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    SUMÁRIO

15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
EMENDA CONSTITUCIONAL
ATOS DIVERSOS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 29 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Marcos Donadon - Deputado

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

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), 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),
Miguel Sena (PV), Maurão de Carvalho (PP), Doutor Alexandre
(PTC) e Valter Araújo (PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a  15ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da ata da
sessão ordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1ºSecretário) – Procede à
leitura da ata da Sessão anterior.

(Às 9 horas e 06 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
presidência ao Sr. Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a por
aprovada.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido. E gostaria de agradecer a presença, sinto-
me bastante honrado do meu pai Vilmar Testoni, um dos
fundadores aqui do nosso querido Estado de Rondônia, e também
o meu tio Aparício, que está aqui nos prestigiando hoje.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procede à
lleitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

– Ofício nº402/07 – Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia da celebração do Primeiro Termo Aditivo ao
Convênio nº 020/2006.

– Ofício nº416/07 – Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do Convênio nº 045/06, celebrado entre o
Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto de
Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS.

- Telegrama nº000094/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 2.115,00.

- Telegrama nº 000095/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 725,00.

- Telegrama nº000208/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 4.240,00.

- Telegrama nº000252/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 250,00.

- Telegrama nº000253/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 571.680,41.
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- Telegrama nº000148/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para a Prefeitura de Porto Velho, no valor de R$ 126.700,00.

- Telegrama nº000149/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para a Prefeitura de Porto Velho, no valor de R$ 7.789,94.

- Telegrama nº000195/07 – Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para a Prefeitura de Porto Velho, no valor de R$ 477.616,25.

Foi lido o Expediente recebido senhor Presidente.

(Às 09 horas e 10 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos)

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passaremos às
Breves Comunicações. Com a palavra o Deputado Jesualdo Pires,
pelo tempo de cinco minutos, sem aparte.

O SR. JESUALDO PIRES  – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Srª. Deputada Daniela Amorim. Eu quero justificar a
minha ausência nas sessões de terça e quarta-feira, eu juntamente
com o Deputado Euclides Maciel nos deslocamos a Brasília para
entendimentos, principalmente em relação à questão do nosso
aeroporto de Ji-Paraná. Foi uma viagem muito profícua,
conseguimos muitos avanços, tivemos o apoio total da nossa
bancada federal, praticamente todos os Deputados Federais,
conversamos com todos os Senadores e tivemos realmente uma
receptividade muito grande, já reflexo desse trabalho, Sr.
Presidente, desse trabalho, dessa união, desse movimento Pró-
Rondônia. A gente lá no Congresso Nacional, o entendimento, a
importância que eles estão dando para nós da Assembléia
Legislativa e tenho certeza que qualquer colega hoje que se
deslocar a Brasília será muito bem recebido como fomos recebidos.
Tivemos uma audiência na INFRAERO com o Diretor de Operações
da INFRAERO, Dr. Valcenir, que nós, na verdade, nos deslocamos
à INFRAERO para tratar da questão técnica do nosso aeroporto.
Afinal existem muitas dúvidas em relação ao nosso aeroporto,
Deputado Tiziu, e nós sabemos que não há, hoje, um consenso
do que precisa realmente em termos técnicos da engenharia, do
que precisa ser feito, se precisa estender a pista, se precisa
aumentar o índice da compactação, que é o PCN. Então,
prontamente, a INFRAERO nos atendeu, vai mandar uma equipe
para Ji-Paraná, provavelmente dentro de alguns dias para levantar
de fato o que está acontecendo lá, Deputado Professor Dantas,
o que de fato nós precisamos no momento que o FOLKER
equipamento Folker-100 sair de circulação, quer dizer, quando a
TAM desativar o Folker-100 e a gente tiver a nova aeronave, o
AIRBUS A-319. Então realmente ficamos muito satisfeitos. Eu
juntamente com o Deputado Euclides Maciel tivemos uma reunião
também no Ministério da Integração Regional, tivemos uma reunião
no Ministério do Meio Ambiente, acompanhados do Deputado
Mauro Nazif, o Deputado Eduardo Valverde, o Deputado Amorim
nos acompanharam também no Ministério da Integração Regional,

mas são assuntos que a gente vai tratar mais para a frente, que
são assuntos ainda pendentes que têm uma série de resoluções
a serem feitas.

Sr. Presidente, eu gostaria, mais uma vez, esta semana,
na última sessão, que é a de hoje, reafirmar o meu inconformismo
com o DNIT. Eu já tinha prometido que toda semana viria a esta
Tribuna cobrar do DNIT uma resposta, uma resposta convincente,
e já estou preocupado, não vem resposta e no jornal de ontem,
já começa, Deputado Alexandre Brito, já começam as velhas
desculpas. Depois que o buraquinho vira um buracão e começa a
deteriorar toda a BR, eles começam agora a dizer que estão atrás
de recursos em Brasília, que já estão tratando de contratos, estão
verificando a questão da burocracia.

(Às 09 horas e 14 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
presidência ao Sr. Alex Testoni).

Todo ano é a mesma conversa, o buraquinho vira um
buracão, a estrada fica praticamente intransitável e agora começa,
agora é a hora do abafa: “olha, nós temos um contrato com o
DNIT, temos uma emenda parlamentar do Senador A, B ou C;
temos uma emenda do Deputado A, B ou C para recuperarmos a
BR”. Todos os anos acontece isso, o meu questionamento, que
eu fiz aqui e vou cobrar toda semana, por que não se tapa o
pequeno buraquinho quando surge? É esta a pergunta que eu
faço e o DNIT não responde, simplesmente eles se omitem, eles
não dão uma resposta convincente, deixam a BR chegar ao ponto
que chegou, Sr. Presidente, e V.Exª. que é de Ouro Preto tem
sentido a situação que está a BR, acidentes ocorrendo diariamente,
vidas são levadas, são ceifadas e nada acontece. Agora é a hora
do abafa: “não, nós já temos o recurso em Brasília, dentro de três
meses nós teremos a recuperação da BR”. Até lá a BR já acabou
completamente. Esse contrato é um contrato milionário que vai
ser feito, que eu sou engenheiro e sei disso, agora, a resposta
básica não se dá. Por que não há um trabalho de prevenção na
hora que surge o buraco na BR? Isso ninguém responde, é um
mistério: “ah, mas tem muita chuva”. Então, quer dizer que uma
estrada em São Paulo que é conservada, São Paulo não tem chuva?
Quer dizer, São Paulo é um Estado que não chove? O Paraná é
um Estado que não chove? Então nós temos que verificar.

Então, Sr. Presidente, eu volto a ser insistente com o
DNIT. Não recebi nenhuma resposta, ele simplesmente ignora o
pedido que eu fiz a ele, o encaminhamento que fizemos, aprovado
por toda Mesa Diretora, sobre um questionamento muito simples
que eu faço: por que quando surge um pequeno buraco na BR,
um buraquinho, gente, um buraco, um pequeno buraco, que
você chega ali com uma equipe de conservação e rapidamente
consegue tapar, arrumar aquele buraco para ele não se transformar
num grande buraco, por que não é feito isso?

Dizem que não tem recurso para fazer aquele pequeno
buraco. Se não tem dinheiro para tapar o pequeno buraco, por
que terá recursos vultosos para grandes contratos com grandes
empreiteiras para recuperar toda BR? É falta de planejamento?
Então é falta de competência. Então o questionamento que eu
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faço é esse ou então existiria, como estou toda vez colocando,
ou existiria má fé, Deputado Neri Firigolo, será que existiria má fé
nesses casos? Será que o DNIT deixa a BR chegar ao ponto que
está para as grandes empresas conseguirem contratos vultosos,
milionários para a recuperação da BR? Todos os anos acontece
isso. V.Exª. que é de Cacoal, o Deputado Professor Dantas que é
de Ouro Preto, servem-se da BR, o trecho entre Médici e Cacoal
também está uma lástima.

Então o questionamento que eu faço, Deputado Neri, é
esse e toda semana eu vou vir aqui. Não recebo nenhuma resposta,
já estou aqui há três semanas insistindo, até insistentemente,
cansativamente, cansando os meus colegas com a mesma
situação, mas é um assunto muito importante, de vital importância
para o Estado de Rondônia. Não podemos que o pequeno buraco
se transforme numa cratera e transforme nessa situação em toda
a BR.

Quero aqui também, para finalizar meu discurso,
cumprimentar o Dr. Rui, advogado de Ji-Paraná, um dos membros
do Partido Verde, uma pessoa sempre integrada nessa questão
ecológica. Doutor Rui, seja bem-vindo a nossa Casa.

Eu agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra o
ilustre Deputado Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros, companheiros da imprensa, amigos aí do auditório,
Dr. Rui, prazer tê-lo aqui com a equipe de Ji-Paraná visitando aqui
o nosso Plenário e a nossa sessão.

