo. Só para mostrar que nós
não temos rabo preso com ninguém. No dia da posse que foi a
eleição do Presidente eu coloquei muito claro, pela primeira
vez nessa Assembléia que o Presidente foi eleito sem “Mala
Preta”, todos os 24 Deputados estavam, aqui, nos três dias
que antecederam o dia 1º da posse. Nenhum Deputado ficou
com seu telefone desligado. Nenhum Deputado ficou refugiado
em fazenda, como se fazia antigamente. A eleição do Deputado
Neodi Carlos foi uma eleição limpa. Não houve troca de favores.
Então, eu quero reafirmar, Sr. Presidente Neodi, e pedir o seu
apóio e pedir o apóio dos colegas, isto aí é apenas um exemplo.
Eu gostei, eu fiz isso, para mostrar publicamente para essas
pessoas que mandaram este recado, para saber que isto não
resolve, e que não é verdade e que nós não temos rabo preso
com ninguém. E se tiverem, é outra coisa, como disseram:
que é o pequeno, apenas o começo, que passem para a gente,
passe o que eles têm, mas que apareçam para conversar
comigo, eu sou o primeiro Secretário, o Presidente está lá à
disposição. Porque mandar cartas anônimas querendo nos
ameaçar? Então, eu quero colocar isso aí, publicamente, dizer
sobre essas ameaças, que tem ocorrido, e que não vamos
retroceder, muito pelo contrário, cada carta que chegar para
mim, cada ligação que fizerem, cada vez mais eu vou ter mais
forças para me defender. Como vocês podem observar, não
tem nenhum sentido essa lista que colocaram, não tem nenhum
sentido, não tem critério nenhum. É uma carta apócrifa. Cartas
deste tipo, são de covardes, pessoas que não têm coragem de
encarar a verdade de frente, são pessoas covardes e que
querem atingir as pessoas de bem, que hoje, já estão instaladas
aqui nesta Assembléia. Então, eu quero dizer para vocês que
não adianta mandar cartas. Venha me procurar, venha
conversar, vamos conversar.

Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Queremos
registrar, a presença aqui, do senhor Edvar Luiz, vice-Presidente
da Câmara de Vereadores de Santa Luzia, também, do senhor
Vereador Wilson dos Santos, 1º Secretário da Câmara de
Vereadores de Santa Luzia.

Encerrado as breves comunicações passaremos ao
Grande Expediente.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que assuma o comando,
aqui da Sessão, porque eu estou inscrito no Grande Expediente.

(Às 9 horas e 24 minutos o Sr. Deputado Neodi
Carlos passa a Presidência para o Sr. Deputado Jesualdo
Pires)

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NEODI CARLOS – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Srª Deputada Daniela Amorim, a imprensa aqui presente,
senhores e senhoras que neste momento assiste a esta Sessão.
Eu quero, deixar o meu repúdio, aos covardes, aqueles que
não têm coragem, de fazer um papel sujo desses, e assinar. E,
quero dizer Deputado Tiziu, que nós estamos preparados, pode
vir com mais ameaças da forma como estão vindo como já
temos recebido, como o Deputado Jesualdo colocou aqui:
ameaças de morte, ameaças de todos os tipos, nós já
recebemos acharques e podem continuar fazendo isso que nós
não iremos retroceder um milímetro, cada vez nós vamos
endurecer muito mais o jogo, ainda, além do que nós
endurecemos, até porque, os funcionários desta Casa, os
funcionários de verdade, aqueles que estão todos os dias aqui
trabalhando, cumprindo com seu papel tem-nos agradecido
pelo que estamos fazendo, diferente daquele, Deputado
Ribamar, que há muitos anos metiam a mão no dinheiro público,
morando até em outros Estados, em outros países. Os hotéis
da Capital do Estado estão cheios desses fantasmas que antes
nem sequer apareciam aqui. E agora tentam desesperadamente
desestabilizar, sujar uma página limpa que estamos escrevendo
aqui na Assembléia Legislativa. Como disse no dia 1º de
fevereiro quando assumi a Presidência desta Casa, juntamente
com os meus Pares, os colegas que hoje aqui estão que nós
estávamos virando uma página negra da Assembléia Legislativa,
uma página suja da Assembléia Legislativa. Iremos escrever
uma nova história da Assembléia Legislativa, um novo
momento, Deputado Luizinho. Estamos fazendo isso hoje,
Deputado Tiziu. E com certeza, contrariando interesses
daqueles, Deputado Ribamar, daqueles que se utilizaram do
expediente, das coisas escusas, das coisas não lícitas, e que
esses tempos acabaram, agora são novos tempos. E, eu tenho
certeza que nós temos o apóio da grande maioria dos
deputados desta Casa, no sentido, Deputado Jesualdo Pires,
de levar isso avante, de levar isso firme. Não adianta escrever
a papel, dar prazo, coloque, assine, e digam o que vocês têm,
para mostrar, mas, prove. Não venha com documento
ameaçador, documento cujo irresponsável quer sujar a história,
quer sujar o nome de quem realmente está fazendo a diferença
no Estado de Rondônia. E, eu quero aqui, mais uma vez,
parabenizar, como já fiz isso, o Governador Ivo Cassol, quando
teve a coragem na época de denunciar a podridão que existia
no Estado de Rondônia. Graças a coragem do Governador Ivo
Cassol que hoje é possível o Estado de Rondônia estar andando
da forma que está, diferente do que era no passado; funcionário
demorava quatro meses para receber seus salários, hoje tem
recebido dentro do mês trabalhado, tem sobrado dinheiro para
fazer investimento em educação, saúde e segurança pública.
Esta 100% dos problemas do Estado de Rondônia resolvido?  É
claro que não.  Mas nós estamos fazendo a nossa parte também
aqui nesta Casa, economizando dinheiro público que era jogado
pelo ralo nos tempos passados, e que isso acabou, a prova
disso já foi à economia que tivemos no mês de fevereiro de
quase R$3.000.000,00 (três milhões de reais), entre outras
tantas coisas, nesta Casa. Então podem ter certeza, aqueles
que apostam que as coisas vão voltar o que era antes, aqueles
que estão apostando que vão continuar recebendo dinheiro
desta Casa sem trabalhar, eu quero deixar aqui o meu recado,
vocês estão totalmente enganados.  Hoje ou trabalha e recebe,
ou peça as contas e vá embora, ou então tira o seu cavalinho
da chuva que aqui não vai ter, ninguém vai retroceder naquilo
que nós iniciamos desde o primeiro dia de fevereiro quando
assumimos esta Casa aqui, pode ter certeza disso.  E eu queria
aqui Deputado Jesualdo Pires, dizer, que eles não tiveram nem
o cuidado nessa lista suja aqui, eu acho que quando eles fizeram
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isso aqui eles esqueceram que eu era o Presidente da Casa.
“Eu recebi R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para ser
Presidente desta Casa”? Era uma vontade muito grande, de
repente vocês fizeram uma vaquinha, cada um deu R$20 mil,
R$50 mil, R$30 mil, para que eu fosse Presidente desta Casa.
Nenhum de vocês queria ser Presidente aqui?  Então realmente
é uma demonstração vergonhosa de uma tentativa
inescrupulosa de tentar manchar o nome de quem está tentando
realmente moralizar. E eu quero aqui agradecer Deputado Chico
Paraíba, o apoio que eu tenho tido de todos os Deputados desta
Casa de fazer realmente com que nós levemos avante esse
projeto que iniciamos aqui no dia 1º de fevereiro e vamos
seguir firme o exemplo que o Governador Ivo Cassol fez quando
assumiu o Governo, tendo coragem, firme, determinado,
Deputado Luiz Cláudio, para que realmente o povo de Rondônia
tenha orgulho do Legislativo, tenha orgulho realmente dos
Deputados que elegeu. A Assembléia Legislativa precisa
realmente resgatar a credibilidade, resgatar a imagem que foi
jogada no lixo.  Disseram que isso aqui vai ser manchete a
nível nacional, quero dizer que a imprensa não é irresponsável
para publicar uma porcaria dessas aqui, uma coisa suja, sem
nenhuma prova. Apenas escrever, qualquer um pode escrever
aqui o que quiser, o papel aceita tudo, agora eu gostaria que
mostrassem as provas, se tem as provas, mostrem as provas,
mostrem as provas, se tem nós queremos saber, eu quero
saber onde está os meus R$600.000,00 (seiscentos mil reais)
que eu recebi?  Eu quero saber de onde veio esse dinheiro?
Para onde foi esse dinheiro?  Onde está?  E quem pagou o
dinheiro do Deputado Alex Testoni, os R$50 mil do Deputado
Alex Testoni?  Do Deputado Miguel Sena, R$300.000,00
(trezentos mil reais)?  Deputado Chico Paraíba, Chico,
R$110.000,00 (cento e dez mil reais) e V. Exª. fica chorando
por que está com dificuldades, que as coisas estão difíceis.
Deputado Maurinho, se queixando de dificuldades e recebeu
R$80.000,00 (oitenta mil reais). Então eu quero dizer a vocês
que nós, cada dia mais estaremos firmes. Isso aqui ao invés
de fazer nós retrocedermos será o contrário, Deputado Ezequiel
Neiva, Deputado Tiziu, Deputado Valter Araújo, nós vamos está
cada vez mais firme.  Isso aqui é nada mais, nada menos do
que a arma dos covardes como eu disse no início, aqueles que
realmente pensam que com isso aqui vão nos intimidar.

Para encerrar, eu quero dizer aqui a todos os meus
colegas Deputados da minha indignação, e deixar o desafio
aqui para aqueles que escreveram esse papel sujo, mostrem
as provas, apresente as provas.  Aqui estão dizendo que vão
cassar seis ou sete Deputados, apresente as provas, apresente
as e provas não precisa ninguém cassar, eu tenho certeza que
se apresentar uma prova que eu peguei R$1,00 (um real), não
precisa ser R$600, não, eu vou renunciar o meu cargo de
Presidente e o meu mandato de Deputado, eu tenho certeza
que da mesma forma todos os colegas que estão citados aqui
farão. E para encerrar quero dizer a toda imprensa que eu
tenho o maior respeito pela imprensa, que vocês têm obrigação
com a verdade, imprensa tem obrigação de divulgar aquilo
que é verdadeiro, aquilo que é correto, se alguém apresentar
para vocês provas concretas divulguem, porque nós estaremos
aqui, com certeza, para dar a resposta correta no momento
certo.

Muito obrigado.

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

O SR. NEODI CARLOS – Pois não Deputado.

O Sr. Luizinho Goebel – Eu queria aproveitar
Presidente, e só dizer que realmente se depender desse
Deputado V.Exªs. podem continuar firme nesse propósito, e eu
até me perguntava na semana passada e fiquei preocupado e
falei: “vou falar com a Mesa Diretora, eu vou falar com o
Presidente para nós imunizarmos esse prédio aqui da
Assembléia porque realmente deve ter algum problema sério

aqui, algum vírus, alguma coisa, pelo tanto de atestados que
acabou aparecendo”.  Mais aí eu falei: “para não fazer nada
errado, vou pensar e refletir mais um pouco e aí eu cheguei a
conclusão que mal faz não ficar nesta Casa”? Porque
exatamente os atestados médicos que vieram apresentados a
esta Mesa não são de pessoas que estão aqui e de pessoas
que estão trabalhando aqui, e realmente aqueles que estão
levando o nome de fantasma na sua grande maioria, eu não
estou generalizando, mas a grande maioria são exatamente
daquelas pessoas que não têm coragem de trabalhar e talvez
seja esse o motivo de ficar doente, apresentando esses
atestados médicos e que em poucos dias, eu acredito, vão ser
apurados para ver realmente a veracidade desses atestados.

Obrigado, Deputado.

O SR. NEODI CARLOS – Sim, Deputado.

O Sr. Professor Dantas - Um aparte, Sr. Deputado?

O SR. NEODI CARLOS – Pois não Deputado.

O Sr. Professor Dantas – Gostaria de dizer, Sr.
Presidente, que nós desde o início, a nossa meta é nós
mantermos o nosso apoio a sua pessoa, inclusive todos se
lembram que nós três do Partido dos Trabalhadores no dia da
votação para Presidente desta Mesa, para a Mesa Diretora,
nós dissemos um “não”, até a imprensa ficou assim, e o público
aqui presente também até estranhou porque todo mundo votou
“sim”, e aí de repente, Professor Dantas, “não”; mas aquele
“não” naquela época já expliquei uma vez e explico novamente
a imprensa e a Casa, aquele não foi um “não”, porque nós do
partido nós pretendíamos um lugar à Mesa e o lugar que nós
pretendíamos depois na negociação não deu certo que era
uma 1ª Secretaria e justamente nós pretendíamos essa 1ª
Secretaria porque nós entendíamos que isso tinha que ser feito
e no momento nós pensávamos: “nós do Partido dos
Trabalhadores, nós vamos fazer isso”.  Nós vamos demitir esses
fantasmas. Sobre isso nós estamos de acordo com a Mesa
Diretora, com o posicionamento de vocês, também somos de
acordo que as pessoas que trabalham nesta Casa também têm
que ser valorizados, Sr. Presidente, eu tenho visto aqui pessoas
que trabalham realmente... nós às vezes ficamos até tarde,
até às 09 horas da noite e as pessoas estão aqui, jornalistas, a
imprensa, o pessoal que trabalha aqui dentro, tem pessoas
que trabalham e precisam ser valorizadas também. Mas esses
fantasmas Sr. Presidente, reafirmo a minha posição e eu creio
que é de nós três, do partido, V. Exª.s estão no caminho certo
e tem o nosso apoio Sr. Presidente, conte comigo para o que
der e vier, nesse ponto nós estamos juntos e nós não tememos
e não temos medo desses fantasmas não.

O SR. NEODI CARLOS – Obrigado Deputado.

O Sr. Tiziu Jidalias – Um aparte, Deputado?

O SR. NEODI CARLOS – Pois não.