Nós, como dizia o Deputado Jesualdo, estivemos em
Brasília na terça e quarta-feira e eu me inscrevi para usar depois a
Tribuna, quando, na hora das lideranças, eu quero usar os vinte
minutos que tenho direito para falar o que nós vimos em Brasília.
Agradecer ao Deputado Eduardo Valverde, líder da bancada que
está fazendo um trabalho louvável, escolheram a pessoa certa
para ser o líder da bancada. Agradecer ao Deputado Amorim que
nos Ministérios andou conosco, mas eu quero falar depois e fazer
uma crítica pesada depois do que nós vimos e acompanhamos
quando usando da prerrogativa da Justiça, pessoas que nem
conhecem Rondônia se auto-intitulam como se conhecessem
Rondônia. E depois quando tivermos nas lideranças, nós vamos
falar sobre esse assunto.

Mas eu quero, Sr. Presidente, fazer um apelo ao senhor.
Andando lá em Brasília e também acompanhando em Cuiabá, que
uma equipe de Deputados também esteve em Cuiabá segunda e
terça-feira e lá funciona a TV Assembléia.

(Às 09 horas e 22 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

A TV Assembléia funciona com programas que atingem
o Estado todo, mostrando as sessões, mostrando o que os
Deputados fazem aqui, não apenas aqui no Plenário, mas ali nas
Comissões. Nós temos por obrigação, Sr. Presidente, de pôr em
funcionamento, em caráter de urgência, a TV Assembléia para
que ela comece a mostrar esses trabalhos. É interessante na região
de Cuiabá, do Mato Grosso, como ela funciona e nós temos aqui
nesta Casa profissionais à altura, com competência para tocar esta
Assembléia sem ter um inchaço, sem haver necessidade de grandes
contratações, até porque grandes profissionais têm nesta área.

Então, nós fazemos um apelo, Sr. Presidente, que a TV
Assembléia seja uma prioridade desta Casa para que possa chegar,
não apenas com as sessões, mas com programas, com entrevistas,
com projetos de cada Deputado. Porque lá em Brasília nós
estávamos, eu e o Deputado Jesualdo, no hotel e tudo o que
estava passando, todo lugar mostra, nós temos que começar a
mostrar o que tem do lado positivo aqui também, que de repente
mostram só o lado negativo e nós temos que mostrar coisas boas.
E eu vim de lá, de um lado muito contente com a bancada, de
um lado muito contente porque eu pude ver uma bancada que

está correndo, uma querendo fazer aqui, a outra ali. Eu senti
firmeza e pude ver que nossos gabinetes aqui são bem melhores
do que os dos Deputados Federais, eu sinceramente fiquei
pensando com o Deputado Jesualdo, ali parecia um cubículo. Agora,
no Senado eu me senti bem. Nós tivemos o prazer de, com o
Senador Raupp, colocar, eu e o Deputado Jesualdo na primeira
cadeira e eu sentei no lugar da Senadora Salvatti, de Santa
Catarina, Ideli, e o Deputado Jesualdo do Senador Siba, e o
Deputado Jesualdo disse: “Rapaz, eu estou me sentindo até mais
bonito aqui”. Foi algo, na primeira cadeira com o Senador Valdir
Raupp, que nos levou, só faltou votar e eu ia me inscrever para
falar lá, mas não deixaram. E ontem completava 85 anos do PCdoB
e tinha homenagens ontem lá na Casa. Mas eu vim de lá muito
contente, triste de um lado só pela Justiça de lá, mas eu vou falar
depois, aí depois eu vou falar, depois eu vou falar e vai voar lasca
para tudo que é lado aqui, porque o que o Governador ouviu lá
de alguém da Justiça, ele respondeu à altura, mas se eu estou lá
eu acho que eu estava preso, porque eu ia falar mais ainda. Está
na hora desse pessoal começar a respeitar Rondônia, seja quem
for. Está na hora de entender, se houve erros em Rondônia, tem
políticos honestos, decentes e tem gente trabalhadora aqui neste
Estado. Aqui não é terra de turismo, quem veio para cá veio para
trabalhar e às vezes não somos respeitados como deveríamos ser.
Mas quando a gente ia andando pudemos notar a frieza e a
tranqüilidade do Deputado Valverde.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Deputado, o
tempo e V.Exª. terminou. V.Exª. está inscrito no próximo
expediente.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Então me inscreva nos dois,
faça o favor Presidente, nos dois, eu quero falar nos dois.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Encerradas as
Breves Comunicações, passaremos ao Grande Expediente.

Com a palavra, pelo tempo de vinte minutos, com aparte,
o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. WILBER COIMBRA – Sr. Presidente, em seu
nome quero cumprimentar toda a augusta Mesa, eminentes pares,
companheiros Parlamentares, sociedade rondoniense que se
encontra na galeria desta Casa, amigos da imprensa. Aqui eu quero
antes, na verdade, me permitir parabenizar S.Exª. o Deputado
Euclides Maciel pelo tema que abordou ainda há pouco no que diz
respeito à TV Assembléia repercutir o que acontece nesta Casa.
Nós sabemos que não são todos que podem vir aqui em virtude
de suas atividades profissionais, não podem estar aqui nesta galeria
para fiscalizar o que os seus representantes estão fazendo. Por
isso, Sr. Presidente, é pertinente o tema, é pertinente o
requerimento, o pleito de S.Exª., o Deputado Euclides Maciel,
líder do Governo, que solicita que realmente a TV Assembléia
esteja aberta à população rondoniense para que acompanhe, a
sociedade fiscalize as ações, o voto, o posicionamento de cada
Parlamentar que tem assento nesta Casa. Então eu quero
parabenizar o Deputado Euclides e dizer que ele conta com o
nosso apoio, que nós pensamos da mesma forma.

Mas, Sr. Presidente, o que nos traz aqui nesta quinta-
feira, na Tribuna desta Casa, é a preocupação, preocupação nossa,
que nós ouvimos propalar em todos os quadrantes deste Estado,
inclusive de forma muito entusiasmada, de forma efusiva quanto
o complexo hidrelétrico Rio Madeira, a entender a hidrelétrica de
Jirau e de Santo Antônio. Rondônia na verdade tem uma vocação
para ser o Eldorado, uma vocação inarredável para ser o Eldorado,
uma vez que na época do garimpo, na época do garimpo, na
época do ouro, quantos vieram para Rondônia, egressos de vários
Estados da Federação e até mesmo do mundo vieram aqui para
Rondônia, como aventureiros, para buscar, na verdade, algo melhor,
desfrutar da riqueza deste solo. Mas a preocupação que me traz,
Deputado Ribamar, é quanto a essa questão do Eldorado, que há
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implicações do novo Eldorado Rondônia que nos traz implicações
econômicas, nos traz implicações sociais e nós não observamos
ainda, já na iminência de isso acontecer, e eu torço que
efetivamente isso aconteça, porque representa geração de
emprego e renda para nosso Estado. Mas em se falando em
emprego, Deputado, nós sabemos que aqui nós somos carentes,
totalmente carentes de escolas técnicas profissionalizantes.
Deputado Valter, nós não temos escolas técnicas profissionalizantes
e muitas situações nós sabemos que tem que haver essa
capacitação técnica e aí, está vindo aí, todo mundo festejando
esse complexo hidrelétrico, e o que vai acontecer? Inevitavelmente
nós vamos continuar importando mão-de-obra qualificada, e aí o
que vai restar para o povo de Rondônia são aqueles subempregos.
Os empregos que não tem praticamente nenhuma rentabilidade.

Então eu quero aqui materializar, Sr. Presidente, a nossa
preocupação no sentido de estarmos ombreados todos nós, já
que nós falamos muito no Pró-Rondônia, isto eu penso que não
deve ficar apenas na retórica, não deve ficar apenas no discurso
fantasioso, no discurso de Tribuna, no discurso de palanque de
reuniões, mas antes de tudo, Deputado Tiziu, tem que se
transformar numa efetiva realidade e essa realidade se faz
necessariamente com a implantação urgente de escolas técnicas
profissionalizantes onde possa capacitar e qualificar a mão-de-obra
aqui do nosso povo. Mão-de-obra da nossa gente, do povo sofrido
de Rondônia para que possa realmente ter lugar ao sol em todo
esse Eldorado que está vindo aí para Rondônia. Inevitavelmente,
se nós deixarmos como se encontra, nós vamos testemunhar
mais uma vez essa mão-de-obra que vem do Sul do País, a mão-
de-obra que vem do Sudeste, a mão-de-obra que vem do Centro-
Oeste tirar o emprego do nosso povo e de nossa gente.

Então cabe às autoridades constituídas, cabe ao Poder
Público buscar políticas pragmáticas, não mais ficar teorizando,
não queremos mais teóricos, mas queremos realmente pessoas
que utilizam do pragmatismo na prática para defender o povo de
Rondônia. E defesa se faz com geração de emprego e com geração
de renda. É com emprego, é com renda que nós estamos
evitando, evitando de forma mais eficaz o cometimento de atitudes
delituosas de crimes, porque o homem, na verdade, o seu pendor,
o seu pendor, a sua inclinação é para o trabalho, é para o trabalho.