O Sr. Tiziu Jidalias – Primeiro, bom dia a todos vocês.
Deputado eu quero me congratular na realidade com o seu
depoimento, com o seu pronunciamento e dizer que eu tenho
feito muitas reflexões dentro desta Casa.  Eu acredito que todos
sabem, se ainda não todos, mas vão saber agora. Eu, faço 13
anos que tenho vivido dentro de uma empresa e é de costume
meu, até porque eu aprendi com os meus pais, trabalhar
dignamente para poder construir tudo que graças a Deus
consegui construir até hoje. E, se tem uma coisa que eu sempre
cuidei na minha vida é do meu nome, até porque o meu pai, na
sua grande humildade, um homem trabalhador, da roça, disse
o seguinte; meu filho o maior patrimônio do homem é a sua
dignidade, é a sua credibilidade. E eu sempre trabalhei pautado
nisto. Mas dentro desta Casa, eu confesso para o senhor nobre
Deputado, que eu tenho estado ás vezes assustado, chego a
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dizer, nas minhas conversas, e no momento das minhas
amarguras, às vezes conversando com alguns colegas em
particular, que esta Casa muito mais parece com um campo
minado. E por falar em guerra, vendo este ato de covardia,
que é um ato de terrorismo mandar um papel vergonhoso como
este para alguém, não deixa de ser um ato terrorista. Eu estava
pensando ali agora, e por isso que eu resolvi falar, falei será
que tem um primo do Osama Bim Ladem aqui no Brasil? Porque
é um grande terrorista o que fez, um cidadão ou cidadã que
fez essa grande brincadeira, porque eu nem sei se é uma
brincadeira, sei lá o que eu posso falar diante de uma situação
dessas, como que vou qualificá-la. Mas o que eu quero dizer
Sr. Presidente, é que eu quero me colocar, ombro a ombro,
junto com o senhor. O senhor falou, e tem afirmado por diversas
vezes que de fato tem a grande maioria desta Casa lhe
apoiando, eu não tenho dúvida disso, nós temos realmente um
novo tempo dentro desta Assembléia. Não quero aqui, fazer
críticas a quem passou por aqui, ou quem deixou de passar,
mas o fato é que hoje este Parlamento está de fato voltado a
fazer o melhor pelo o Estado de Rondônia. E eu quero dizer
que na realidade, mesmo não estando citado também dentro
desta lista, até porque poderia ter sido citado já que foi citado
seis ou sete, poderia ter citado até os vinte quatro, não é? Um
papel irresponsável sem a assinatura de alguém, sem a mínima
prova. Quero aqui, mais uma vez, fazer um desafio para a
nossa imprensa do Estado de Rondônia. O Senhor está falando
sobre a responsabilidade da nossa imprensa, e de fato a
imprensa tem um papel muito importante de denunciar sobre
tudo aquilo que está errado, e eu quero realmente fazer um
desafio para que a imprensa possa fazer as suas investigações,
até porque, os jornalistas acabam tendo esse papel investigativo,
mas que realmente possa ter a coragem de fazer as denúncias
daquilo que realmente existe dentro do Estado. E que possa
hoje, acima de tudo, dizer para o povo do Estado de Rondônia
que o que está havendo dentro desta Casa é trabalho de
pessoas dignas, com muito respeito ao dinheiro público.
Acredito, nobre Deputado que a grande parte da população
que tem passado por esta Casa, tem assistido a gente chegar
aqui às sete e meia da manhã, trabalhando até dez, onze horas
da noite. Muitas vezes nós já saímos daqui, desta Casa, todos
esses Deputados que aqui estão, renunciando benefícios
pessoais, ninguém aqui estar ganhando nada além daquilo que
está declarado, e que é de direito de um parlamentar para
estar aqui fazendo o seu trabalho. Poderíamos estar aqui
simplesmente cumprindo tabela, mas nós viemos aqui para
fazer um trabalho diferenciado. E eu quero dizer para encerrar
a minha palavra, é como o senhor disse no primeiro discurso
seu, que sempre ficou gravado na minha mente. Nós estamos
vivendo um novo momento dentro desta Assembléia, é uma
nova página da história desta Assembléia. E eu quero dizer, Sr.
Presidente, qualquer documento que tenha que ser feito dentro
desta Casa que se diga respeito de moralização dela, eu vou
sempre me congratular, vou sempre assinar como já fiz em
outras vezes, o Senhor pode ter certeza, continua tendo o meu
apoio, e eu tenho certeza que não é uma minoria inescrupulosa
que vai nos tirar, nos desvirtuar do caminho que realmente nós
já estamos trilhando dentro desta Casa, que é um caminho
realmente de moralização.

Muito obrigado.

O SR. NEODI CARLOS – Obrigado Deputado Tiziu,
Deputados que me apartearam, na verdade eu já tinha
praticamente encerrado o meu discurso, mas eu só vou fazer
apenas mais um comentário aqui. Nesse papel, aonde a pessoa
endereça aqui, segundo essa porcaria aqui, ao Cahúlla, pede
um milhão e duzentos e cinqüenta. A pessoa escreveu aqui,
inclusive Valdir com W, e com lápis pautador de texto, o caboclo
tinha muita liberdade com o vice-Governador, de mandar um
papel desse aqui, e conseguir um milhão e duzentos e
cinqüenta, eu tenho certeza que se assinar, sem assinatura,
colocando o nome não conseguiria nem dez reais, que dirá um
milhão e duzentos e cinqüenta.

Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Com a palavra
pelo prazo de vinte minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Chico Paraíba.

(Ás 9 horas e 42 minutos o Sr. Jesualdo Pires passou a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa, público que nos prestigia. Eu queria
registrar a presença da grande Vereadora, lá de Costa Marques
a minha amiga Eolina, a sua presença aqui, nos engrandece
pela grande professora que é lá naquela região, e é nossa
grande Vereadora. Eu, Sr. Presidente, eu queria dizer para
V.Exª. que eu olhando esses papeis, na realidade, eu acho que
a gente está dando valor, ao que não tem valor. Até porque
todos sabem pelo que nós passamos, eu passei inclusive pelo
Fantástico, eu estou precisando passar agora é na BBC de
Londres. Quer dizer quem passou no Fantástico, a nível nacional
por várias vezes um papelzinho desse aqui para mim não vale
nada, nem para limpar a sola do meu sapato. Queria dizer
para os senhores, que de fato a minha vida sempre foi calcada
em muita personalidade, muito caráter, até de sobra, talvez
existe aqueles que tenham muito dinheiro, mas graças a Deus
nenhum dinheiro conseguiu comprar o meu caráter, a minha
personalidade. As vezes eu fico vendo os companheiros falando
aqui, e qualquer coisa atribui; ah, porque alguns Deputados
estavam nas fazendas na administração, na época passada,
que teve Deputado que fez isso, que aconteceu isso. Então eu
quero dizer para os amigos que de fato eu também estava lá,
mas eu estava lá exatamente para que o Poder tivesse
independência e decisão própria. Eu não tenho o rabo preso
com ninguém, faço o desafio, está aqui feito, não tenho o rabo
preso com ninguém. Fui o único Deputado desta Casa que
desafiou os poderosos, inclusive a própria Globo. Renuncio o
meu mandato se provarem alguma coisa contra mim, e vocês
ouviram isso ai nos quatro cantos. Quero dizer ainda mais,
está lá nos anais do Congresso Nacional, quando da Comissão
externa do senado protocolado um documento, se provarem
alguma coisa contra o Chico Paraíba, renunciarei o meu
mandato. E até agora não protocolaram o documento, não
protocolaram. Eu não sou santo, não, eu já falei, os santos
que estão na terra Deus já levou, lá para cima para ajudar
eles, ajudar a Deus. Aqui não tem santo, não tem. Neste País
de problemas sociais, econômicos não tem santo. Eu quero
saber qual o empresário que chega aqui falando que paga
seus impostos tudo direitinho, na risca, se tiver falando está
mentindo. Eu quero que alguém da sociedade diga que,
quantos tentaram não tirar as notas fiscais, às vezes comprar
numa prateleira para não querer pagar o imposto. Eu quero,
quantos e quantos neste País que fazem esses atos, não para
querer se culpar, mas para se defender em função da
complexidade que vivemos num País de muita dificuldade.
Então, santo está no céu! Agora, Presidente, quando a gente
valoriza um negócio desse jeito, nós estamos valorizando quem
não tem valor, isso para mim não vale nada e eu só estou aqui
nesta Tribuna porque vi, inclusive, que os nomes que estão
aqui são da Mesa Diretora, veja bem, a Mesa Diretora pagar a
si própria para se eleger, quem é da Mesa Diretora já é
prestigiado porque está lá, porque os companheiros, os 24
Deputados prestigiaram. A Mesa Diretora representa os anseios
de 24 Deputados, eu vou pagar para eu ser 2º Secretário!
Esse cara que fez esse documento, ele deve ter dois neurônios
só, na cabeça, um que desce e outro que sobe. Eu acho que
ele não deve saber nem colocar um cabresto num jumento,
quanto mais querer colocar cabresto em pessoas que já têm a
vida totalmente escarafunchada. A vida do Deputado Chico
Paraíba, Deputado Luiz Cláudio, já olharam de cabeça para
cima e de cabeça para baixo, já vasculharam até a Conchichina
e eu quero que vasculhe mais. Eu fui injustiçado e eu fui tão
injustiçado que eu faço o desafio nos quatro cantos, até hoje e
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quero dizer também: ninguém coloca canga no pescoço do
Deputado Chico Paraíba.

O Governador, todos os projetos que o Governador
mandar para cá que for bom, eu voto; não faço questionamento,
não peço nada em troca não. Agora, o que não for bom, eu
voto contra, acabou-se. Eu não emprestei meu mandato para
ninguém, nunca recebi dinheiro de partido, nunca recebi dinheiro
de empresário, nem de político, e nunca tive nada em nenhum
dos governos. Então, eu, Chico Paraíba, tenho independência
aqui para dizer o que eu penso e o que eu quero; o meu
mandato só devo a uma pessoa e a várias, que é o povo de
Rondônia, que me deu mais uma vez a honra depois de um
desastre daquele, ser um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente
e digo mais, não esteja pensando aqui nesse Parlamento que
no dia que o Presidente fizer uma coisa errada... eu sou o
primeiro a encará-lo de frente e ele sabe disso, já me conhece.
Agora, a gente não pode, companheiros, valorizar o que não
tem valor, eu queria dizer para esse coitado que fez isso aqui,
que isso é um coitado, ele devia perder um pouco de tempo e
ler a Bíblia para que pudesse diminuir um pouco os seus
pecados, que isso é um pecador doente. Nós vamos ter que
orar por esses coitados, porque eu estou é com pena deles,
porque além de não ter caráter, personalidade, vergonha e
moral, é triste. E na cabeça deve ter poucos neurônios. Então
com essas palavras eu quero encerrar e dizer o seguinte: o
que tiver contra o Deputado Chico Paraíba, pode colocar para
fora. Agora, não coloque esses papeizinhos não, esses
papeizinhos velhos, eu acho que se a gente for jogar ele na
lata do lixo, talvez nem o cesto do lixo não queira aceitar, queira
dizer: “vá para outro canto, aqui eu não quero, porque não
vale para nada”. Então, Presidente, eu quero dizer para V.Exª.
que nós temos que nos preocupar com coisas maiores, com
coisas grandes, nós temos que nos preocupar, aliás já estamos
nos preocupando, em realmente discutir, como nós estamos
discutindo as coisas com coerência e eu quero deixar claro, o
que eu ganhar e o que eu tiver direito, eu quero que seja
aberto. Esconder para quê? Ser Deputado é, Deputado Tiziu,
um orgulho para poucos, foram 430 candidatos e o povo
escolheu apenas nós 24, Presidente. Então temos que agradecer
todo dia esse povo que nos deu esta oportunidade de representar
e nós temos que nos preocupar exatamente com as coisas do
trabalho, com as coisas sérias.

Eu quero dizer para V.Exª. que o mês de março está
acabando, e eu vou querer cobrar do Governador as nossas
emendas parlamentares, que é um direito nosso, constitucional.
Já, já nós queremos cobrar as atividades de todas as instituições
desta Casa que possa funcionar, porque nós fizemos um pacto
olhando no olho; eu não assinei nenhum documento nesse
pacto, mas cada um de nós sabe dos nossos compromissos.
Então companheiros, imprensa, que tem um papel
importantíssimo, sabemos que em todo lugar tem gente que
não presta; dentro da Igreja Católica tem vagabundo, dentro
da Assembléia de Deus, tem vagabundo, dentro da sociedade,
tem vagabundo, dentro da imprensa também, com licença da
palavra, tem vagabundo. Meu companheiro, Deputado Euclides
está ali olhando atentamente, o meu Líder, sabe que eu estou
falando a verdade e eu nunca aceitei chantagem, nunca!
Deputado Chico Paraíba no diálogo, na conversa, no respeito é
igual àqueles bois velhos, cansado, o cara leva para todo canto.
Agora, no cacete, você pode olhar, no dia que o Deputado Chico
Paraíba disser: está morrendo, eu estou dando coice de todo
lado para ver se a morte não me leva. Então, V.Exª. Presidente,
quero dizer para V.Exª. que isso não é motivo de preocupação,
papéis devem sair a vontade porque os inescrupulosos, não
têm tempo para cuidar nem deles. Pode olhar que esses que
fazem isso, dentro da casa deles talvez eles durmam numa
cama de pau porque eles não têm coragem nem de trabalhar
para poder defender a vida deles próprio.

Obrigado Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do vereador Valter de Oliveira, Presidente da

Câmara de Vereadores lá de Corumbiara; também do senhor
Adenilson Rodrigues dos Santos, Presidente da Associação dos
Agropecuaristas do município de Alvorada do Oeste.

Com a palavra por um tempo de 20 minutos, com
aparte, o ilustre Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS -  Sr. Presidente, Mesa Diretora,
é um prazer muito grande novamente estar usando esta
Tribuna para trazer aqui assuntos novamente, acredito de
interesse da nossa população do Estado de Rondônia. Também
quero cumprimentar aqui os Nobres Pares, Deputados, e a
Deputada, cumprimentar aqui a imprensa, público presente, e
dizer, Sr. Presidente, que para mim está sendo momentos
dentro desta Casa, especiais, ao mesmo tempo, que nós
estamos vendo desde o início aqui algumas situações que nos
desagradam, mas por outro lado, nós temos muito já a
comemorar nesse quase 60 dias de trabalho, onde aqui nós
temos demonstrado com muita clareza quais são os nossos
objetivos dentro desta Casa, e eu quero Sr. Presidente, iniciar
fazendo aqui os meus sinceros agradecimentos a todos os
Pares desta Casa, quando logo no início do meu mandato, eu
que não tenho vergonha, nem o pudor em dizer da minha falta
de experiência com a vida pública, até porque nunca tinha sido
candidato a nada, nunca quis tomar partido, nunca quis me
envolver com nenhuma facção partidária, mas o fato é que
chegando dentro desta Casa, tenho realmente observado o
respeito, o carinho que os Nobres Pares têm realmente
dispensado a minha pessoa. Então, em primeiro lugar, Sr.
Presidente, quero iniciar as minhas palavras fazendo aqui os
meus sinceros agradecimentos. Vendo aqui um rosto
desconhecido no meio da política, chegando aqui nesta Casa,
ainda, mesmo como já disse e repito, sem pudor nenhum,
sem temor nenhum, sem experiência política, já me colocaram,
os 24 Deputados me deram o privilégio de fazer parte da
Comissão de Fiscalização juntamente com o meu colega
Deputado Ezequiel Neiva, juntamente com o meu colega
Deputado Valter Araújo, com o Deputado Miguel Sena, a
Deputada Daniela e também o meu colega Deputado Euclides
Maciel. Da mesma forma quero agradecer a confiabilidade que
os senhores me depositaram quando também me colocaram
na Comissão de Transporte, que é uma Comissão também
muito importante dentro do nosso Estado de Rondônia, que
estar sob a presidência do nobre Deputado Kaká, também estou
presente nesta comissão, Deputado Alex Testoni, Deputado
Valdivino e também o Professor Dantas. Da mesma forma eu
quero aqui fazer os meus agradecimentos a cada um dos Nobres
Deputados ter me colocado também, me nomeado para a
Comissão de Educação e Desporto desta Casa, aqui cito também
os membros desta comissão que é o nosso querido amigo
Professor Dantas, Deputado Alex Testoni, Deputado Chico
Paraíba, Deputado Marcos Donadon e Deputado Tiziu. Eu quero
agradecer, estou aqui fazendo questão de citar novamente todas
essas comissões, as quais Vossas Excelências me deram o
direito de pertencer, porque eu entendo que isso é credibilidade
que Vossas Excelências têm me dado, é confiança que Vossas
Excelências têm depositado nesse nobre Deputado que aqui
também vos fala. Da mesma forma quero agradecer a cada
um de Vossas Excelências, especialmente ao nosso Presidente,
por ter me confiado naquele encontro tão importante do Pró-
Rondônia. Ontem citei no meu discurso, quando Vossas
Excelências me nomearam para uma comissão de discussão
da nossa pauta do Pró-Rondônia, tão importante que nesta
comissão estão os seguintes Deputados: Alex Testoni, Jesualdo
Pires, Luizinho Goebel, Ribamar Araújo e Tiziu Jidalias. Então
eu quero aqui agradecer de coração a cada um de Vossas
Excelências por todo esse voto de confiança que Vossas
Excelências me dispensam. Como da mesma forma, ontem eu
e o meu colega Valter enfrentamos aqui o Plenário juntamente
com os nossos Deputados, e nos deram essa confiabilidade
tão grandiosa Valter, nós que saímos de um berço tão humilde,
de pessoas tão carentes como eu sei que é a sua vida também,
de tanta luta, de tantas dificuldades e ontem elegeram o nosso
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nobre Deputado Valter para ser o Corregedor Parlamentar desta
Casa, como da mesma forma me colocou nessa grande e
honrosa missão de representar esta Casa como Ouvidor
Parlamentar desta Casa. Então eu quero Sr. Presidente, Srs.
Deputados, amigos aqui presentes, apenas fazer alguns
esclarecimentos, sobretudo sobre esta grande importância que
tem esta comissão que ontem aqui já citei que formos votados
para presidir esta tão honrosa comissão, que é a Comissão de
Ouvidoria da Casa. Esta comissão, que ora ficou esquecida por
esta Casa, ela tem um papel muito importante junto a
sociedade, um papel que infelizmente ainda Srs. Deputados,
desconhecida pela própria sociedade, mas com certeza a partir
de agora nobre Deputado Maurinho, nós vamos tornar conhecida
esta comissão tão importante para que a nossa população do
Estado de Rondônia possa se valer desta comissão. A Ouvidoria
Parlamentar tem as seguintes competências, ela na verdade,
na sua resolução de nº 011 diz que é da competência da Mesa
Diretora desta Casa de Leis, fazer alguns papéis que aqui vou
citar para cada um de Vossas Excelências. Primeiro, cabe a
nós nobres Deputados com muita coerência, com muita
sabedoria e acima de tudo com muita humildade, sempre
representar o nosso povo em nosso exercício, o qual o povo
nos outorgou através de uma procuração em branco, dado
sobre os seus títulos eleitorais quando foram nas urnas, nos
confiaram os seus votos. Esse mesmo povo que aqui estou me
referindo, eles requerem de nós, que nós o represente com
muita dignidade, com muita força de vontade, de representá-
los em todas as circunstâncias, as quais verdadeiramente eles
merecem e precisam de nós.

O povo que ora senhores, amigos, imprensa que aqui
está, que às vezes nas suas amarguras, às vezes nas suas
dores, nos seus gritos, nos seus rugidos e que não tem na
realidade e nem sempre a quem recorrer, recorrem sempre a
cada um de nós representantes legais desse povo através desta
Casa de Leis. E quando eu falo de amargura, quando eu falo
de dores, posso sim fazer algumas referências e Vossas
Excelências sabem, por mais que o nosso Executivo Estadual
se esforce para poder suprir as necessidades do nosso povo,
ele não vai dar conta, pois mais que o nosso Governo Federal
se esforce para suprir as necessidades do nosso povo, ele
também não vai dar contar. Por mais que os nossos Prefeitos e
Vereadores se esforcem, também não vão dar conta. Da mesma
forma me refiro a este Parlamento, o fato é que eu preciso na
realidade cada vez mais chamar atenção de cada um de nós,
representantes legais do nosso povo de Rondônia, para
estarmos juntos. Porque individualmente não podemos dar
conta, mas no momento que nós estivermos unidos, coesos,
firmes, fortes, traçando e voltados aos mesmos objetivos, nós
podemos sim, com muita coragem, com muita fé, com muita
determinação alcançar com muito mais agilidade, com mais
rapidez os nossos objetivos, e ao mesmo tempo atender os
anseios da nossa sociedade. Sociedade essa que tem tantos
anseios, a sociedade que anseia chegar num hospital e ser
atendido prontamente por um médico, a sociedade que já não
suporta mais ter que ir para fila de um hospital três horas da
manhã para pegar uma senha e às vezes quando precisa de
um exame de alta complexidade, precisa ficar às vezes seis
meses numa fila de hospital, aguardando por um atendimento
médico. Essa mesma sociedade que eu me refiro, que as vezes
clama por socorro, quando passa numa BR 364, esburacada e
matando pai de família, mãe de família todos os dias sendo
acidentadas por irresponsabilidade dos nossos governantes.
Como aqui já citei, já denunciei nesta Tribuna, que diz que não
tem dinheiro para consertar o buraco pequeno, mas logo terá
dinheiro para consertar os buracos grandes. Esta sociedade
que tanto clama por socorro e que as vezes no seu choro, nos
silêncios da sua madrugada, aqueles que certamente define, e
que depositam sua fé em Deus, o todo poderoso, todo criador,
as vezes de joelho nas suas camas, no pé da sua cama, nas
suas madrugadas choram sozinhos as suas amarguras, porque
não tem a quem recorrer. É desta sociedade penosa, dificultosa
que eu estou aqui meus amigos me referindo. E é por isso que

quero sim Sr. Presidente, chamar a atenção da importância
desta comissão que aqui ontem foi nominada e que por um
acaso me foi colocado e confiado, que é a Comissão de
Ouvidoria, me colocando como Presidente, como já citei. É
essa a importância que esta tão honrosa comissão tem dentro
deste Parlamento a partir de agora.

Precisamos Sr. Presidente sair das quatro paredes,
precisamos sair desse recinto e nos fazer ouvido por nossa
sociedade. É por isso Sr. Presidente, que eu estou hoje
requerendo desta Mesa Diretora através de um requerimento
formal, clamando a esta Mesa que atenda o meu apelo e que
nós possamos urgentemente voltar a prática de instalar dentro
do Estado de Rondônia a nossa Assembléia Itinerante para
que a gente possa sair das quatro paredes e ir até os municípios
ao encontro da nossa população, do nosso povo que as vezes
como já citei, tão carente, tão necessitados, ouví-los dentro
das suas dores e das suas amarguras. Da mesma forma Sr.
Presidente, vai uma outra sugestão para os Nobres Pares desta
Casa, juntamente com o Sr. Presidente, Mesa Diretora, estou
indicando para nossa Casa de Leis, para que a gente possa
urgentemente instalar, criar o 0800, que a gente possa dar
liberdade para que os cidadãos tenham realmente um lugar
aonde dar os seus gritos, aonde falar, a quem clamar. Sociedade
que, eu repito, vive na maioria das vezes no abandono, na
amargura, nas suas dores, chorando nas suas dificuldades, e
muitas vezes não tem a quem recorrer. Eu quero só dar uma
pausa aqui, cumprimentar dois nobres amigos, primeiro o
repórter Levinha, um abraço para você meu irmão do Jornal O
Estadão; também quero cumprimentar um grande empresário
lá de Ariquemes, dono da Tampico que está aqui, o Sr. Villas
Boa, um abraço, carinho muito especial, muito obrigado por
está presente aqui nos ouvindo. Então meus amigos, eu quero
ainda discorrer Sr. Presidente, sobre este assunto, dizer que
acima de tudo, o que precisamos resgatar dentro do Estado de
Rondônia, é a credibilidade deste Parlamento para que o povo,
inclusive não acredite mais Sr. Presidente, em palavras
esfarrapadas como essas que estão nesse documento que aqui
já foi citada por tantos. Eu tenho certeza Sr. Presidente, que se
alguém, olha a observação que eu vou fazer, eu tenho certeza
que se alguém dentro deste Estado der credibilidade para este
documento, ainda que possa ser alguém que não tenha
conhecimento do trabalho que de fato nós estamos nos
propondo a fazer dentro desta Casa, mas é com transparência,
é com muita fé, com muita dignidade, acima de tudo com muita
confiabilidade em cada um dos pares que aqui se encontram,
que nós vamos, sim, continuar um trabalho de moralização.
Eu quero Sr. Presidente, dizer que no dia que aparecer uma
outra lista de fantasma dentro desta Casa eu serei o primeiro
a colocar  a minha caneta porque sempre e tudo que construí
na minha vida foi trabalhando e derramando suor com muita
dignidade. Agora, Senhor Presidente, eu não vou de forma
alguma me eximir de lutar e de trabalhar, de defender aqueles
que de fato tem trabalhado dentro desta Casa, como aqui Sr.
Presidente Neodi, eu quero até chamar sua atenção falando
daqueles que de fato trabalham aqui dentro desta Casa. Eu
estava prestando atenção até porque realmente me sinto
bastante observador; eu estou vendo as pessoas que cobrem
na verdade o trabalho do Plenário, como, por exemplo, as
pessoas que nos servem aqui os deliciosos cafezinhos que as
copeiras fazem, os nossos repórteres, fotógrafos e que eu já
sei e vou reivindicar sim porque eu acho que não é justo, ao
mesmo tempo que nós precisamos cortar os salários daqueles
fantasmas, nós precisamos valorizar aqueles que estão
trabalhando. Muitos deles Sr. Presidente, têm saído daqui, às
vezes dez horas da noite, como foi o caso nessa sessão anterior,
que nós saímos daqui e não temos ganhado hora extra, não
temos ganhado nenhuma recompensa por isso. E eu quero
requerer sim, porque eu acho que o trabalhador, ele precisa
ser reconhecido, mas bandidos nós temos que tratá-los como
bandidos mesmo. Essa é a palavra e eu não tenho medo
quando faço as minhas críticas, de estar exposto em qualquer
meio de comunicação, até porque eu sei que a imprensa
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responsável, ela certamente irá valorizar um discurso como
esse, porque é um discurso de crescimento, tanto desse
Parlamento, como de valorização àqueles que verdadeiramente
trabalham. Estou aqui falando da nossa querida sociedade do
Estado de Rondônia que tanto precisa realmente das nossas
vozes, gritando para cada um deles, por cada um deles para
que realmente possam ser bem sucedidos.

Sr. Presidente, para encerrar as minhas palavras, eu
quero chamar a atenção dos Nobres Pares e dizer meus
amigos, que a minha vida inteira, eu sempre fui um sonhador;
quando eu trabalhava no cabo da enxada, eu lembro que o
maior sonho meu era me tornar um motorista de caminhão,
para muitos aqui pode ser uma coisa insignificante, mas era o
meu maior sonho naquela época. E eu consegui. Depois eu
construí um outro sonho que era de ser dono de um próprio
negócio. Hoje tenho uma empresa que todos conhecem e que
ela não nasceu do tamanho que é. Eu comecei comprando e
vendendo motocicletas, buscando uma moto lá no Paraná e
vindo rodando de lá para cá, passando fome e sede nas
estradas, às vezes sem dinheiro para pagar um hotel e
dormindo em baixo de postos de gasolina. Mas uma coisa, Sr.
Presidente, eu nunca perdi, a esperança. Eu sempre fui uma
pessoa de alimentar sonhos, sempre sonhei, é por isto meus
amigos, que eu quero encerrar as minhas palavras nesta
manhã, fazendo aqui um clamor para cada Deputado, para
cada um dos nobres amigos que aqui estão. Não vamos a um
ato irresponsável, matar aquilo que o pobre tem de maior
riqueza na sua vida; o quê que um pobre tem como riqueza na
sua vida? É o sonho, é a esperança de um dia melhor de vida.
Então cabe a nós Sr. Presidente, resgatar deste povo, desta
nação valorosa, deste partido maior por nome de Rondônia,
cabe a nós aqui, com muita responsabilidade, resgatar deste
povo esta grande riqueza que de fato está no coração, no
sentimento, no interior de cada um, que é os seus sonhos e as
suas esperanças de dias melhores.