O Sr. Tiziu Jidalias – Um aparte, Deputado?

O SR. WILBER COIMBRA - Eu concedo com muita
honra um aparte a S.Exª o Deputado Tiziu.

O Sr. Tiziu Jidalias – Primeiro, bom dia, quero
cumprimentar o nobre Deputado e já parabenizá-lo por mais um
grande discurso nesta Tribuna. Todas as vezes que o nobre
Deputado Wilber vem a esta Tribuna nós percebemos claramente,
todos que estão assistindo, é uma grande preocupação deste
nobre Deputado sempre como causas muito relevantes e
importantes para o Estado de Rondônia.

Eu tenho falado algumas vezes, nobre Deputado, sobre
a grande necessidade de um investimento maciço na área de
qualificação profissional, sobretudo nesses cursos técnicos, que
hoje V.Exª. está abordando com muita propriedade. Eu quero
dizer o seguinte: soluções existem e na verdade na maioria delas
muito simples. Nós temos aí, por exemplo, o SENAI que é uma
instituição muito importante, mas que às vezes trabalha com muitas
dificuldades. Temos o SENAC, temos o próprio SEBRAE, que dão
cursos de qualificação e eu quero dar, a título de sugestão e até
contribuir um pouco mais com o seu discurso, embora ele já esteja
muito completo, mas dizer o seguinte, talvez fique aí uma sugestão
para o nosso Poder Executivo fazer realmente parcerias fortes
com essas instituições que já existem. Nós estávamos falando, há
dois dias, sobre uma outra instituição dentro do nosso Estado,
que infelizmente está à beira de uma falência, que é a UNIR, a
Universidade Pública Federal.

Então é interessante que o Poder Público, no caso, o
Executivo possa de fato despertar para essas situações tão
interessantes e fazer realmente parcerias com essas organizações
e dar realmente um novo fôlego, uma nova vida para todas essas

organizações que já existem, que vai, com certeza, atender a
esse pleito que o nobre Deputado está fazendo, que é de cursos
técnicos de qualificação profissional.

Quero, inclusive, adiantar e contribuir um pouco mais.
Nós temos as nossas escolas técnicas agrícolas do nosso Estado,
que é na realidade de responsabilidade da nossa União, do Governo
Federal e que infelizmente é uma vergonha. Tem muitas escolas
técnicas dessas que a gente anda aí, até o Deputado Valter esses
dias estava falando também sobre esse assunto e nós precisamos,
todas as vezes que viermos a esta Tribuna, como V.Exª. está
dando um grande exemplo agora, falar sobre a importância de
nós estarmos investindo em qualificação profissional. Nós somos,
inclusive, um Estado muito agrícola e nós temos as nossas escolas
agrícolas também abandonadas.

Então é só a título mesmo de contribuição lhe parabenizar
por mais um grande discurso.

O SR. WILBER COIMBRA – Eu quero parabenizar V.Exª.
porque, na verdade, contribuiu sobremaneira com o tema tão
relevante que nós estamos abordando nesta Tribuna. Então, como
nós falávamos anteriormente, Deputado Tiziu, há de se entender
que criminalidade, e eu sempre estou aqui falando acerca de
criminalidade porque eu represento este setor que é de Segurança
Pública, e com  muito orgulho, para mim é um privilégio representar
a Polícia Militar nesta Casa, bem como o Bombeiro Militar, agentes
penitenciários, os companheiros da Polícia Civil, tudo realmente
vai desaguar lá na Segurança Pública. A Segurança Pública é que
sofre, e aí quem é culpado? A Segurança Pública. Mas enquanto
nós não investirmos de forma decisiva em educação, e é uma
educação que sai a custo reduzido porque esse profissional, esse
aluno que está ingressando no curso técnico profissionalizante,
com dois anos, no máximo, de um a dois anos inevitavelmente
ele estará no mercado de trabalho. Estará no mercado de trabalho
no período que ele está desenvolvendo suas atividades intelectuais
nos centros profissionalizantes. É um período que, aquele que
tiver algum pendor, alguma inclinação para o crime, ele estará
ocupado e à medida em que ele estiver ocupado, vai crescer
nele, vai brotar nele uma perspectiva de crescimento pessoal, de
crescimento moral e aí nós estaremos evitando de forma decisiva
a criminalidade, estaremos reduzindo os altos índices de
criminalidade que é registrado no nosso Estado, especialmente
na nossa Capital. O que nós não podemos, Deputado Tiziu, é
fazer vistas grossas para isso, para esta realidade e esta realidade
nós poderemos combater de forma veemente com educação,
educação séria, com educação de qualidade. E muitos, Deputado
Jesualdo, não podem e nem querem, tem uns que não querem
fazer curso superior, mas querem se qualificar, eles têm uma aptidão
mais voltada para a questão física, para a questão de manutenção,
por exemplo, de veículos, para a manutenção de ar condicionado
e aí ele não quer fazer universidade e nós temos que oportunizar
essas pessoas.

(Às 09 horas e 37 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
presidência ao Sr. Marcos Donadon).

O Sr. Jesualdo Pires – Um aparte, Deputado?

O SR. WILBER COIMBRA - É com muita honra que eu
concedo um aparte ao meu nobre colega de partido, Deputado
Jesualdo Pires.

O Sr. Jesualdo Pires – Nobre Deputado Wilber, eu quero
congratula-me com este assunto tão importante e dizer que me
parece que em todos os setores existe a prevenção. Quando eu
coloquei agora há pouco da prevenção na BR de um buraco que
surge, existe a prevenção na engenharia, quer dizer, você tomar
medidas anteriores para que o fato pior não aconteça. Na Saúde,
existe a saúde preventiva e na Segurança Pública existe a
segurança preventiva, como bem colocou V. Exª., que é a
educação. A partir do momento que você forma aquele ser
humano, forma aquela criança, você está tendo uma prevenção
na área de segurança pública. Isso é muito importante.
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Quero parabenizá-lo mais uma vez. Eu acho que a grande
questão que se coloca em todos os assuntos, em todos os setores
é a prevenção, é uma palavra muito importante. Você tem que
ter prevenção na saúde para evitar que a pessoa fique doente,
através de saneamento básico, de infra-estrutura. A prevenção
de uma estrada, como coloquei agora, e estou cobrando
incisivamente o DNIT, que é a questão de você evitar que a
estrada, a nossa BR chegue ao ponto que chegou, e o caso da
segurança pública que V. Exª. tem conhecimento muito maior
que o meu, que eu quero cumprimentá-lo quando V. Exª. coloca
essa questão da prevenção na segurança pública, ou seja, vamos
preparar o jovem, vamos dar educação ao jovem para que ele
não chegue ao ponto que precise da repressão na segurança
pública. Meus parabéns.

O SR. WILBER COIMBRA – Obrigado. Eu solicito à Mesa
que inclua, tanto o pronunciamento do Deputado Tiziu como do
Deputado Jesualdo como parte integrante do nosso
pronunciamento nesta Casa. Então, para finalizar, eu conclamo os
ilustres Parlamentares dotados de alta sensibilidade, o Deputado
Alexandre que faz um trabalho social relevante na Capital do
Estado, levando saúde de forma graciosa, utilizando o seu tempo
para levar saúde, como médico, mostrando que tem
responsabilidade social, devolvendo um pouco daquilo que tem
recebido do Estado de Rondônia para as pessoas mais carentes.
Deputado, nós queremos contar com V. Exª. nesse projeto,
principalmente aqui a nossa Capital, nossa Capital que registra um
alto índice de criminalidade. Eu tenho certeza do seu compromisso
com a Capital, do seu compromisso com Rondônia e nós precisamos
nos irmanar, nos irmanarmos de forma cadencial, de forma
realmente que possamos, irmanados, buscar soluções pragmáticas,
soluções que contemplem, geralmente nós precisamos buscar
ainda mais aqueles mais necessitados, aqueles que não são assistidos
pelo Poder Público e são esses que às vezes ingressam no caminho
da criminalidade. Por isso da necessidade desta Casa realmente
estar mobilizada, sensibilizando S. Exª. o Governador Ivo Cassol
para que juntamente com a Universidade Estadual, que vai
representar um alento, Deputado Valter Araújo, para a população
mais carente, e V. Exª. conhece isso de perto. E também com a
implantação de cursos profissionalizantes que venham qualificar o
nosso povo, nossa gente, principalmente aqueles de baixa renda.

O Sr. Doutor Alexandre – Permita-me um aparte,
Deputado?

O SR. WILBER COIMBRA – É com muita honra que eu
concedo o aparte a S. Exª. O Deputado Alexandre Brito.

O Sr. Doutor Alexandre – Grato pelo aparte, Exª.
Quero parabenizar V. Exª. por todo esse empenho que tem tido.
Desde o início de seu mandato nós temos notado a grande
honradez que V. Exª. tem dado e a preocupação com nosso
Estado. É claro que falar de violência é um assunto muito polêmico
e V. Exª. sempre foi muito prudente e inteligente nas colocações
que fez até agora. E o nosso fórum de violência, Excelência, vai
sair mesmo, tem data marcada o fórum de segurança, aliás, e
será para junho, onde poderemos polemizar entre as ações a
curto prazo e a longo prazo. A educação, é claro, é uma coisa a
longo prazo, mas temos que ter pulso forte nas ações a curto
prazo também. Mas parabéns por estar sempre levantando esta
bandeira, porque a violência não tem discriminação, é no pobre,
é no rico, é no branco, é no preto, é no gordo, é no magro, é no
jovem, é no idoso. Então a violência realmente abraça, infelizmente,
nossa vida.

Parabéns! Continue com isso e sempre terá o meu apoio
porque V. Exª. tem honrado demais o local que se encontra.
Obrigado.

O SR. WILBER COIMBRA – Muito obrigado, Excelência.
Eu quero agradecer a todos os Parlamentares pela bondade que
têm tido para comigo, agradecer a Mesa Diretora, principalmente
a meu colega de partido, Deputado Jesualdo Pires, que em tudo

tem ombreado aí conosco, e não posso deixar também de registrar
aqui meu agradecimento a meu colega, meu irmão de farda e
meu colega Parlamentar que é o Deputado Ezequiel, que em
tudo tem contribuído conosco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Donadon) – Queremos
registrar aqui a presença do ex-Prefeito de Cerejeiras, Sr. Adelino
Neiva, que está aqui, pai do Deputado Ezequiel Neiva, que está
aqui na galeria desta Casa e gostaríamos de registrar com bastante
satisfação a presença aqui do ex-Prefeito, um homem que muito
contribuiu para o Estado de Rondônia. O Deputado Ezequiel me
falava aqui, mais de 20 anos na vida pública o ex-prefeito Adelino,
lá de Cerejeiras.

Concedo a palavra ao Deputado Neri Firigolo. O Deputado
está ausente. Vamos prosseguir concedendo a palavra ao Deputado
Valter Araújo, por 20 minutos, concedendo apartes, se o Deputado
permitir.

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

Eu quase perdi meu discurso, o Deputado Wilber tratou
aqui do mesmo assunto que eu me inscrevi para tratar nesta
manhã, mas fico feliz, Deputado Wilber, por ver que realmente
esta Casa está caminhando numa linha de raciocínio e de debate
que é de grande importância para o Estado de Rondônia. E, como
eu disse aqui em sessões anteriores, são temas que a gente vem
debatendo há tempo e que ainda não conseguimos chegar ao
nosso grande objetivo. Mas eu estava hoje me preparando para
falar, principalmente sobre a questão da Universidade Estadual.
Desde o ano de 2002, através da Lei 543, de 28 de dezembro de
1993, que foi a época da propositura da criação da Universidade
Estadual, que essa lei vem tramitando e em 2002 ela foi aprovada
e foi sancionada pelo então Governador José Bianco. Foi criada
toda a estrutura necessária para funcionamento, para implantação
da Universidade Estadual, inclusive com a criação, Deputado Tiziu,
de todos os seus cargos, de toda sua estrutura administrativa,
organizacional, inclusive já definindo a incorporação e utilização
do próprio patrimônio do Estado, mobiliários, estrutura física para
implantação dessa Universidade, definindo Guajará-Mirim como uma
das regiões que teria uma universidade pólo, e já definindo também
até a questão orçamentária que seria algo, na época, no valor de
CR$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros reais) ainda,
para poder implantar a Universidade Estadual.

Passou-se o tempo, a lei foi sancionada, foi para a gaveta
e até hoje essa Universidade não foi implantada. E eu fui procurar
o Secretário de Estado da Educação, o Professor Edinaldo Lustoza,
para discutir essa questão da Universidade Estadual e ele me
colocou algumas dificuldades que teria para a implantação da
universidade até plausíveis, haja vista que o Estado de Rondônia,
desde a época do governo Jerônimo Santana, fez um convênio
com as Prefeituras do Estado e foram duzentas e cinqüenta e
poucas escolas que foram repassadas para a administração dos
municípios através de convênios, e durante esse período essas
escolas foram se deteriorando. Porto Velho, por exemplo, possui
escolas que dá vergonha de dizer que é uma escola pública. A
exemplo da Ponta do Abunã, no início do governo passado nós
tivemos que utilizar suprimento de fundos da SEDUC, mão-de-
obra da comunidade, dinheiro de pais, dinheiro de arrecadação
com rifa para poder conseguir fazer um tapa-buraco, eu vou chamar
aqui de tapa buraco, remendo em banheiro, em parede, porque
até as fezes dos banheiros voltavam para dentro da cozinha da
escola, escola que estava sob a responsabilidade do Município, e
o Estado, ao retomar essas escolas, de imediato tivemos que
fazer de forma paliativa e hoje está ali se construindo uma escola
nova.

Como não é diferente, Deputado Tiziu, no Baixo Madeira,
escolas caindo, com ação do Ministério Público para que se construa
uma nova escola. Só uma escola que está sendo feita, que não
deveria ter necessidade de construir nova, são R$ 1.400.000,00
(um milhão e quatrocentos mil reais) que vão ser gastos no Baixo
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Madeira porque o Município simplesmente deixou acabar essa
estrutura educacional.

Então, nós temos hoje para serem reformadas no Estado
de Rondônia mais de 200 escolas que estavam sob a
responsabilidade dos Municípios e o Secretário alegava que tinha
dificuldade para implantação da Universidade Estadual. E foi dada
uma sugestão para o Secretário Edinaldo Lustoza, e é sobre isso
que eu quero ater o meu pronunciamento nesta manhã, Deputado
Ribamar, da possibilidade de parcerias com a Universidade Federal
de Rondônia, haja vista que a UNIR tem seus campi localizados,
como é o caso de Rolim de Moura, Guajará-Mirim, de Vilhena, de
Ji-Paraná, Ariquemes, Deputado Tiziu, que só tem um curso de
informática, e isso é muito pouco para uma extensão da
Universidade Federal de Rondônia. Eu sugeri ao Secretário na
oportunidade e fiz uma Indicação, que está protocolada nesta
Casa e deverá ser lida, no sentido do Governo do Estado fazer
convênio com a Universidade Federal de Rondônia onde, nos
períodos da manhã e tarde, que são os períodos que a Universidade
Federal de Rondônia, a maioria dos seus campi do interior está
sem nenhuma ou a mínima atividade possível, onde o Estado
entrará, Deputado Tiziu, com os professores, com a biblioteca e
com o material de expediente. Usando o know-how técnico,
usando a estrutura da UNIR para poder implantar durante o período
da manhã e tarde cursos de nível universitário, Deputado Wilber,
para poder atender principalmente a população carente do interior
do Estado de Rondônia. Essa solicitação, essa sugestão foi aceita
pelo Secretário Edinaldo Lustoza, fez contato com o professor
Januário, que é o Reitor da UNIR, e de pronto ele se colocou à
disposição para fazer isso em todo o Estado de Rondônia, se for
possível. Cacoal será a primeira experiência, onde nós teremos
vestibular já agora no meio do ano com os cursos de Geografia,
História e de Pedagogia. Sugerimos também, Deputado Tiziu, para
colocarmos em Jaru, que é uma região centralizada e em outros
municípios pólos onde podem atender municípios vizinhos com a
extensão da Universidade de Ji-Paraná que tem Matemática,
Engenharia Ambiental, que tem quatro cursos, para implantar esses
mesmos cursos na cidade de Jaru, num convênio com a Prefeitura,
onde a Prefeitura vai entrar com a estrutura física, com o mobiliário,
a UNIR entraria apenas com o now-how e com a supervisão do
curso através do Campi de Ji-Paraná e o Estado com a biblioteca
e com os professores. E isso já está sendo feito, já está sendo
trabalhado e eu tenho certeza que muito em breve, até o final
do ano, nós teremos, Deputado Wilber, vestibular em vários
municípios do Estado de Rondônia. E se houver aqui uma mobilização
da Assembléia para a gente trabalhar junto ao Governo do Estado
para disponibilizar mais recursos para a compra dessas bibliotecas
e de professores, nós vamos ter, com fé em Deus, ainda este
ano, vestibular na maioria dos municípios do Estado de Rondônia,
Deputado Tiziu, numa parceria com a UNIR, que vem perecendo,
como V.Exª. colocou aqui, e teremos aí um grande atendimento
a nível universitário, Professor Dantas, para os nossos jovens que
tanto clamam, que tanto gritam por esta oportunidade.