Quero então encerrar as minhas palavras
cumprimentando a nobre Vereadora Penha, lá da cidade de
Buritis, um abraço do meu querido PMDB, também.

Quero aqui Sr. Presidente, dizer da minha grande
alegria quando aqui me refiro a esta grande nação, chamada
Nação de Rondônia. Um povo mistificado, um povo que veio de
vários Estados, buscando essa esperança de dias melhores,
alimentado por sonhos e por expectativas de um dia construir
uma vida digna para cada ser humano, educar as suas próprias
famílias. Então eu quero Sr. Presidente, encerrar, deixando uma
palavra inclusive aqui para cada um dos nossos Nobres
Parlamentares; vamos comemorar as vitórias, vamos vibrar
com cada ato positivo dentro desta Casa, vamos vibrar com os
pontos positivos do Estado de Rondônia, vamos dizer para a
nação brasileira que o povo de Rondônia acredita e continuará
acreditando que este Estado ainda será um dos grandes Estados
dentro do eixo de crescimento do nosso Brasil.

Muito obrigado, fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença da dona Maria da Penha Bernardo da Silva,
vereadora do município de Buritis.

Encerrado o Grade Expediente passaremos às
Comunicações de Lideranças.

Com a palavra por um tempo de 20 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado, Líder do Governo nesta Casa,
Euclides Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros Deputados, a imprensa, nossos companheiros
do auditório, saudar o meu amigo Villas Boas, empresário que
nós conhecemos ha muitos anos na cidade de Ariquemes, é
um prazer tê-lo aqui conosco juntamente com muitos
companheiros que têm sempre prestigiado esta Casa.

Ontem a noite nós estivemos acompanhados do
Governador, o Presidente da Assembléia, nosso Presidente
Neodi, a Deputada Daniela Amorim; o Deputado Alex, também
o Deputado Jesualdo, estivemos na cidade de Ji-Paraná, aonde
prestigiamos o jogo da ULBRA enfrentando o Coritiba. Nós
recebemos, inclusive, do Coritiba um kit com uniforme, um kit
completo do Coritiba já que dentro da equipe do Coritiba, eu
tenho um irmão que jogou por 10 anos no Coritiba e que foi 8
vezes campeão paranaense e ele foi homenageado na Capital

paranaense na semana passada e pediu que trouxessem um
kit para entregar ao vice-Governador, um ao Governador e um
a minha pessoa.

Quero cumprimentar a ULBRA pela representação e
pela maneira como estão representando Rondônia, quem veio
pensando que aqui... primeiro foi a equipe do Santa Cruz, que
vieram e dentro do avião mesmo falaram que não sabiam que
aqui jogavam com bola ou com coco e levaram mesmo dois
cocos aqui do time da ULBRA. Agora o Coritiba chegou mais
humilde, treinou, se preparou, a chuva estragou muito o
espetáculo, mas mesmo assim o 2x2, a ULBRA saiu ganhando
de 1x0, acabou virando para 2x1 ao Coritiba e no final a ULBRA
empatou. Agora o que nós queremos citar é a importância de
Rondônia no contexto estadual do esporte quando três
emissoras de Curitiba, como a Clube transmitiam para o Paraná
todo, falando o nome de Rondônia para todos os cantos, a
importância que tem o esporte, como divulga uma cidade, um
Estado e a ULBRA tem conseguido isso. Ao professor Zé Luiz,
Reitor da ULBRA de Ji-Paraná, parabéns, nós temos mais é
que vibrar. Eu estou falando, Presidente, porque ontem, com a
casa cheia, foi vendido mais de 4 mil ingressos a R$20,00 (vinte
reais) e eu vi a simpatia que V.Exª. têm com o povo de Ji-
Paraná, é incrível, eu estou até preocupado com V.Exª.
Presidente, que V.Exª. venha querer mudar o título para Ji-
Paraná, nós, inclusive, com o Deputado Jesualdo, estamos
fazendo um apelo para que V.Exª. não vá, senão vai nos
complicar lá, Presidente, porque eu pude ver os abraços que
V.Exª. recebia do povo. Garanto que V.Exª. teve mais coragem
de falar isso pela simpatia do povo com V.Exª. ontem a noite.
Eu e o Deputado Jesualdo, ficamos até de lado. Eu conversava
com o Airton Gurgacz agora, uns minutos atrás e ele dizia:
V.Exª. e o Deputado Jesualdo eu encontro todo dia, agora o
Deputado Neodi eu queria abraçá-lo”. E ontem eu vi a simpatia
com que esse trabalho, porque se aqui não estivesse
mostrando resultado, V.Exª. não seria aplaudido, V.Exª. não
seria cumprimentado. V.Exª. seria vaiado, ninguém queria estar
ao seu lado. Mas nesse momento de moralização, V.Exª. passa
a ser o carro chefe aqui dessa equipe desses 24 Deputados.
Então é com muita alegria que eu pude comprovar... o meu
companheiro de trabalho, Chico da Mata me dizia: “rapaz, o
homem é realmente simpático”. Quem sabe começa aparecer
a maior liderança do Estado, mas é cedo para dizer o que nós
queremos, mas quero dizer ao Sr. Presidente, que quando eu
ouvi o senhor falar que tem apoio da maioria aqui dos Deputados
e vai ter quantas vezes precisar... Eu sei que é difícil, eu sei
que não vai ser de uma hora para a outra que vai se mudar,
mas o senhor tem conseguido isso porque estar num estádio
com 4 mil pessoas, aonde o senhor jogou futebol, diga-se de
passagem, não joga muito bem, mas como Presidente tem
que ser titular e assim mesmo, ser cumprimentado, foi
cumprimentado como político e não como jogador.

Eu ouvi também atentamente meu companheiro
Deputado Tiziu quando falava sobre os funcionários desta Casa;
eu, há vários anos venho nesta Casa e eu via os funcionários
para cá, para lá, aquele do cafezinho, da limpeza, cinegrafista,
o repórter, o pessoal de apoio, a equipe de imprensa aqui da
Assembléia e eu não conhecia de perto o trabalho desses
moços, Deputado Tiziu. Quando V.Exª. falou desses
funcionários, eu me irmano a V.Exª. Nós às vezes, dá uma
impressão: “ele é Deputado, eu sou funcionário”. Nós somos
tão funcionários quanto vocês, nós somos funcionários de
milhares de pessoas que confiaram em nós. O nosso cargo
pode ficar quatro anos, pode ficar oito, pode ficar doze, agora
vocês funcionários, nós Deputados, esses que trabalham
precisam realmente do apoio e nós estamos aqui para apoiar
e dizer que às vezes eu vejo tanta humildade, tanta simplicidade,
pessoas cumprimentam um Deputado eu me sinto até.., tem
horas que eu vou e falo com a pessoa: “ conversa comigo, me
chama de Euclides, não precisa nem chamar de Deputado”. Eu
vejo o carinho com que eles têm para conosco e é recíproco
porque eu sei que a maioria dos Deputados também respeita
seus funcionários, porque sem eles, sem a mesma pessoa que
limpa o chão, como seria hoje uma Assembléia? Por isso que
eu acho que nós temos que começar o exemplo em valorizar
esses funcionários que realmente gostam desta Casa.

Eu queria dizer também que amanhã, Ji-Paraná recebe
a bancada federal em dois encontros: o primeiro na Câmara
de Vereadores e o segundo encontro também em Ji-Paraná,
sendo que esse encontro é com os prefeitos do Estado de
Rondônia, mas eu vou aproveitar amanhã já que naquele
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encontro conosco, Deputados, eu tinha preparado até alguma
coisa e reforçar o que o Deputado Tiziu dizia aqui ao Deputado;
nós somos obrigados a implorar aos Deputados Federais, a
bancada federal sobre a BR 364. Hoje quem viu os jornais,
mais uma carreta tombada na BR ao desviar buracos, é todo
dia. Será que porque estão andando de avião não vêem a BR?
Pelo amor de Deus! É inconcebível que passem lá na BR, só
temos uma e nem dessa cuidam, nem dessa BR cuidam. É
vergonhoso dizer que não tem dinheiro para isso, quando
domingo no Fantástico mostrou milhões e milhões de dólares
jogados fora naquelas máquinas que seriam a salvação de
São Paulo, um trem, nós não temos condição de pelo menos
remendar, arrumar ou consertar ou tapar buraco que seja; a
nossa BR continua assim. E o pior é que se passa por ela,
passa senador, passa deputado federal, eu estou falando mais
da bancada federal porque aqui todos os dias, virou rotina do
Deputado Jesualdo, toda semana usar para falar da BR porque
sabe o que sofre para ir lá, mas nós só vamos às vezes e
retornamos no final de semana, e os ônibus dessas empresas?
E esses caminhões que trafegam pela BR? O sofrimento de um
caminhoneiro? Então, é vergonhoso saber que temos uma BR...
e pedir amanhã nesse encontro, Deputado Jesualdo, que nós
possamos cobrar de nossos colegas da bancada federal para
que possam nos ajudar.

Falei com o Senador Expedito Júnior há dez minutos,
ele está numa audiência em Brasília  e segunda-feira nós
estamos indo a Brasília e ele vai nos levar, vamos resolver
sobre as duas vacas mecânicas que deverão ir para Ji-Paraná
e Cacoal, uma para cada cidade, a pedido do Deputado Euclides
e Jesualdo em Ji-Paraná e em Cacoal junto com o Deputado
Tucura, e vamos junto com o Senador que tem nos auxiliado
levar uma pessoa da FASER para alguns projetos de cursos
que tem para o Estado, tem o dinheiro lá em Brasília e está
parado. Então nada melhor, não adianta ir apenas o político,
tem que ir o técnico porque ele é que entende dos cursos,
então nós estamos levando, pedimos ao Governador que
liberasse da FASER um técnico e também da prefeitura de
Cacoal e da prefeitura de Ji-Paraná para que possam trazer
cursos para essa região e nós vamos a busca disso.

Em defesa da Assembléia, eu só quero dizer uma
coisa; como Líder do Governo eu tenho encontrado aqui dentro
amigos e não apenas políticos. Pessoas que nos ouvem, e nós
sabemos que ainda temos que ajustar muita coisa aqui na
Casa, mas estamos também aprendendo, engatinhando. Várias
vezes eu chego à equipe técnica e peço informações sobre
isso e sobre aquilo, eu tenho visto por parte de todos os
companheiros a humildade, a simplicidade com que estamos
trabalhando. A Casa tem seguido num rumo que, se Deus quiser,
vai marcar história como a Assembléia que conseguiu realmente
economizar, a Assembléia que mesmo começando cortando
na própria carne tem conseguido a moralização que o povo
tanto espera. E queremos mais ainda, Sr. Presidente, que esta
Casa possa aparecer também nas grandes emissoras como
uma Assembléia que veio para mostrar, como os Deputados
que estão ai para falar e sempre trazer as mensagens em
nome de seu povo.

Para encerrar, eu gostaria de convidar todos os
companheiros para que possam estar juntos em Ji-Paraná
nesse encontro, porque é importante que nós possamos cobrar
a situação da BR.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do Prof. Mário Sérgio do PSDB lá de Alvorada
do Oeste, em nome do nosso Deputado Jesualdo Pires, também
registrar a presença aqui do Vereador Nilson da Transcorreia
que é Vereador lá de Nova Mamoré, nossa querida cidade de
Nova Mamoré; também do Vereador Iran Antonio Araújo
Marques, Vice-Presidente da Câmara de Vereadores também
lá de Nova Mamoré; e do Vereador Lindomar Cândido Rocha,
2º Secretário da Câmara de Vereadores lá de Nova Mamoré.

Com a palavra por um tempo de 20 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Marcos Donadon.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Não serão necessários os 20 minutos que V. Exª.
me concedeu, mas eu gostaria de usar essa Tribuna para fazer
aqui um agradecimento. Quero agradecer ao Deputado Tiziu,
ao Deputado Chico Paraíba, ao Deputado Amauri por terem

me escolhido para ser o Líder do PMDB, e nessa condição de
Liderança aqui nesta Casa Legislativa me honra muito ter sido
indicado por V.Exªs. para representar o PMDB nesta Casa. Estive
falando com a liderança estadual, que é o Senador Valdir Raupp,
e estou aqui fazendo de público, Sr. Presidente, este
agradecimento e parabenizar aqui a atuação dos nossos
Deputados como um todo desta Casa Legislativa na pessoa do
nosso Presidente que representa toda a Assembléia, pela
postura, pela maneira que vem conduzindo os trabalhos aqui
nesta Casa.

Quero agradecer ao Presidente, Deputado Neodi, pela
atenção que tem dispensado em nosso favor, acredito, que
todos os Deputados desta Casa têm sentido aqui o carinho, o
respeito que V. Exª. tem nos tratado. Então fica aqui, Presidente
Neodi, a minha admiração e o meu respeito pela maneira como
V.Exª. tem conduzido os trabalhos desta Casa, e dizer, reforçar
aqui o que já disse a V.Exª. que pode contar integralmente, a
Mesa Diretora como um todo, está aqui, o Deputado Jesualdo,
o Deputado Maurinho, Deputado Luiz Goebel que está aqui na
Mesa, que V.Exª têm um parceiro aqui para ajudar a reconstruir,
no que for preciso da minha parte, V. Exª tem o meu apoio,
tem toda a minha solidariedade, Sr. Presidente, conte comigo,
V. Exª. tem aqui um companheiro.

Então são essas as minhas palavras que eu gostaria
de dizer. Quero agradecer nesta manhã a todos os Deputados
que tem procurado a integração deste Poder Legislativo.