Uma outra coisa que eu coloquei aqui e fiz uma cobrança,
Deputado Wilber, e fico feliz quando V.Exª. toca aqui no assunto,
na questão da profissionalização. É bem verdade que o Estado de
Rondônia tem grandes demandas. E eu citei sempre aqui um
exemplo de São Paulo. São Paulo tem um sistema de
profissionalização de nível médio de eficiência magnífica, que atende
de forma satisfatória toda a juventude, toda a família de São
Paulo que tem interesse em se profissionalizar. E fiz essa Indicação
ao Secretário de Estado da Educação e fui até surpreendido de
certa forma porque eu descobri, Deputado Tiziu, nesta visita que
existe um programa de profissionalização no Estado de Rondônia,
através da SEDUC, chamado PROEP, que é um Programa de
Expansão da Educação Profissional, e que esse Programa trabalha
com profissionalização de jovens, fertilmente no município de Porto
Velho, já em Ariquemes e em algumas regiões. E nós estivemos
ali fazendo uma discussão com relação à descentralização dessas
ações, a Secretaria de Estado da Educação através do PROEP
tem equipamentos para lapidação, para confecção de pedras para
fazer jóias semi-preciosas, utilização de toda essa matéria-prima
bruta que nós temos com sobra no Estado de Rondônia, com

maquinários que podem ser deslocados para qualquer município,
para qualquer estrutura para poder ministrar este curso.

(Às 9 horas e 52 minutos o Sr. Marcos Donadon passa a
presidência ao Sr. Alex Testoni).

E este ano, eu peguei aqui uma planilha que foi discutida,
que já está elaborada na SEDUC e que vai ser implantada agora a
partir de maio de 2007, onde vai atender entre curso de operação
de computador, montagem de microcomputador, de vendas,
montagem de sites para internet, corel draw, computação
gráfica, panificação, montagem de micro, essa questão das biojóias,
em várias áreas que vai atender, através da SEDUC, este ano uma
média de cinco mil e seiscentos jovens que vão ser profissionalizados
através do PROEP. É uma iniciativa louvável que traz para a nossa
comunidade, para a nossa juventude a grande oportunidade da
profissionalização e da geração de renda. E na oportunidade eu
solicitei ao Secretário Edinaldo Lustoza a possibilidade de abrir essa
profissionalização também dentro dessas áreas que nós vamos
precisar de mão-de-obra para as usinas. Porque só a título de
exemplo, que eu vou citar aqui mais uma vez, Rondônia não está
preparada, Deputado Miguel Sena, para fornecer sequer a alface
que vai ser consumida nas alimentações desses dez, vinte mil
homens que vão estar trabalhando neste complexo das usinas,
chamado Complexo do Madeira. Vai ser uma média, segundo as
estatísticas de Furnas, de dez mil pés de alface por dia. E nós não
produzimos sequer 20%, 30% disso para ter a disponibilização
para fornecer, muito menos, Deputado Wilber, a mão-de-obra
qualificada. E nós temos aqui, como bem disse o Deputado Tiziu,
temos o SEBRAE, temos a FIERO, o SESI/SENAI, toda esta infra-
estrutura que leva dinheiro do trabalhador, que todo empresário
recolhe todos os meses para essas entidades voltadas para a
profissionalização, para a formação de mão-de-obra qualificada,
centenas de milhares de reais. E eu não vejo por parte dessas
unidades nenhuma mobilização no sentido, Deputado Tiziu, por
exemplo, de criar cursos aqui na questão, até mesmo de torneiro-
mecânico, dessas áreas que nós temos grande deficiência, não só
para o Complexo do Madeira, mas para a própria estrutura
empresarial do Estado de Rondônia.

(Às 9 horas e 56 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

Hoje nós temos aqui a grande dificuldade de encontrar,
Deputado Ribamar, um torneiro-mecânico porque nós não temos
na nossa estrutura profissionalização visando à geração de emprego
e renda, aproveitamento dos nossos jovens que estão ociosos
por falta de uma oportunidade de se profissionalizar e que não
têm, mais uma vez eu repito nesta Tribuna, condições, Deputado
Miguel Sena, financeiras de pagar uma universidade. V.Exª. é de
Guajara-Mirim e sabe da deficiência e das dificuldades que aqueles
jovens têm ali, porque lá tem a Universidade Federal, mas não
tem oportunidade para todo mundo. Não se consegue
simplesmente ao sair da escola pública, com raríssimas exceções,
disputar uma vaga na UNIR e conseguir passar nela, sem conseguir
fazer um bom cursinho preparatório para ir disputar com os
magnatas, com aqueles que graças a Deus têm uma condição de
vida satisfatória, Deputado Wilber, que podem pagar um cursinho
particular para ir lá disputar uma vaga. E nós precisamos voltar o
nosso foco para isso. E eu quero mais uma vez dizer que tem que
ser meta prioritária de debate nesta Casa a questão da
profissionalização, do investimento na educação no Estado de
Rondônia. Senão, Deputado Wilber, infelizmente é a polícia que
vai arcar com as conseqüências de ter que estar todos os dias se
deparando com a delinqüência infantil, juvenil, do adolescente e
dos nossos jovens. E o fim, Deputado e Professor Dantas, é o
Presídio Ênio Pinheiro, porque não têm outra alternativa. Os nossos
jovens, Deputado Tiziu, as nossas crianças estão sendo aliciadas
pelo crime, enquanto, na maioria das vezes, a nossa estrutura
educacional está ociosa e não existe nenhuma mobilização para
inserir esses jovens no contexto educacional, para transformar as
nossas escolas, Deputado Wilber, num espaço da comunidade e
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da sociedade. Nós precisamos que a nossa escola, quer seja da
rede estadual, quer seja da rede municipal, seja um espaço onde
a família, onde a sociedade possa estar agregada, possa estar
inserida, onde nós tenhamos a oportunidade de que os pais
consigam discutir com a direção da escola, com o Conselho Estadual
de Educação a montagem do nosso currículo escolar, a situação
dos seus filhos dentro da própria estrutura educacional. Se não
houver essa interação, se não houver essa iniciativa, nós vamos
continuar tendo os mesmos problemas que nós temos.

O Sr. Professor Dantas – Concede-me um aparte,
nobre Deputado?

O SR. VALTER ARAÚJO _ Pois não, Deputado Professor
Dantas.

O Sr. Professor Dantas – Quero parabenizá-lo,
Deputado, por este discurso, fico feliz, a gente é da área da
Educação e nós sabemos que a grande dificuldade hoje do Brasil
é a questão do ensino superior, 3° Grau. E de Rondônia também.
É muito fácil constatar no Estado inteiro, principalmente no interior,
a grande demanda, os alunos indo embora de Rondônia para
outros Estados para estudar lá fora e, principalmente, ali em Ouro
Preto a gente vê muito isso. Em Ouro Preto nós não temos uma
universidade ainda. Está começando lá uma universidade particular,
pequena ainda, com um único curso. E eu gostaria de informar à
Casa e também ao Sr. Deputado que ali, inclusive, em Ouro Preto
nós já temos um prédio construído para a Universidade Federal.
Já está construída uma primeira parte. É um terreno de um alqueire
e meio, doado pela CEPLAC para uma universidade estadual e nós
estamos esperando da UNIR, da Universidade Federal também
contemplar Ouro Preto com cursos. Inclusive o senhor poderia,
nesse seu rascunho, também lembrar que ali em Ouro Preto,
porque inclusive já tem um local para uma universidade estadual.

Quero parabenizá-lo e quero dizer ao Sr. Deputado que
conte comigo também nesta luta porque é uma luta nossa. Nós
temos que agilizar e ver esta questão da universidade em Rondônia,
porque uma das principais questões da Educação hoje é a questão
da universidade em Rondônia.

O SR. VALTER ARAÚJO – Obrigado, Deputado Dantas.
E eu quero aqui, só reforçando, Deputado, dizer que nós
entendemos as dificuldades que tem o Estado em fazer um
investimento desta envergadura para implantar, mas que através
desta parceria com a UNIR, aproveitando este espaço que tem
Ouro Preto e em outros municípios, que as próprias Prefeituras,
Deputado Neri Firigolo, podem ser parceiras, facilita muito para
poder implantar. São mais de 200 jovens, 300 que nós vamos
inserir, por municípios, no ensino de nível superior.

Uma outra iniciativa que me deixou muito feliz, Deputado
Wilber, que eu ouvi do Secretário Edinaldo Lustoza, que agora,
Deputado Jesualdo Pires, Deputado Alex Testoni, Deputado
Euclides Maciel, ainda no primeiro semestre de 2007 estará sendo
inaugurada em Ji-Paraná uma grande central de profissionalização.
Sobre o investimento que o Estado está fazendo em equipamento
que está indo para lá esta semana, segundo os dados que me
foram passados, é algo em torno de cinco milhões de reais em
equipamentos. E será da Região Norte a maior central de
profissionalização, segundo as informações da SEDUC. Estão sendo
deslocados esses equipamentos, só na área de software, para
poder trabalhar esses programas de profissionalização, inclusive
na questão de marcenaria, se você pega uma máquina e desenha
uma porta, dali a máquina já é acionada sozinha e já sai a porta do
jeito que você desenhou; coisas desse nível, negócio de primeiro
mundo. É algo em torno de quase dois milhões de reais só em
software de informática para poder manusear. Fiquei muito feliz
em ter esta informação por parte da SEDUC.

Quero deixar aqui registrada a minha satisfação por saber
dessas iniciativas. Parabenizar o secretário Edinaldo Lustoza, o
Governador Ivo Cassol por esta visão e por este investimento que
vai facilitar a vida da comunidade, não só de Ji-Paraná, mas de
todos os municípios ali em torno de Ji-Paraná e que são obras,

Deputado Wilber, investimentos desta natureza que nós estamos
precisando para atender a nossa comunidade.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Tenho dito.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passaremos às Comunicações de Lideranças.
Com a palavra, pelo tempo de vinte minutos, sem apartes, o
ilustre Deputado, líder do Governo aqui desta Casa, Euclides Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado, Sr.
Presidente, demais companheiros. Eu quero parabenizar ao
Deputado Valter Araújo quando citou aqui sobre o impacto que
vamos ter com estas duas usinas e, ontem, nós estivemos com a
Ministra Marina Silva, tanto eu como o Deputado Jesualdo, ladeado
pelo Deputado Federal Eduardo Valverde, que eu aproveito aqui
e parabenizo o Deputado Valverde pela maneira com que ele está
conduzindo a liderança da bancada. Eu desconhecia um pouco o
Deputado Eduardo Valverde e pude ver agora a maneira com que
ele conduz, que não é fácil, porque cada Deputado tem um
pensamento, tem uma defesa e tem o seu posicionamento. E
ele tem que atender aos oito e responder pelos oito, mas cada
um tem a sua opinião e ontem debatendo lá eu pude ver a
serenidade e a vontade com que o Deputado Eduardo Valverde,
que também é favorável às duas usinas, que saiu comentário que
ele estava contra, não é verdade. Ele está tão preocupado quanto
o Deputado Valter Araújo, quanto os demais colegas, porque nós
sabemos que hoje se tiver, fizemos uma base de trinta mil empregos
que gerariam de imediato, diretos vinte sete mil teriam que vir de
fora, porque nós não temos mão-de-obra especializada para este
trabalho. Mas tem uma grande vantagem, nós temos tempo hábil
para preparar este povo, basta agora nós começarmos a entender
que quem tem que tirar proveito é o povo de Rondônia. E nós
precisamos de uma ou de outra maneira treinar, preparar o povo
para receber, mas do Deputado Eduardo Valverde nós vimos outra
preocupação que é a infra-estrutura, a rede de saneamento básico,
a rede de esgoto, tudo isso foi citado lá e a preocupação deles é
essa mesmo. Mas eu estou em defesa dele aqui para dizer que
hoje estavam dizendo que o Deputado Eduardo Valverde é contra
as usinas e não é verdade, porque nós estivemos juntos com ele,
eu e o Deputado Jesualdo, e acompanhamos em todos os locais,
não sei por que também tem tanta maldade assim, e o homem
girou conosco em todos os locais, todos. Foi companheiro até o
momento de irmos embora. Não foi só ele, não, tivemos o
Deputado Amorim, que foi conosco também, mas a Deputada
Marinha Raupp, o Senador Valdir Raupp, a Senadora Fátima Cleide,
também que nos falava e conversou bastante sobre a PEC e que
ela humildemente está tirando o nome de PEC da Senadora Fátima
Cleide, porque senão há uma ciumeira, eu não sabia que tinha
tanto ciúme assim, rapaz, é uma ciumeira que não é mole, aí ela
disse: ‘Se for para o bem, não me interessa, não é da Senadora
Fátima, é o PEC para resolver o problema’. Então nós ficamos, e
aprendemos muito, o Deputado Jesualdo até dizia lá: “Foi uma
aula”. Principalmente na INFRAERO e no Meio Ambiente, quando
foi falado sobre a riqueza que nós temos na mão e não é explorada
ainda hoje. Na INFRAERO nós fomos sobre o aeroporto de Ji-
Paraná em que os Folkers 100, da TAM, deverão sair de circulação
dentro de um prazo de seis a oito meses e aí o Folker sairá de
circulação e deverão apenas circular os AirBUS 319 e 320 e a pista
de Ji-Paraná, infelizmente, não comporta o peso e o tamanho da
pista também é menor. Com isso está sendo marcado pelo
Deputado Eduardo Valverde, e eu liguei de lá ao Presidente Neodi,
para que ele autorizasse uma Audiência Pública aqui com os
Deputados e pudéssemos discutir sobre o aeroporto com o pessoal
da INFRAERO. E também uma Audiência Pública com o pessoal
do Meio Ambiente, pedida pelo Deputado Jesualdo aqui nesta
Casa também. Agora, ao sair de lá nós ouvimos falar tanto em
desmatamento. Eu sou uma pessoa que defendo, domingo no
Globo Rural, domingo passado ou retrasado, mostrou uma cidade
do Paraná, onde eles cortaram mais de trinta mil árvores nativas
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porque estavam atrapalhando aquelas pedras, não lembro o nome
da cidade do Paraná que é ponto turístico inclusive do Paraná. Eu
faço só uma pergunta: se isso fosse em Rondônia, será que não
estaria muita gente presa porque tirou uma árvore? O que eu
não entendo é a diferença, por que tudo para uns, quando se
fala em Rondônia é cacete. Vv. Exªs. precisavam estar ontem no
Ministério da Justiça, quando o Governador falava sobre o Urso
Branco, sobre a situação do Urso Branco, e lá tinha uma Comissão
dos Direitos Humanos, cada um tem um pensamento e eu tenho
o meu.

Eu entendo que direitos humanos são para humanos
direitos, eu entendo assim. Direitos humanos são para humano
que é direito e não para bandido. Nós temos de entender que
Direitos Humanos tem que ir à casa quando é assassinado um pai
de família, visitar as crianças e a família que está lá, e que nunca
ninguém vai lá, nunca ninguém vai fazer uma visita dessas. Agora,
se o preso reclama que o sabonete é de soda, o sabonete não é
bom, aí vem ferro. Porque todos, a maioria que cai é inocente.
Podem ir lá, é tudo anjinho. Agora, ninguém vai à casa de um pai
ou de uma mãe que teve o filho assassinado, ou de um filho
visitar pelo menos para saber. E esse pessoal disse ao Governador
o seguinte, ainda bem que disse e a resposta veio de imediato.
Uma senhora, Procuradora de Justiça, que me perdoem, mas eu
vou parabenizar o Governador aqui, ela disse o seguinte: “O Estado
de Rondônia está ingovernável”. E ele respondeu – É muito fácil
para a senhora ficar aqui, a três mil quilômetros de Rondônia, no
ar-condicionado, sem conhecer Rondônia e querer dar opinião
sobre o nosso Estado.

“E é verdade. Nós temos que entender que aqui dentro
deste Estado, quem tem que mandar é quem mora aqui neste
Estado. O pior é que as pessoas não conhecem a realidade daqui
e ficam de lá querendo mandar aqui no Estado. E nós temos que
sair nessa defesa. Eu sou uma das pessoas que entendo o seguinte:
após a pessoa ser presa, ela tem que ser respeitada como um
cidadão, como um cidadão que está lá respondendo pelo que
fez, está pagando pelo que fez, mas não ser comparado com um
ser humano direito. Então nós, daquela maneira, ontem, nos
posicionamos completamente contra os direitos humanos daquela
maneira. Eu sou favorável que sejam respeitados, mas antes tem
que respeitar o pai de família. E se nós começarmos a somar o
que come um pai de família trabalhador, que ganha um salário
mínimo, que tem quatro, cinco filhos para criar, para dar estudo,
para dar comida, para dar roupa, ele come muito pior do o que
está atrás das grades. Se você pegar uma mesa e ver isso aí: ‘ Ah,
mas ele está solto. Mas a realidade é outra, a realidade é outra.
Nós vemos que nós inauguramos a menos de vinte dias, Sr.
Presidente, o Centro de Recuperação em Ji-Paraná, cabem vinte,
e eu até dizia no primeiro dia que seria para menores, tenho dois
menores só, dezoito pais de família e cento e setenta e oito
inscritos esperando vaga para se recuperar das drogas. Só que é
o seguinte: o que me surpreendeu foi que todos são pais e que
querem sair desse mundo, e nós nos preocupamos com isso, nos
preocupamos e muito. Aí ontem, por intermédio do Senador
Expedito Junior, nós estamos mandando um ofício, mesmo não
gostando muito de americano, porque eu não sou fã de americano,
não, porque americano para mim é aquele que fica no país dele.
Nós estamos mandando à Embaixada Americana, à Embaixada
Alemã e da França, por intermédio do Senador, a PETROBRAS, a
Fundação Banco do Brasil, Vale do Rio Doce e a Fundação Bradesco,
sobre a situação desse Centro, e nessa conversa em contato
com o Senador, nós soubemos que é um valor alto a ser liberado
para que essas casas de recuperação  possam ter esse apoio. E
eu fiquei contente com isso ontem porque pudemos notar a
importância que tem de que se recuperem essas pessoas e tragam-
nas para a sociedade, mas é difícil. Eu até dizia ao Governador, ele
não gostou muito, mas eu quando tenho que falar, eu vou falar,
eu disse: “Governador, às vezes liberam um dinheiro para o CTG,
liberam dinheiro para isso - nada contra CTG, porque eu gosto -,
mas entre um CTG e um Centro de Recuperação a diferença é
muito grande e a dificuldade para se conseguir isso é muita”. Eu vi
agora, nós temos aqui o nosso advogado que atende ao cercame
em Ji-Paraná, sabe o quanto é difícil, quanto às quatorze crianças