Muito obrigado pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações de Lideranças, passaremos à Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. 2º Secretário proceder à leitura das
proposições recebidas.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- Requerimento do Deputado Luiz Cláudio – Requer
providências à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa que
oficialize a CERON, a necessidade da Construção da Rede
Elétrica no município de Espigão do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, nossa propositura visa
atender as necessidades de moradores daquela comunidade,
aproximadamente 500 famílias, que precisam que seja instalada
luz elétrica em suas residências.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Luiz Cláudio.

- Indicação do Deputado Neodi Carlos – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de proceder remanejamento
orçamentário.

JUSTIFICATIVA

A Comarca de Jarú, situada entre as Comarcas de Ouro
Preto do Oeste e de Ariquemes atende a uma grande demanda
de jurisdicionados da sede de seu município e distritos, o prédio
que hoje abriga a sede do Poder Judiciário não suporta a
demanda dos serviços a serem prestados à população, assim
faz-se necessário que haja remanejamento no orçamento
público, possibilitando a construção da nova sede do Judiciário
jaruense.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Pres. Neodi Carlos.

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Indica ao Sr.
Governador do Estado com cópia ao Departamento de Estradas
e Rodagens – DER, a necessidade de se adequar os veículos
de transportes públicos municipais e intermunicipais no Estado
para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares somos sabedores das
dificuldades enfrentadas por pessoas portadoras de deficiências
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físicas, que todas as vezes que necessitam se locomoverem
ficam a mercê da sensibilidade humana para ajudá-los. Dessa
forma, pedimos o apoio de Vossas Excelências para a aprovação
de nossa propositura, e assim atender as constantes
reivindicações desta parcela da sociedade.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Euclides Maciel – Indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de viabilizar
convênio com o Hospital Municipal de Ji-Paraná para aquisição
de um aparelho de Tomografia Computadorizada.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação vem de encontro com a
necessidade de melhor equipar o hospital municipal uma vez
que o Aparelho de Tomografia vai ajuda e muito a população
carente de nosso município e região, pois, somos sabedores
de como é caro conseguir tirar uma tomografia nos hospitais
particulares.

Outrossim, é oportuno mencionar que a além de
favorecer a população de baixa renda, que tem que se deslocar
de Ji Paraná e região para Porto Velho, pois sabemos que como
é alto o custo para se deslocar para a capital, para realizar tais
exames.

Portanto, nossa proposição visa solucionar problemas,
buscando firmar convênio com o município para aquisição do
aparelho de Tomografia Computadorizada pois será de grande
utilidade tanto para Ji Paraná como para todo região central
do nosso Estado, para isso contamos com o apoio dos Nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Euclides Maciel.

- Projeto de Lei do Deputado Neri Firigolo – Estabelece o
fornecimento obrigatório de extrato consolidado anual dos
pagamentos efetuados pelos usuários de empresas de serviços
públicos atuantes no Estado.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. As empresas prestadoras de serviços públicos
que atuam no âmbito do Estado, ficam obrigadas a fornecer,
ao final do ano, a seus usuários extratos consolidado dos
pagamentos das contas efetuadas, destacando os débitos que
por ventura existirem.

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

JUSTIFICATIVA

Os usuários de serviços públicos, como por exemplo,
os prestados pela CAERD, CERON, entre outras, acumulam em
suas residências e escritórios um considerável número de papeis
ao longo do ano, para uma eventual comprovação futura de
pagamento.

Quando, por ventura, e por razões diversas, o usuário
se desfaz de algum dos comprovantes ou perde os mesmos,
acaba vendo-se em apuros por conseqüência de uma cobrança
repetida.

Muitas vezes o usuário tem o ônus de provar que pagou
um determinado serviço, mesmo sendo indevida à nova
cobrança e, efetuada por mero desleixo da prestadora do
referido serviço.

De modo que apresento o referido projeto com o intuito
de facilitar o dia-a-dia dos usuários, das prestadoras de
serviços, bem como dos agentes de cobrança, que, em apenas
um documento, terão a comprovação de todos os pagamentos
efetuados, bem como dos valores vencidos e não pagos.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.

- Projeto de lei do Deputado Neri Firigolo – Dispõe sobre
apoio profissional a entidades não governamentais que atuam
na assistência e recuperação de dependentes químicos no
âmbito do Estado.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. As entidades não governamentais que tenham
como finalidade a assistência e a recuperação de dependentes
químicos receberão apoio de profissionais da área de saúde
do Estado.

Art. 2º - Para a implementação das ações de apoio
prevista nesta Lei serão efetivadas através da celebração de
convênios entre o Poder Executivo Estadual e as entidades
habilitadas.

§ 1º - Poderão habilitar-se a participar as entidades
sem fins lucrativos, legalmente constituídas e registradas no
Conselho Estadual de Assistência Social.

§ 2º - Através de atividade complementares, os
municípios poderão participar das ações de apoios no âmbito
de sua competência.

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

JUSTIFICATIVA

O uso abusivo de drogas há muito tempo deixou de
ser um problema particular a está no centro de uma catástrofe
social. De forma intensa aumenta o número de crianças,
adolescentes, jovens e adultos na dependência química. E tem
mais: são drogas lícitas e ilícitas, uns plenamente consciente
na arapuca que estão se metendo, outros ignorantes às
conseqüências dos seus atos pela desinformação e falta de
perspectiva.

Faz-se necessário, que o Estado participe desse
processo prestando auxílio a estas pessoas, que diferentes
motivos, acabam por se tornarem dependentes. Sabe-se que
medidas preventivas viabilizam ótimos efeitos, no entanto, não
se deve esquecer daqueles que já trilham o caminho das
drogas, dos quais muitos não conseguem sair.

As entidades de atendimento filantrópico, sem fins
lucrativos, encontram muitas dificuldades para celebrar
convênios com Poder Público, seja na esfera Federal, Estadual
ou Municipal. De modo que ficam, sem as condições necessárias
para desempenhar o trabalho de atendimento as pessoas que
necessitam.

Ademais, é público e notório, que o terceiro setor, vem
desenvolvendo trabalhos sociais em diversas áreas essas, que
são de competência exclusiva do Estado. Contudo, o terceiro
setor, tem dado uma contribuição de forma significativa, no
desempenho de ações que visam à recuperação de dependentes
químicos.

A droga destrói o corpo, o cérebro, a auto-estima, e a
personalidade de quem as usam. Com sua força a vassaladora,
tem-se por complexo o trabalho de desintoxicação e
recuperação de um dependente. Tendo em vista que, é uma
tarefa árdua, que envolve médicos, terapeutas, familiares e a
própria sociedade, além do dependente que tem que
implementar muita força de vontade no sentido de se recuperar.

Dentro desta contextualização, apresento o projeto em
tela que visa à instituição deste instrumento a ser realizado
com as entidades e organizações não governamentais, que
tenham como finalidade a assistência e recuperação de
dependentes químicos mais atenção e facilidade quando da
realização de convênios.

Percebe-se que assistência prestada pelo Estado é
deficiente, de modo que, é imprescindível que estas proposta
logre êxito nesta Casa e venha socorrer aqueles que se
importam em auxiliar as milhares pessoas que necessitam de
tratamento para combater a dependência química.

Plenário das Deliberações, 16 de março de 2007.
Dep. Néri Firigolo.

- Projeto de Lei do Deputado Neri Firigolo – que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação aos passageiros do
seguro por acidente de trânsito por parte das empresas de
transporte coletivo que operam no Estado”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
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Art. 1º. As empresas concessionárias ou
permissionárias de transporte intermunicipal de passageiros,
incluídas as operadoras de terminais rodoviários que operam
no Estado, ficam obrigadas a afixar em seus estabelecimentos,
postos de venda de passagens e veículos de transporte, avisos
referentes ao seguro estabelecido pelo art. 20, alínea “I”, do
Decreto-Lei Federal nº. 73, de 21 de novembro de 1966, inclusive
quanto aos eventos compreendidos na cobertura e respectivos
valores de indenização, nos termos desta Lei.

Art. 2º. O aviso deve ser exposto em local de fácil
visibilidade aos passageiros, contendo, no mínimo, o seguinte
conteúdo.

I – Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 20, alínea I, do Decreto-Lei Federal nº 73,
de 21 de novembro de 1966, compreendem as indenizações
por morte, invalidez permanente e despesas de assistência
médica e suplementar, nos valores que seguem por pessoa
vitimada:

- no caso de morte, 40 (quarenta) vezes o valor do
salário mínimo vigente no país;

- no caso de invalidez permanente, 40 (quarenta) vezes
o valor do salário mínimo vigente no país;

Como reembolso à vítima, no caso despesas de
assistência médica e suplementares devidamente comprovadas,
até 8 (oito) vezes o valor do salário mínimo vigente pais;

Parágrafo único – O quadro contendo o aviso deverá
ter como medida mínima a seguinte área:

I – nos terminais, mil e quinhentos centímetros
quadrados;

II – no interior dos ônibus, cento e vinte centímetros
quadrados.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Há quarenta anos vigora a norma que dá direito a
indenização nos casos de morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares oriundas de
acidentes rodoviários envolvendo empresas de transporte
coletivo de passageiros que operam no Estado, sem que, a
maioria das pessoas tenham conhecimento deste direito.

Uma infinidade de usuário de transporte coletivo foi
vítima de acidentes de transito, no entanto, não foram
beneficiados, pelos simples fatos de desconhecerem a
legislação. O projeto em tela, visa, portanto, tornar público
este direito, de modo que, o cidadão receba efetivamente a
contraprestação do serviço segurado.

A presente proposição mostra-se totalmente viável,
tanto formal quanto materialmente, uma vez que, se objetiva
simplesmente informar aos passageiros os direitos que os
mesmos detêm, e não legislar sobre gerenciamento de transito,
muito menos sobre seguros.

A matéria em epígrafe trata-se exclusivamente, sobre
o direito do consumidor, tendo em vista que, uma vez adquirido
um seguro, o contratante tem direito de saber exatamente o
que esta contraprestado e os seus direitos advindos da
contraprestação da seguradora.

Diante disto, impedir a exposição dos avisos é, sem
dúvida, restringir o direito do consumidor. Nestes termos conto
com a colaboração dos Nobres Parlamentares para aprovação
da matéria ora apresentada.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.

- Indicação do Deputado Valter Araújo - “Indica ao Exm°
Sr. Governador do Estado, a necessidade de efetuar a conclusão
dos hospitais dos municípios de Vale do Anari, São Francisco
do Guaporé, Vale do Paraíso, Urupá e São Felipe D´Oeste”.

JUSTIFICATIVA

É primordial que esses hospitais sejam concluídos e
possam o mais rápido possível, viabilizar atendimento aos
moradores dessas comunidades, pois são localidades pólos
que, uma vez em atividade, proporcionarão o desafogamento
da demanda de doentes que vem à Porto Velho, gerando assim,

maior conforto tanto Às comunidades do interior como as da
Capital.

E, a fim de dar-lhes maior sustentação, dentro da
política de descentralização da Saúde, transformá-los em
Unidades Hospitalares do Estado, equipando-os
adequadamente, principalmente com o corpo de profissionais
para que possam trabalhar em concordância com as
necessidades dessas localidades.

Vale salientar que a população desses municípios fica
praticamente isolada, pois depende da boa vontade dos
hospitais dos municípios circunvizinhos para ter atendimento
básico, ocasionando uma situação de desconforto, pois nem
sempre consegue obter o atendimento necessário, sendo
indispensável o deslocamento à Capital, gerando um problema
maior, devido ao elevado número de pacientes oriundos de
todo o Estado.

Conforme estimativa 2006 do IBGE de 01/07/2006,
apresente aqui o número de habitantes desses municípios e os
circunvizinhos:

IBGE – POPULAÇÃO ESTIMADA 2006 DE 01/07/2006

VALE DO ANARI  10.926
* THEOBROMA  14.326
* RIO CRESPO   3.603
* MACHADINHO D’OESTE  29.711
* ARIQUEMES  86.924
* JI-PARANÁ 113.453
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  17.610
* COSTA MARQUES  11.735
* SERINGUEIRA  16.225
* SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ  31.198
* ALTA FLORESTA DO OESTE  29.005
* FRONTEIRA C/BOLIVIA
VALE DO PARAÍSO 10.442
* THEOBROMA 14.326
* JARU 56.242
* OURU PRETO DO OESTE 40.735
* JI-PARANÁ 113.453
* VALE DO ANARI 14.326
URUPÁ 17.761
* ALVORADA DO OESTE 19.542
* JI-PARANÁ 113.453
* OURO PRETO DO OESTE 40.735
* NOVA UNIÃO 9.526
* MIRANTE DA SERRA 14.152
SÃO FELIPE DO OESTE 7.266
* SANTA LUZIA 11.067
* PRIMAVERA DE RONDÔNIA 4.393
* PARECIS 3.204
* PIMENTA BUENO 31.415
* ROLIM DE MOURA 49.907

Vejamos, uma vez concluídos haverá interação de
atendimento entre os hospitais de municípios circunvizinhos,
conforme as necessidades e adequações profissionais
existentes, evitando esse deslocamento tão oneroso de
pacientes até a Capital, facilitando sensivelmente a vida árdua
dessas pessoas.

Repasso aqui a situação dos hospitais dos 16 leitos:

* Vale do Anari – processo nº. 1004-3680/97
Empresa: Incol
Obra esta paralisada aguardando o empenho do

reajuste para dar reinicio a obra, segundo a engenheira Daniela
a paralisação é rápida. A urbanização do hospital já foi licitada
e concluída.

* São Francisco do Guaporé - Processo nº 1712-
1733/2006

O contrato de 1997 foi rescindido e licitado novamente
em 2006.

O contrato de 1997 foi rescindido e licitado novamente
em 2006.

Empresa: Roberto Passarini
Obra inciada em 2007, está paralizada

momentaneamente para alguns ajustes em processo
administrativo, pronta para reiniciar brevemente.
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* Vale do paraíso – processo 4001-3681/97
Empresa Martins
Obra esta paralisada aguardando reempenho por

motivo do contrato que venceu em 2006.

* São Filipe -  processo 1007-3684/97
Empresa Aripuanã
Foi para a saúde pagamento de medição e aguardando

reempenho de 2007-04-02

* Urupá – processo 1004-3676/97
Já foi concluído o hospital e a urbanização

Mais uma vez, reitero a importância da conclusão dos
hospitais desses municípios, para a qual, conto com os Nobres
Pares para a aprovação deste pleito

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

 - Indicação do Deputado Dr. Alexandre - “Indica ao Poder
Executivo, a necessidade de retomar o Projeto Joana D´Arc, o
Programa hora máquina da SEAPES”.

JUSTIFICATIVA

O Projeto Joana D’arc, necessita com urgência que
retorne as 02 máquinas cedidas pela SEAPES para retomar as
obras de recuperação das estradas que liga Porto Velho a
comunidade.

Visando o bem estar da população, e no exercício do
mandato a nós conferido, é que apresentamos esta proposição
aos Nobres Pares contando com a aprovação de Vossas
Excelências.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Dr. Alexandre.

- Projeto de Lei do Deputado Valter Araújo - “Altera e
acrescenta dispositivos ao Regimento Interno, aprovado pela
Resolução n° 32, de 21 de agosto de 1990”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
RESOLVE:

Art. 1º Os dispositivos abaixo relacionados do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de
agosto de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27. (...)

III – Comissão de Educação, Cultura e Desportos, com
cinco membros;

IV – Comissão de Atividades Agropecuária e Pesqueira
e de Políticas Agrária e de Abastecimento, com cinco membros;

X – Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com cinco
membros;

XI – Comissão de Serviços e Obras Públicas, com cinco
membros;

XII – Comissão de Direitos Humanos e cidadania, com
cinco membros;

Art. 29. (...)

§ 3º. À Comissão de Educação, Cultura e Desporto
compete opinar sobre:

I – os assuntos atinentes à educação em geral, política
e sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais, funcionais e legais;

II – o sistema desportivo, sua organização, política e
plano de educação física e desportiva;

III – o desenvolvimento cultural, patrimonial e história,
geográfico, arqueológico e artístico;

IV – as matérias relativas às diversões e espetáculos
públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas.

§ 4º. Comissão de Atividades Agropecuária e Pesqueira
e de Políticas Agrária e de Abastecimento, com cinco membros
compete opinar sobre:

I – as atividades agrossilvopastoril e assuntos
referentes à pesca profissional e artesanal;

II – matérias relativas à reforma agrária, ao crédito
rural e ao cooperativismo;

III – assuntos atinentes ao sistema de abastecimento;
IV – todos os assuntos pertinentes às políticas rural,

agrária e pesqueira.

§ 5º. À Comissão de Indústria e Comércio, Minas e
Energia compete opinar sobre:

I – os assuntos relativos às atividades industriais e
comerciais, ao regime de bancos e às linhas de crédito bancário
destinados a esses setores;

II – os assuntos relativos às atividades ligadas ao setor
mineral e energético, sua pesquisa e exploração:

III – ao sistema de águas, seu aproveitamento e
distribuição;

IV – fiscalizar as atividades das empresas públicas e
privadas, autarquias e sociedades de economia mista que
exerçam atividades relacionadas com minas e energia.

§ 6º. À Comissão de Transporte compete opinar sobre:
I – os assuntos referentes ao sistema regional de viação

e aos sistemas de transportes em geral;
II – a ordenação e exploração dos serviços de

transportes;
III – segurança, política, educação e legislação de

trânsito e tráfego;

IV – critérios de fixação de tarifas dos serviços públicos
de transportes.

§ 7º. À Comissão de Defesa do Consumidor compete:

I – opinar sobre matérias referentes à economia
popular, política de preços e proteção e defesa dos direitos dos
consumidores;

II – manifestar sobre a qualidade, apresentação,
publicidade e distribuição de produtos e serviços ao consumidor;

III – acolher e investigar denúncias contra a economia
popular, promovendo as providências que forem necessárias
na defesa dos consumidores.

Art. 30. (...)

§ 2º. O Presidente da Assembléia, no prazo de cinco
dias úteis da aprovação do requerimento, baixará ato
constituindo a Comissão e designando seus membros, mediante
indicação dos líderes partidários, ou de bloco parlamentar,
cabendo ao Presidente a livre nomeação, caso não ocorra a
indicação, obrigatoriamente observando a proporcionalidade.

§ 4º. Os prazos das Comissões Temporárias
interrompem-se nos períodos de recesso da Assembléia.

§ 5º. Nenhum Deputado poderá integrar,
simultaneamente, mais de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, exceto quando necessário para completar a sua
composição.

Art. 2º Ficam acrescentados os seguintes dispositivos
ao Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 32, de 21
de agosto de 1990, com a seguinte redação:

“Art. 28. (...)

§ 1º. É vedado a qualquer Comissão manifestar-se
sobre matéria estranha à sua competência.

§ 2º. Para elucidação de qualquer matéria sujeita ao
seu estudo, as Comissões poderão:

I – convocar Secretários de Estado e demais
autoridades, nos termos da Constituição Estadual e deste
Regimento:

II – realizar diligências;
III – solicitar a colaboração de órgãos dos demais

Poderes do Estado, da União e dos Municípios, de entidades
privadas e pessoas capacitadas;

IV – formular pedidos de informação, nos termos da
Constituição Estadual e deste Regimento.

Art. 29 (...)

§ 9º. À Comissão de Saúde e Assistência Social
compete opinar sobre:

I – os assuntos relacionados à saúde e previdência
social;

II – matérias que disponham sobre a organização
institucional da saúde no Estado;

III – política de saúde e processo de planificação em
saúde;

IV – ações, serviços e campanhas de saúde pública;
V- os problemas da infância, da adolescência e à

assistência social em geral.
§ 10. À Comissão de Turismo e Meio Ambiente serão

submetidos os seguintes assuntos, competindo-lhe opinar eles
em relação às matérias legislativas e exercer sua função sobre:

I – política e sistema estadual de meio ambiente;
II – direito ambiental e legislação de defesa ecológica;
III – recursos naturais renováveis: flora, fauna e solo;
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IV – qualidade da água e do ar;
V – averiguação das denúncias contra a degradação

do meio ambiente;
VI- direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

e, na forma da lei, contribuir para:
a) preservar e restaurar os processos ecológicos

essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;

b) preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do Estado e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

c) proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, ou provoquem
extinção de espécie ou submetam animais a tratamento cruel;

d) definir, em todas as regiões do Estado, espaços
territoriais e seus competentes a serem especialmente
protegidos;

e) exigir, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudos prévios de impacto ambiental;

f) controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

g) promover a conscientização pública para
preservação do meio ambiente;

h) informar sistematicamente a população sobre os
níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação
de riscos de acidentes e a presença de substâncias
potencialmente danosas à saúde na água, no ar, no solo e nos
alimentos; e

i) proteger os animais domésticos, relacionados
historicamente com o homem, que sofram as conseqüências
do urbanismo e da modernidade;

VII – participação voluntária em programas e projetos
de fiscalização ambiental, considerava como relevante serviço
prestado ao Estado;

VIII – normas que disciplinem a exploração, no plano
de manejo sustentado de áreas florestadas ou objeto de
reflorestamento para fins empresariais, visando à manutenção
da qualidade ambiental;

IX eg:– aplicação preferencial no setor mineral e
energético e em programas e projetos de fiscalização,
conservação e recuperação ambiental, do resultado da
participação do Estado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos e carvão mineral para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território;

X – implantação de instalações industriais para
produção de energia nuclear, no Estado, dependendo, além do
atendimento às ambientais e urbanísticas exigidas em lei, de
autorização prévia da Assembléia, ratificada por plebiscito
realizado pela população eleitoral catarinense;

XI – exploração de recursos minerais e ambientais;
XII – desenvolvimento industrial, comercial e turístico;
XIII – assuntos atinentes ao turismo em geral;
XIV – política e sistemas de gestão e desenvolvimento

turístico, e seus aspectos institucionais e legais; e
XV – recursos humanos e financeiros para o turismo.

§ 11. À Comissão de Serviços e Obras Públicas compete
opinar sobre:

I – os assuntos relativos a serviços e obras públicas,
seu cronograma, execução e fiscalização;

II – interrupção, paralisação e alteração de
empreendimentos públicos, seus custos e aplicação dos
recursos.

§ 12. À Comissão de Direitos Humanos e cidadania
compete opinar sobre:

I – o sistema carcerário estadual, as condições de vida
e dignidade humana dos apenados;

II – os direitos e garantias individuais e coletivos;
III – questões ligadas aos direitos de cidadania, com

ênfase nos direitos do menor, da mulher e das comunidades
indígenas.

JUSTIFICATIVA

Através da Resolução nº 70, de 02 de março de 1999,
esta Casa Legislativa promoveu a alteração na qualidade das
Comissões Parlamentares Permanentes, desmembrando
algumas delas e criando outras.

Ocorre que, até a presente data, não foram
estabelecidas as competências das novas Comissões, bem como
revistas as competências das Comissões remanescentes.

Assim sendo, apresentamos o incluso projeto de
resolução, que “altera e acrescenta dispositivos ao Regimento
Interno, aprovado pela Resolução n 32, de 21 de agosto de
1990”, com vistas a estabelecer, de forma clara e inequívoca,
as competências de cada uma das Comissões Parlamentares,

para que cada uma possa exercer as suas prerrogativas
constitucionais e legais.

Além disso, propomos a alteração e a inclusão de
alguns dispositivos, relacionados ao funcionamento das referidas
Comissões, visando melhorias e agilidade na tramitação das
matérias neste Parlamento.

Isto posto, contamos com o apoio dos Nobres Pares
na aprovação do projeto de resolução que submetemos à
apreciação e deliberação de Vossas Excelências.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Alexandre Brito - “Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de se
implantar o Curso Regular ou Supletivo de Ensino Médio na
Escola José de Freitas”.

JUSTIFICATIVA

A Escola José de Freitas, localizada no Projeto Joana
D’arc, atualmente esta funcionando somente nos períodos
matutinos e vespertinos, e com curso fundamental, causando
transtornos para a comunidade estudantil, por terem que se
deslocarem para uma escola mais distante para iniciarem ou
concluírem o ensino médio.

Diante desse fato, a comunidade do Projeto Joana
D’arc, reivindica a implantação do Curso Médio Regular ou
Supletivo de Ensino Médio, vez que a grande maioria são
trabalhadores que lutam diariamente para suprirem suas
necessidades básicas e, não encontram-se em condições físicas
e nem financeiras para tomarem um coletivo ou outro meio de
transporte para se deslocarem para estabelecimento de ensino
em outras localidades todos os dias ou semanalmente, tendo
assim que afastar-se de suas famílias.

Para tanto, contamos com a aprovação dos Nobres
Pares, para a presente propositura.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Alexandre Brito.

- Indicação do Deputado Dr. Alexandre Brito - Indica ao
Senhor Governador do Estado, sobre a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura de Porto Velho para construção de
uma Policlínica exclusiva e especializada no atendimento ao
idoso.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, tal propositura visa atender as
reivindicações de grupos de pessoas idosas que buscam
defender a sua dignidade, bem-estar e direito a saúde,
garantindo assim o direito a vida, que não só é dever da família,
mas também da sociedade, e, principalmente do Poder Público
que deve garantir o amparo a pessoas idosas.

Verifica-se portanto, que a partir de sessenta e cinco
anos o idoso merece, da parte do Poder Público local, atenção
e amparo quando financeiramente carente.

Dessa forma, a presente propositura visa a construção
de uma Policlínica exclusiva e especializada no atendimento a
pessoas idosas, procurando dessa forma objetiva e intensa
dar ao idoso a condição de dignidade e honra para que encare
a terceira idade como uma fase valiosa e gratificante de sua
vida.

Por se tratar de uma propositura de grande alcance
social, contamos com a aprovação dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2007.
Dep. Dr. Alexandre.

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias –O Parlamentar
que este subscreve, requer à Mesa, na forma regimental, seja
providenciada a realização das Sessões de Assembléia
Itinerante nos Municípios do interior do Estado de Rondônia,
conforme a seguir relacionado.

JUSTIFICATIVA

A realização das Sessões da Assembléia Itinerante nos
Municípios do interior do Estado é de fundamental importância
para este Poder Legislativo, mas, sobretudo, para população
deste Estado. Para este Parlamento, por ser um dever de está
mais próximo da comunidade, buscando os anseios da
população, pois afinal as nossas ações devem estar voltadas
ao bem comum da coletividade. Para a população, a
oportunidade de conhecer as atividades diárias de seus
verdadeiros representantes, pois muitos não têm o privilégio
de visitar esta Casa de leis e conhecer as atividades daqueles
que o elegeram.

O importante é que, na medida em que este
Parlamento se aproxima mais da população, nós Parlamentares
teremos mais facilidade de tomar decisões políticas de acordo
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com as necessidades da população, já que conscientes das
necessidades reais defenderão o que for mais útil à coletividade.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Tziu Jidálias.

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Indica ao Senhor
Governador do Estado, a necessidade de ampliar a Unidade de
Saúde transformando-a em Centro de Saúde Diferenciado –
CSD, para o distrito de Vista Alegre do Abunã, município de
Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

O Distrito de Vista Alegre de Abunã tem uma população
suficiente para comportar a criação de um Centro de Saúde
Diferenciado – CSD, haja vista que hoje a unidade de saúde
existente atende de maneira precária, em salas pequenas
improvisadas.

Com a instalação do CSD a população poderá desfrutar
de atendimentos como Pediatria, Odontologia, Clinica Geral e
medicina especializada. Dessa forma a população economiza
de maneira significativa, pois não terão que se deslocar até
Porto Velho, dessa forma o município e o próprio cidadão
economizam com alimentação, transporte, estadia, entre
outros.

Feito isso o Estado contribui para a qualidade da saúde
do Estado.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Valter Araújo -Indica ao Senhor
Governador do Estado, a necessidade de Construir uma Quadra
Poliesportiva anexo as novas instalações da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Antonia Vieira Frota, no distrito
de Vista Alegre do Abunã, no município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

O esporte é especialmente popular entre os 09 e 16
anos de idade, período em que acontecem enormes e
importantes variações no tamanho, componente físico,
composição corporal, força e performance motora em função
do estágio de maturidade.