que tem lá, não se consegue ajuda, é difícil mesmo, não é fácil.
Porque pela manhã, ontem, eu estava em Brasília, a minha esposa
ligou que não tinha arroz e aí você tem que telefonar pedindo
para um, pedindo para outro. E eu vou pedir, Sr. Presidente, com
essa economia que esta Mesa Diretora, que esta Casa está
fazendo, porque aqui todos estão fazendo, todos estão com o
mesmo intuito, que possa ser aplicada alguma coisa nesse trabalho
também, Sr. Presidente, porque nós precisamos participar e ajudar
esse povo que tanto precisa e que tanto espera de nós e nós
temos que dar esse retorno.

No final, eu quero deixar aqui a expectativa, a torcida
para que nós possamos receber nessa audiência pública com a
INFRAERO, que vai ser marcada pelo Presidente a data, e eles
virão a Porto Velho e poderão nos dar a parte técnica, o que é
que tem que fazer no aeroporto de Ji-Paraná para que os vôos
Airbus comecem a descer lá, porque dentro de um prazo mínimo
eles não vão mais descer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença aqui do Exmº Sr. Orlando Ramires, Secretário de Saúde
do município de Ji-Paraná, em nome do Deputado Euclides e
Deputado Jesualdo Pires. Também queremos registrar a presença
aqui do Exmº Sr. Zulmar Gonçalves, Prefeito do município de
Castanheiras. Também queremos registrar a presença aqui do Exmº
Sr. Geraldo de Oliveira, Vereador do Município de Rolim de Moura.

Nós iremos abrir exceção aqui, o Líder do PMDB, Deputado
Marcos Donadon, abriu aqui o espaço do seu horário aqui de
Comunicação de Liderança, o seu tempo para o Deputado Tiziu e
o Deputado Chico Paraíba, ambos do PMDB.

Com a palavra, com o tempo de dez minutos, sem apartes,
o ilustre Deputado Chico Paraíba e em seguida o Deputado Tiziu
Jidalias.

Eu queria só pedir aos Deputados que nós não
estourássemos os dez minutos. Ok, Deputados?

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa que nos prestigia.

Eu queria dizer, Sr. Presidente, que de fato o processo
democrático em todos os processos, pelo menos é o mais louvável
porque de álibi se discute. Mas no Brasil o processo democrático,
como na realidade ele está meio desequilibrado porque quem faz
a democracia são os partidos políticos, um Governador, um Prefeito
quando se candidata ele apresenta seu plano de Governo em
diversas metas e o povo elege o Executivo exatamente pelo o
seu plano de governo. Mas é uma dificuldade, Presidente, em
aplicar os planos de governo. Na realidade, ninguém de nós se
elegeu a não ser com a força do partido, o nosso coeficiente em
Rondônia foi 30.000 mil votos e o mais votado teve 13.000 mil
votos, o que quer dizer que precisou de 17.000 mil votos do
partido para complementar o seu coeficiente eleitoral. Todos nós
devemos o nosso mandato aos partidos políticos. E a gente vê os
partidos políticos sendo de siglas de aluguel. E depois de serem
usados, os políticos jogam fora. Mas está aí uma discussão em
todo pais, em função de uma decisão do TSE, que deixou claro,
pelo menos no primeiro momento, que os mandatos são dos
partidos políticos.

Eu acho que isso é só o começo. Com isso nós não
queremos dizer que de fato isso já seja uma discussão consensual,
mas eu acho que é um caminho, porque do jeito que está ninguém
consegue implementar qualquer plano de governo neste país,
porque a maioria das siglas é um troca-troca que na realidade
ninguém sabe qual é a posição de cada um. Eu sou PMDB, e
sempre fui. Nunca precisei mudar de partido em vários anos, e
são quase 30 anos. Em toda a vida tive minhas convicções muito
fortes, o que é bom para o Estado eu sempre estive junto, discuti
com o partido e não foi preciso fazer o troca-troca para gente
deixar de existir. O homem tem que ter lado, tem que ter
convicção, tem que ter persistência, tem que ter idealismo claro
nas suas convicções, sob pena de não representar de fato a
sociedade e o povo fica alheio sem saber realmente qual o caminho
que deveria seguir.
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Então nós entendemos que a questão da fidelidade
partidária tem que se aprofundar. É verdade que a questão da
verticalização foi uma questão discutida há mais de 10 anos atrás,
mas a maioria, grande parte dos políticos não quer mostrar a sua
cara, querem viver na penumbra cinzenta. E é exatamente se
escondendo da realidade e da verdadeira democracia.

Então eu quero deixar claro que foi importante a decisão
do TSE, não como um caso consumado, mas como um caso para
se discutir e aprofundar realmente a fidelidade partidária.

Queria também, Sr. Presidente, pedir para V. Exª, porque
isto aqui é um Parlamento. Parlamento já diz, é o direito de todos
aqueles que se elegeram igualitariamente, por isso se chama
Parlamento, se não que se mude o nome. Queria que V.Exª.
pudesse entender que o Regimento desta Casa tem que ser
cumprido. Eu não admito e não entendo que projetos que estejam
com relatores, quando os relatores viajam, que sejam colocados
em votação se ele está dentro do prazo regimental. Eu não admito
e eu vou deixar claro, as próximas vezes que qualquer projeto,
que o meu projeto não cumprir o meu prazo regimental, eu vou
entrar na Justiça pedindo o cumprimento do Regimento.
Democracia é exatamente isso, o cumprimento das regras.

Eu só perco o meu direito quando eu invado o direito de
alguém. Então, não é admissível que projetos que estejam com
relatores sejam colocados em votação se ele estava dentro do
prazo, isso é inadmissível, aqui nós não estamos como rios que
viesse com enxurrada podendo carregar tudo. A democracia é o
respeito do Regimento desta Casa, da legislação e dos direitos e
isso eu vou cobrar.

Então eu quero pedir a V. Exª, como Presidente desta
Casa, como uma pessoa que teve o nosso respeito praticamente
unânime, que se cumpra o Regimento desta Casa ou nós partimos
para anarquia, anarquia é o governo de ninguém, e eu sei que V.
Exª é convicto das suas responsabilidades e a bíblia desta Casa é
o nosso Regimento. Então eu pediria a V. Exª., que quando eu
votei e quando a maioria de nós votou em V. Exª. é porque nós
entendemos que aqui tem que ter exatamente o respeito ao
direito de todos, indistintamente daqueles que só têm um dentro
do partido, eu acho que democracia é exatamente isso.

Então, eu pediria a V. Exª. eu vou fazer um cronograma
agora de todos os projetos, a não ser que o relator, que é um
direito dele, abra do seu prazo, queria pedir, Sr. Presidente da
Comissão de Justiça, que é o momento de nós realmente
respeitarmos o direito de cada um. Eu sei que V. Exª. e todos
aqui, talvez alguém possa ter, fazer na intenção de querer aprovar
projetos nas carreiras, projetos têm que ser discutidos e V. Exª.
sabe que estava aqui, na Lei do Zoneamento, quando um projeto
foi votado, colocado para votar sem passar pelas Comissões,
faltavam apenas 4 dias para terminar o governo Bianco, e nós
tivemos a coragem de tirar esse projeto de votação, tivemos
condições de discutir com a sociedade e o Governo de Rondônia
ganhou muito e todos sabem disso, não tirei nenhum proveito
político em função desta questão, pelo contrário, arrumei muitos
inimigos de todas as maneiras, mas o Estado ganhou.

Então são estas as nossas colocações, pedir para alguns
companheiros Deputados que às vezes estão na ânsia de aprovar
um projeto, é o mais rápido possível, o Parlamento é importante
porque permite que todos os segmentos da sociedade possam
discutir e quando a coisa é discutida, a capacidade e a probabilidade
de erros é muito menor.