Na última década, diversas pesquisas foram
desenvolvidas focalizando o efeito do exercício no treinamento
de crianças. E parece que tanto crianças como adolescentes
respondem ao treinamento tanto quanto um adulto. Professores
de Educação Física e mesmo os próprios pais podem ajudar as
crianças a desenvolver um corpo mais ativo e saudável,
simplesmente ensinando-as atitudes positivas, conscientizando-
as dos benefícios do exercício, de uma vida saudável desde
cedo e ainda fazendo com que a atividade escolhida por eles
seja acima de tudo prazerosa.

A promoção da atividade física na infância, é fator
primordial para o desenvolvimento de hábitos saudáveis que
podem modificar futuros aparecimentos de doenças crônicas
enquanto adulto, como; pressão alta, altas taxas de colesterol,
elevado percentual de gordura corporal, além de doenças do
coração. Além disso, pesquisas apontam que a aderência à
atividades físicas em tenra idade trazem maior desenvolvimento
no condicionamento geral do adulto além de maiores
habilidades motoras para diversas atividades.

Numerosas pesquisas sustentam a idéia de que
importantes características da saúde e performance são
melhoradas na infância como resultado de atividades físicas.

Diante dos dados citados acima e mediante a
importância das atividades físicas faz-se necessário a
construção da Quadra Poliesportiva. Feito isso, o Estado
contribui para com a qualidade do ensino daquela Unidade
Escolar.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel - “Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, para que seja feita a
limpeza no Município de Vilhena/RO”, para que seja feita a
limpeza das vias urbanas não asfaltadas, bem como as vias de
ligação ao setor chacareiro que fica nos arredores dos centros
urbanos de Vilhena/RO.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Deputado, atendendo ao Município
de Vilhena/RO, dar-se-á pelo fato de que o Município necessita
desse apoio do Estado através do DER para manter as vias
urbanas do Município limpas, causando assim um bem estar
para população de Vilhena/RO.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.

Dep. Luizinho Goebel.

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel - Indica do
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a SESAU –
Secretaria de Estado da Saúde a necessidade em atender o
Município de Alvorada do Oeste/RO com a liberação de uma
ambulância.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Município de Alvorada do Oeste/
RO dar-se-á pelo fato de que as ambulâncias que tem disponível
no município não é o suficiente para atender a demanda de
todos os distritos que pertencem ao Município de Alvorada do
Oeste/RO. Ficando assim a Comunidade deste Distrito
desamparada quanto a necessidade de transportar pacientes
com problemas de saúde para atendimento na unidade médica
do Município de Alvorada.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- Requerimento do Deputado Jesualdo Pires -  O Deputado
que ao presente subscreve, requer nos termos regimentais,
seja oficiado ao Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, solicitando daquela autoridade, informações no que
concerne a cobrança da taxa de R$ 9,90 (nove reais e noventa
centavos), na expedição de certidões cíveis e criminais, nos
cartórios do Poder Judiciário em todo o Estado.

JUSTIFICATIVA

Temos recebido em nosso gabinete, pedido de
advogados, no sentido de tomarmos providências quanto à
cobrança de taxa para obtenção de certidões cíveis e criminais
pelos cartórios do Poder Judiciário.

A alínea, inciso XXXIV, do artigo 5º da Constituição
Federal dispõe:

Art. 5º. ......
XXXIV – sãs a todos assegurados, independentemente

do pagamento de taxas:
b) a obtenção de certidões em repartições públicas,

para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal.

Assim se a Constituição Federal veda a cobrança de
certidões, necessitamos saber qual o fundamento jurídico para
a cobrança das referidas taxas por parte do Poder judiciário
Estadual e qual o destino dos valores arrecadados.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Jesualdo Pires.

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a SESAU –
Secretaria de Estado da Saúde a necessidade em atender o
Município de Chupinguáia/RO com a liberação de uma
ambulância para atender ao Distrito de Guaporé.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Município de Chupinguáia/RO dar-
se-á pelo fato de que as ambulâncias que tem disponível no
município não é o suficiente para atender a todos os distritos
que pertencem ao Município de Chupinguáia/RO. Ficando assim
a Comunidade do Distrito do Guaporé desamparada quanto a
necessidade de transportar alguém com problemas de saúde
para atendimento médico.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel  Indica ao Governo
do Estado de Rondônia, interceder junto ao IDARON – Instituto
de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Rondônia, sobre
campanha de conscientização e orientação dos produtores de
gado do Estado.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Deputado dar-se-á pelo fato de
que o Estado de Rondônia está qualificado como um dos
melhores produtores de couro do couro do Brasil, só não sendo
o melhor por causa do modo de marcação dos animais, muitas
vezes por ser no local errado, não obedecendo a uma técnica
que venha beneficiar a qualidade do couro. Nesse sentido torna-
se necessário que o Estado através do IDARON, faça uma
campanha para orientar e conscientizar o produtor, e, por
conseguinte venha melhorar a qualidade do couro produzida
no Estado acarretando assim uma maior procura dos grandes
centros consumidores dessa matéria prima, e elevando o Estado
no ranking de melhor produtor de couro do Brasil.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
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Dep. Luizinho Goebel.

- Indicação do Deputado Neodi Carlos - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de proceder remanejamento
orçamentário necessário a dar suporte para a construção do
novo Fórum da Comarca de Jaru.

JUSTIFICATIVA

A Comarca de Jarú, situada entre as Comarcas de Ouro
Preto do Oeste e de Ariquemes atende a uma grande demanda
de jurisdicionados da sede de seu município e distritos, e o
prédio que hoje abriga a sede do Poder Judiciário não suporta
a demanda dos serviços a serem prestados à população, assim
faz-se necessário que haja remanejamento no orçamento
público, possibilitando a construção da nova sede do Judiciário
jaruense.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Neodi Carlos.

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a FASER –
Fundação de Amparo ao Menor Carente e Ação Social, a
construção da Casa do Idoso do Município de Pimenteiras do
Oeste/RO, com a construção da Casa do Idoso.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Município de Pimenteiras do Oeste/
RO dar-se-á pelo fato de que a cidade de Pimenteiras necessita
da construção da cada do idoso, para atender os idosos que
residem na área urbana do município, bem como os que moram
na área rural e ribeirinha. Destacando a necessidade maior
para os idosos da área rural e ribeirinha que moram as margens
do rio Guaporé, que quando precisam se deslocar por motivos
de saúde e outras necessidades, encontram na Casa do Idoso
o apoio necessário para melhor ampará-los. Não deixando de
salientar a melhoria na qualidade de vida destes que tanto
ajudaram para o desenvolvimento do nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- Indicação do Deputado Valter Araújo -  Indica ao Exm°
Senhor Governador do Estado, a necessidade de efetuar junto
a EMATER, a instalação de um Posto de Atendimento no Distrito
de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho/RO”.

JUSTIFICATIVA

Esta localidade é considerada uma das melhores terras
férteis do nosso Estado, portanto com um posto de atendimento,
a população rural terá melhores condições de orientação e
produção para sua subsistência.

A comunidade rural receberá diretamente dos técnicos
competentes, orientação para melhorar sua produção e
consequentemente aumentá-la com qualidade, e porque não,
trabalhar em cima de produção de grande porte, como
plantações de cana0de-açúcar, soja, mamona, entre outros
que com a presença desses técnicos poderá detectar o potencial
da região, servindo de base inclusive, para instalação de
indústrias direcionadas a produção de etanol e/ou biodísel.

Vamos lutar pelo desenvolvimento do nosso Estado nos
nossos agricultores.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.
 Lidas as matérias, Sr. Presidente.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – Não
há matérias a serem apreciadas.

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

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

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, Nobres
Deputados, imprensa e público aqui presente. Hoje, Sr.
Presidente o dia 22 de março dia mundial da água e nós estamos
de certo modo preocupados com uma estatística da ONU, essa
estatística já de 2003, uma estatística, Sr. Presidente
preocupante e eu gostaria de falar sobre ela em poucas palavras
aos companheiros. Segundo estatística da ONU de 2003 em
relação a água no planeta, 97% da água do planeta é água
insalubre, ou seja, água salgada, imprópria para o consumo,
desse 97% sobram 3% de água doce e aqui é aonde está a

nossa maior preocupação, dos 3% da água doce do planeta
nós já temos 2,7% de água doce poluída que já está imprópria
para o consumo, isso quer dizer que sobra para nós habitantes
do planeta 0,3% da água que é considerada água potável,
própria para o consumo, sendo que estatísticas mais recentes
mostram um fator altamente preocupante. Desses 0,3% da
estatística da ONU de 2003 já se chega uma estatística
alarmante onde se coloca já que somente 0,2% da água potável
do mundo, que mostra que a água está realmente água potável
vem diminuindo a cada dia. E outras estatísticas, outras
pesquisas da própria ONU que em 2025 dezessete países dos
mais desenvolvidos do mundo vão enfrentar sérios problemas
de escassez de água. Um estudo da FAO também de 93 já
previa que em 2030 nós vamos ter uma escassez muito grande
de água no planeta. Levado isso o fórum mundial de Kioto, em
2003 o último fórum que houve sobre a questão, questões
ambientais e, a água ali foi o tema principal, esse fórum mundial
de Kioto, constantando todos esses problemas, essas
estatísticas, resolveram investir, destinar U$ 180.000.000.000,00
de dólares para programas relacionados a preservação da
água. Eu ligado a isso Sr. Presidente, gostaria de dizer: estive
esta semana passada num lugar muito lindo, ali na nossa região,
o chamado Vale das Cachoeiras, em Ouro Preto do oeste, entre
Ouro Preto, Mirante, Ouro Preto, Teixierópolis e Nova União.
Um lugar muito bonito onde nós temos ali várias cachoeiras
sobre o rio Mandi. A maior das cachoeiras mede uma queda
de 30 metros, poucos quilômetros para baixo no mesmo rio
Mandi, uma outra cachoeira com 20 metros de queda,, uma
coisa muito linda. Andando lá em cima e fotografando eu pude
perceber muitas minas inclusive já estive conversando com o
nosso chefe da Casa Civil, da possibilidade de ele ir lá fazer
uma visita naquele local, também ao Deputado Luiz Cláudio,
inclusive aos moradores. Existe lá em cima uma chapada muito
linda, e o que me chamou atenção foi a quantidade de minas
que tem. Os três principais rios da nossa região nascem ali,
desses chamados vales das cachoeiras, mas o que chamou
atenção mesmo ali foi a quantidade de minas que tem no meio
do pasto, no meio da terra do povo e eu andando por ali
constatando aquelas minas e pensando comigo mesmo: isso
aqui vai acabar se nós não tomarmos uma posição. Então Sr.
Presidente, chamo atenção nesta manhã, o Dia Mundial da
água, 22 de março, hoje, para que nós levantemos esta bandeira
pela água, pelas minas, principalmente nós aqui em Rondônia
que nós entendemos que a água aqui vai ser o futuro da nossa
região, o futuro do Brasil, mas eu creio Sr. Presidente que é
hora de fazermos projetos de recuperação de minas,
principalmente, Deputado Luiz Cláudio, da agricultura e V.Exas.
sabem da importância, Deputado Luizinho, da importância do
que eu estou dizendo, projetos no sentido de recuperar as
minas ou pelo menos manter as que ainda estão funcionando.
Projetos que eu acho que não vão ficar caros via associação,
de cercar aquelas minas, porque as minas estão no meio do
pasto e o gado pisando em cima, com certeza aquelas minas
não vão durar muito tempo. A sorte é que lá é um lugar novo
ainda, foi derrubada há pouco tempo aquele pasto. Então
aquelas minas ainda estão sobrevivendo, é a vida daquelas
cachoeiras, daquelas quedas, aquelas minas naquela chapada,
naquele alto. Então no dia mundial da água Sr. Presidente,
hoje dia 22 de março, eu gostaria de chamar para essa reflexão,
0,3% de água doce só que nós temos, algumas estatísticas
mais recentes já dizem que nós temos somente 0,25% de água
doce e alguns outros dizem se não tomarmos uma providência
os nossos netos e bisnetos não vão ter água para tomar, para
beber. Então é urgente ou vai acabar com a vida no planeta. È
urgente esta nossa preocupação e nós temos que fazer alguma
coisa no sentido de criarmos esta consciência sobre a água.

Era esta minha palavra nesta manhã, Sr. Presidente.

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

Vamos aproveitar também para registrar a presença
aqui do senhor José Alfredo Volpi, prefeito lá de Buritis.

O SR. LUÍZ CLÁUDIO – Nobre Presidente e demais
Deputados aqui presentes. Quero parabenizar o Deputado
Dantas pela lembrança hoje do dia 22 de março, dia
internacional da água, na verdade também eu venho a esta
Tribuna para fazer um alerta e também fazer uma indicação a
secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado, para que
faça uma parceria junto com a extensão rural com a EMATER
para na verdade colocar em prática um grande programa de
recuperação das matas ciliares que diz respeito à preservação
das nascentes. Deputado Dantas o senhor tem toda a razão
quanto a da sua preocupação deste dia em que se comemora
o dia internacional da água, de nós fazermos uma reflexão e
se não cuidarmos bem das nascentes, dos córregos nós vamos
ter problemas seriíssimos no futuro. V.Exª. frisou muito bem a
questão das nascentes que aqui em Rondônia nós temos, o
Estado é abençoado sem sombra de dúvida. Temos belas
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cachoeiras, grandes balneários. Eu estava falando para o
Deputado Valter: não custa nada quem tem uma propriedade
rural e tem lá na sua propriedade algumas nascentes, proteger,
se não quiser arborizar é só cercar que aqui como nós temos
o índice de pluviosidade entre dois mil e duzentos milímetros
de água por ano, naturalmente as plantas vão se regenerando,
se você cercar ao longo de mais de trinta metros de cada
córrego que passa numa propriedade, durante três anos
estaram recuperadas aquelas margens, então é fácil de nós
protegermos as nascentes e os córregos no Estado de Rondônia.
Eu na minha vida profissional tenho falado isso nos meus
encontros com agricultores, encontros através da extensão
rural. Vamos cuidar da nossa água, não é difícil, se você não
quiser arborizar, cerca trinta metros de um lado, trinta metros
de outro e ai naturalmente, como Rondônia é uma terra
abençoada e a chuva realmente acontece no período das chuvas,
não é necessário às vezes nem arborizar, só proteger, como
você disse, ai o pessoal faz o desmatamento, deixa as minas
nas pastagens, o gado vai pisoteando e aquela nascente vai se
impermeabilizando e depois ela vai ficar mais profunda. Então
o senhor tem toda razão de lembrar o dia internacional da
água e fazer aqui uma reflexão para todos nós Parlamentares
desta Casa.

Eu estive na SEDAM, na Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental e eles me disseram que o fundo agora que tem,
principalmente o fundo que vem do setor madeireiro, que vem
de receitas geradas na questão do setor madeireiro, eles vão
se dedicar a um trabalho de educação ambiental muito forte,
principalmente aos produtores criadores de gado e colocar em
prática um grande projeto de recuperação de mata ciliar no
Estado. O Estado não tem um trabalho desta natureza, a
atribuição é da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. A
Secretaria da Produção a SEAPES sempre repassou para os
agricultores essa preocupação de recuperar e proteger as
nascentes, mas a responsabilidade maior é da Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental, SEDAM, que urgentemente tem
que fazer um grande programa de educação ambiental,
principalmente nas Escolas Pólos com os alunos filhos de
agricultores, e colocar em prática realmente um trabalho de
recuperação de mata ciliar.

Eu venho, na verdade hoje aqui, reforçar o discurso
do nobre Dantas, que com muita sabedoria fez lembrar esse
dia tão importante para a humanidade. E nossa região, o Estado
de Rondônia, a região norte que tem realmente a benção de
Deus, temos o maior potencial hídrico do mundo, principalmente
de água doce. Nós aqui não temos problema igual o nordeste,
onde tem muita água salobra, muita água que não é doce, e
às vezes o pessoal tem muita dificuldade para irrigação e até
para o consumo humano, e Rondônia aonde eu conheço, a
nossa água é doce, uma água de primeira qualidade. Então é
necessário que nós realmente possamos ajudar a cobrar do
Estado que faça um grande programa de recuperação de mata
ciliar e de educação ambiental no Estado de Rondônia. Mas eu
quero Sr. Presidente... nesses quase 60 dias aqui nesta Casa,
eu tenho percebido que esta Casa está realmente com o
objetivo maior de ajudar o nosso Estado. Eu ouvi aqui
depoimentos de alguns deputados e não poderia deixar,
também, Presidente Neodi, de dizer da sua responsabilidade
maior como Presidente e de todos os membros desta Mesa.
Aqui, na 7ª Legislatura eu tenho certeza que o povo de Rondônia
vai se orgulhar de todos nós. V. Exªs. não se preocupem com
as pequenas coisas, as pequenas pedras que aparecerão no
meio do caminho, porque essas pedras aparecem para que
possamos retirar e possamos levantar a cabeça e caminhar
com o mesmo objetivo. Não tenho dúvida Sr. Presidente, da
seriedade, da transparência que o Sr. está tendo com os
recursos desta Casa e com a responsabilidade maior. Nunca vi
em 60 dias, tantos projetos aprovados aqui nesta Casa, projetos
que levavam tanto tempo, engavetados, que nem nas comissões
entravam. Então na verdade os Deputados estão fazendo jus a
sua missão que o povo lhes confiou.

Nós viemos para cá realmente para ajudar o Estado, e
o Estado, eu acompanhando agora a poucos dias, fiquei
preocupado com a queda da arrecadação que houve nesses
quinze dias, nesse mês de fevereiro, em função das grandes
chuvas, excesso de chuvas, então reduziu muito, porque a
maior fonte arrecadadora do Estado ainda é o combustível. E
com o excesso de chuvas consequentemente foram menos
carretas, Deputado Tiziu, transitando nas BRs e aí o ICMS que
é a maior fatia para o Estado e para os municípios reduziu
bastante. Eu ouvi ontem de um prefeito, a preocupação, reduziu
o FPE, o FPM, então na verdade tudo que for feito nesta Casa
com o objetivo de reduzir despesas nós vamos ajudar o Estado
com certeza, não temos dúvida disso.

Com relação ao servidor público, eu acho que quem
ganha tem que trabalhar, o governador Cassol nunca perseguiu
ninguém. Eu fiquei na Secretaria de Estado da Agricultura
durante quatro anos e ali realmente um fiscaliza o outro. Se
ele é funcionário, tem que cumprir horário, essa questão de
cargo comissionado, isso depende muito, é da responsabilidade

do setor, do Presidente da Casa, do Secretário de Estado, que
seja, qualquer secretaria, mas na verdade eu acho que as
pessoas que querem trabalhar não têm dificuldade com essa
Casa, porque quem realmente quer trabalhar essa Casa vai
dar oportunidade e vai realmente dar condições de trabalho.

Eu quero aqui registrar, está presente aqui no nosso
meio, o Pastor Callegari da Igreja Metodista Wesleyana de
Porto Velho; agradeço a sua presença aqui na nossa sessão. E
dizer Sr. Presidente que a união, aqui eu não estou ouvindo
oposições, se houver alguma discussão técnica entre nós, é
necessário existir isso, senão não teria sentido, para quê existe
Plenário? Para que existe Parlamento? Então eu não estou vendo
oposição ao Senhor nem ao Governo, pelo contrário, as pessoas
que estão aqui, estão realmente interessadas em ajudar o
Estado a se desenvolver, a gerar empregos e todas as votações
estão sendo aqui realmente unânimes; são votações
responsáveis, não estou aqui dizendo que algum grupo, grupo
“A” ou grupo “B”, queira fazer oposição à Mesa queira fazer
oposição à Mesa ou ao governo do Estado. Então se houver
necessidade de discussão de algum projeto técnico eu não vou
abrir mão, não vou abrir mão de discutir projetos técnicos, até
para que nós possamos acertar mais e errar muito menos.
Então não tenho dúvida que o povo do Estado e que o Senhor
Presidente, não tem oposição aqui nesta Casa. Esta Casa
realmente está coberta de pessoas de bem, pessoas honestas
e que têm o interesse de ajudar os projetos que são
interessantes para o Estado de Rondônia. Portanto Sr.
Presidente, continue firme no seu propósito de comandar essa
Casa de Leis junto à Mesa Diretora, eu acho que todos os
Pares aqui também têm esse mesmo objetivo e essa mesma
sintonia, tem essa mesma responsabilidade de realmente ajudar
o nosso Estado.

Quero mais uma vez deixar aqui, finalizar as minhas
palavras, relembrando, Deputado Dantas, do Dia Internacional
da Água, muito bem lembrado por V. Exª. Que nós possamos
realmente ver o Estado trabalhando, colocando em prática
programas que venham ajudar a preservar esse bem que Deus
nos deu que é a água, porque sem a água é difícil de você
produzir alimento, sem a água é difícil a gente sobreviver.
Portanto, eu tenho certeza que a Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental vai colocar em prática esse grande programa que é
um programa de recuperação das nascentes, das matas ciliares
e com certeza um grande trabalho com a educação, num
trabalho de educação ambiental.

São essas minhas palavras, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar a presença do Sr. João Climaco, Vereador de Nova
Mamoré; também do Sr. Antônio Barroso, Vereador também
lá de Nova Mamoré; do Sr. Valdemir José Montenelle, Presidente
da Associação Comercial do Vale do Paraíso.

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

Deus e antes de encerrar a presente Sessão convoco outra
para o dia 27 do corrente no horário regimental, ou seja, às 15
horas.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 55 minutos)

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

ATO/ADM/GP/Nº0975/2007

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 23 à 25/03/
2007, ao Deputado Estadual ALEXANDRE BRITO DA SILVA,
cadastro nº012180-6, para deslocar-se a Aracaju - SE, para
tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme
Processo nº. 0889/2007.

          Porto Velho, 22 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1006/2007

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 21 a 22//03/
2007, ao servidor BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, cadastro
nº012228-4, Cargo de Chefe de Gabinete do Deputado Dr.
Alexandre Brito, para deslocar-se aos Municípios de Ouro Preto
D’Oeste e Ji-Paraná - RO, para tratar de assuntos de interesse
desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 0925/2007.

         Porto Velho, 26 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1013/2007

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

R E S O L V E

Ceder para a Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste-
RO, a servidora MARIA DA LUZ SANTOS SILVA, cadastro
nº.307-0, Agente de Serviços , sem ônus para este Poder
Legislativo, no período de 01 abril a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1052/2007

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

L O T A R

JOSE NUNES MESQUITA, cadastro nº 845-0, ocupante
do Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 22
de março de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1053/2007

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 RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA, cadastro
nº0522-4, cargo de Técnico Legislativo, lotado no Gabinete do
Deputado Mauro Rodrigues, para deslocar-se a Brasília – DF,
para levantar dados, a fim de elaborar projetos para atender
necessidades dos municípios, a ser defendida pelo Deputado,
conforme Processo n 0992/2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1054/2007

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 Deputado Estadual MAURO RODRIGUES DA SILVA,
cadastro nº012193-0, para deslocar-se a Brasília – DF, para
levantar dados, a fim de elaborar projetos para atender
necessidades dos municípios, conforme Processo n 0990/2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1055/2007

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

R E S O L V E

Ceder para a Centrais Elétricas de Rondônia S/A, o
servidor, LEANDRO VICENTE LOW LOPES, cadastro nº339-0,
Assistente Técnico Legislativo, sem ônus para este Poder
Legislativo, pelo período de 01 de abril a 31 de dezembro de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1074/2007

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

L O T A R

IVALDA JOSÉ DA COSTA, cadastro nº 1310-2, ocupante
do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, na Escola do Legislativo, a partir de 26 de
março de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1075/2007

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 26 à 28/03/
2007, ao Deputado Estadual JESUALDO PIRES FERREIRA
JUNIOR, cadastro nº012186-4, para deslocar-se a Brasília -
DF, para participar de reuniões com a direção nacional da
INFRAERO, para tratar de assuntos acerca do funcionamento
do Aeroporto de Ji-Paraná – RO, conforme Processo nº. 01058/
2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente



12 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 38754Pág.

ATO/ADM/GP/Nº1076/2007

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 02 à 05/04/
2007, ao servidor DAVID SANTOS CASSEB, cadastro nº0766-
8, Cargo de Jornalista, lotado no Departamento de Comunicação
Social, para deslocar-se a Brasília - DF, para discutir junto a
bancada federal a pauta do programa Pró-Rondônia, conforme
Processo nº. 01125/2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1078/2007

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 30/03/07 a
02/04/07, 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 Cujubim e Machadinho D’Oeste - RO, para
acompanhar o Senhor Presidente desta Casa Legislativa,
prestando serviços de segurança, conforme Processo nº. 01138/
2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1080/2007

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 a
31.03.2007, a servidora LILIANE MARTINS DE MELO OLIVEIRA,
cadastro nº300-4, Cargo de Técnico Legislativo, lotada no
Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se aos
Municípios de Cujubim e Machadinho - RO, para cobertura de
evento e preparação para série de entrevistas em rádios do
Estado, conforme Processo nº.1137/2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1084/2007

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 05 (cinco) diárias no período de 19 a 23/03/
2007, ao servidor PAULO DANIEL ARAUJO BENITO, cadastro
nº. 012757-3, Cargo de Assessor Técnico, lotado no

ATO/ADM/GP/Nº0797/2007

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-26, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, que o servidor ALLAN AMORIM
LINS exerce no Departamento de Polícia Legislativa, 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/Nº0984/2007

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

ERICA GONÇALVES MAIA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretária de Apoio, código DGS-
9, no Departamento Médico, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0985/2007

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

ERANILDO DA COSTA LUNA, a pedido, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-24,
que exerce no Departamento de Comunicação Social, a partir
de 01 de abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0972/2007

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 ASP-17, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, que o servidor NAPOLEÃO

Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se a
Brasília - DF, para acompanhar audiência pública da Comissão
dos assuntos amazônicos e participar de outras Comissões,
conforme Processo nº. 01139/2007.

Porto Velho, 03 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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PEREIRA MEDRADO LEÃO DA SILVA exerce no Gabinete do
Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 20 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0994/2007

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

MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUSA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-15, no Departamento de Policia Legislativa, no período de
1º a 30 de abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0995/2007

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

SEMILTON DOS SANTOS FERNANDES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-15, no Departamento de Policia Legislativa, no período de
1º a 30 de abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0997/2007

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

A lotação para o Departamento de Recursos Humanos
do servidor OSWALDO PASCHOAL JUNIOR, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
30, na Advocacia Geral, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01007/2007

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

ADIR DOS SANTOS LUZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28,
na Divisão de Transporte, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01012/2007

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

ITALO ANDRADE DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
15, no Departamento de Comunicação Social, a partir de 20 de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01016/2007

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
ELIANE BASTOS, para exercer o Cargo de Provimento

em Comissão de Assessor Técnico, código AT-19, no Gabinete
do Deputado Amauri Santos, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01015/2007

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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EDIVANDO REGIS DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-15, no Gabinete do Deputado Amauri Santos, a partir de 1º
de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01017/2007

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

JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-06,
no Gabinete do Deputado Amauri Santos, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01018/2007

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

SEBASTIANA LEAL DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
05, no Gabinete do Deputado Amauri Santos, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01019/2007

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

ÁLVARO GOMES PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
30, na Comissão de Direitos Humanos, a partir de 06 de março
de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01020/2007

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

EDNALDO MAXIMO DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-26, na Comissão de Direitos Humanos, a partir de 06 de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01021/2007

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

JOÃO SAULO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
25, na Comissão de Direitos Humanos, a partir de 06 de março
de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01022/2007

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

PEDRO HUMBERTO FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
13, na Comissão de Direitos Humanos, a partir de 06 de março
de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