Obrigado, Presidente. Obrigado aos nossos companheiros.
Na nossa viagem que fizemos a Cuiabá, foi uma viagem importante
e que nós esperamos em outro momento com o Deputado Luís
Cláudio, com o nosso Procurador, que a gente possa dialogar,
conversar com serenidade, porque o nosso pensamento é nunca
dividir o Poder, pelo contrário, fazer com que o Poder Legislativo
seja respeitado, fazer com que os Parlamentares se sintam
Parlamentares e fazer com que se entenda porque aqui todos
nós somos iguais.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Só uma Questão
de Ordem. Na questão de que V. Exª se refere aos projetos

colocados com a ausência do relator, eu fico feliz que V. Exª nesta
Legislatura esteja pensando desta forma. Na Legislatura passada
ficava projeto seis meses nesta Casa de interesse do povo do
Estado de Rondônia sem ser votado. Projetos eram levados
embaixo do braço por relatores, e eu nunca vi V.Exª preocupado
da forma que V.Exª está preocupado agora. Então, eu fico feliz
porque realmente esta Casa está mudando o pensamento de
todos os Pares desta Casa. Fico feliz que V.Exª esteja pensando
desta forma. Pode ter certeza que, como Presidente desta Casa,
eu farei ser respeitado o Regimento Interno, inclusive nas questões
das Comunicações de Liderança fazer com que seja cumprido o
Regimento desta Casa.

Com a palavra, por um tempo de 10 minutos, o ilustre
Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero aqui cumprimentar cada um de Vv.Exªs como da mesma
forma cumprimentar aqui o nosso público presente que nos dá a
honra de estar aqui assistindo debates democráticos e tão
importantes na nossa Casa de Leis. Também quero aqui
cumprimentar a nossa imprensa que aqui se faz sempre presente
e com muita responsabilidade fazendo o seu papel, divulgando os
eventos que aqui acontecem dentro desta Casa. Quero neste
momento, antes de iniciar o meu pronunciamento, cumprimentar
aqui com muita alegria alguns amigos que vieram lá de Theobroma,
cumprimentar o meu amigo Binha, também a sua esposa,
cumprimentar aqui também o nosso jornalista Soldilos, esta aqui
representando o Diário Popular de Jaru. Muito obrigado. Também
quero cumprimentar o nosso amigo Jessé, que veio de Machadinho,
enfim, cumprimentar cada um de vocês.

fa:Eu, na realidade, tinha muito a falar, mas vou reduzir
aqui um pouquinho a minha fala, até porque ficou reduzido um
pouco o meu tempo. Sempre que venho, deixa eu fazer só um
outro lembrete aqui, e que ontem eu estava, Sr. Presidente,
assistindo, Srs. Deputados, assistindo um pouquinho na minha
sala, enquanto assinava alguns documentos, o pronunciamento
muito feliz do Senador Expedito Júnior, gostei muito quando ele
abordou ali dois assuntos de grande importância para o nosso
Estado de Rondônia, falando, inclusive, sobre um grande anseio,
hoje, que é a criação dos novos municípios do Estado para o
Estado de Rondônia, saindo do  status de distrito para município,
ele fez ali um apelo para que fosse votado este projeto, como
ouvi também  ele falando sobre o sistema prisional do Estado de
Rondônia. Coincidentemente, é um assunto que eu também
quero abordar aqui, hoje, para todos os senhores.

Sr. Presidente, eu quero em rápidas palavras tentar, aqui,
já que tem aí a questão do tempo, tentar abordar dois assuntos
que eu acho de extrema relevância e importância para o Estado
de Rondônia e para a nossa população. Primeiro, chamar a atenção,
Sr. Presidente, eu encaminhei para esta Mesa uma indicação para
o nosso Executivo estadual para que ele mande um Projeto de
Lei para esta Casa e que seja dada uma atenção especial para um
caso que eu, sinceramente, na minha ignorância, e talvez falta de
conhecimento, entendia que já fosse feito isso há muito tempo
dentro do Estado de Rondônia, que é a criação de um selo para
os produtos que são produzidos dentro do Estado de Rondônia.
Fiquei perplexo, Srs. Deputados e Sr. Presidente, quando fui ali
na SECEL, e na realidade, aliás, na SEAPES, e infelizmente nas
conversas que tive ali fui informado que não existe ainda um selo
de certificação dos produtos que são fabricados dentro do Estado
de Rondônia. Então, estou encaminhando para esta Mesa uma
indicação para o nosso Executivo para que ele nos mande um
Projeto de Lei que tenho certeza que todos os membros deste
Parlamento serão sensibilizados com esta questão, até porque
nós podemos assim fazer aí algumas campanhas de conscientização
para que o nosso setor produtivo do Estado de Rondônia,
sobretudo as nossas pequenas e micro indústrias possam de fato
colocar o nosso certificado do  Estado de Rondônia, além da
qualidade e controle dos nossos produtos, nós vamos com certeza
aumentar muito mais a arrecadação do Estado e de fato fazer
aquilo que eu sempre sonhei, que é fazer com que os nossos
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produtos que andam pelo Brasil afora sejam realmente conhecidos
como um produto que é fabricado dentro do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, eu já encaminhei à Mesa, e gostaria muito
de ter aqui a atenção dos nobres Deputados, dos nobres Pares
desta Casa.

Um outro assunto, Sr. Presidente, que aqui quero abordar.
Ontem, diversos amigos falaram sobre este assunto com muita
propriedade, falou aqui também o Professor Dantas sobre o sistema
prisional do nosso Estado de Rondônia. E aí outros  companheiros
falaram aqui muito sobre fiscalização, e eu fiquei ali coçando-me
de vontade de falar,  não tinha nem condições de falar porque
não era momento de apartes, era momento da Comunicação de
Lideranças, e eu gostaria muito de ter falado sobre este assunto,
até porque está se falando sobre fiscalização dentro desta Casa.
E aqui eu vou fazer, na realidade, o que eu sempre costumo fazer.
Eu quero deixar muito claro para os nobres Pares que faço parte,
sou Presidente da Comissão de Fiscalização, e eu quero mais uma
vez agradecê-los porque Vv.Exªs me deram a confiança de fazer
parte de uma Comissão tão importante como essa, mas eu quero
ao mesmo tempo fazer um esclarecimento, eu não estarei e nem
ficarei nessa Comissão simplesmente por um acaso ou para
preencher uma vaga. Eu estou na Comissão de Fiscalização e quero,
realmente, fazer valer. E eu não tenho medo de fazer fiscalização,
não! Todas as vezes que for preciso fazer fiscalização com
responsabilidade, Sr. Presidente, com coerência, pode ter certeza
que farei. Eu falei o seguinte: no dia que assumir a Presidência
desta Comissão não tenho problema nenhum de fiscalizar o meu
próprio Poder. De cortar na própria carne quando for necessário
de fiscalizarmos este mesmo Poder que aqui vos fala, Poder
Legislativo do Estado de Rondônia, fiscalizarei sem problema algum,
e sem temor algum.

Da mesma forma, Sr. Presidente, livres, libertos como
estamos aqui e independentes como somos, e estão enganados
aqueles Pares que pensam nesta Casa que nós não temos
independência, como quando for necessário fiscalizarmos com
coerência e com responsabilidade o Poder Executivo, fiscalizaremos
também, não temos problema nenhum de fiscalizar o Poder
Executivo, eu quero mais uma vez repetir, e sei, Sr. Presidente,
da sua responsabilidade e quero parabenizá-lo pela condução de
todos os trabalhos dentro desta Casa e sei que o nosso Presidente
sabe das suas responsabilidades e atribuições dentro desta Casa e
tem deixado os Pares desta Casa com muita liberdade para poder
trabalhar e com muita independência.

Portanto, eu quero deixar muito claro para o nosso Poder
Executivo, sobretudo para o nosso Governador, que é o nosso
amigo, e que muito bem temos nos relacionado com ele, mas se
for necessário fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizaremos, sem dó
e sem piedade! Porém, com muita coerência, como sempre
fizemos em toda a nossa vida. Da mesma forma, Sr. Presidente,
muito já foi falado sobre moralização, sobre fiscalização e eu
lamentavelmente tenho que fazer essa denúncia neste Tribuna,
que eu vejo muitas pessoas falando aqui sobre moralização na
frente das pessoas, mas que às vezes lá atrás não é a mesma
moralização que prega, e eu quero dizer o seguinte: quando eu
vier aqui para falar eu vou falar com responsabilidade e com
coerência mesmo, até porque eu estou aqui, como sempre digo,
com as mãos limpas e não tenho temor algum pelos meus atos
aqui expostos.  Portanto, se alguém tiver que vir a usar esta
Tribuna aqui para falar sobre moralização, eu espero que este
alguém de fato coloque em prática a moralização, até porque, Sr.
Presidente, nós já falamos muitas vezes sobre este assunto e eu
sei que o senhor comunga desse mesmo assunto comigo porque
já me confidenciou também em particular.  É muito fácil vir aqui a
esta Tribuna e falar sobre moralização, mas é difícil exercer a própria
moralidade, não é fácil, porque, nobre Deputado Ribamar, V. Exª.
sempre fala e defende muito bem, o nobre Deputado Valter
Araújo, todos esses que aqui estão, nós sabemos e Vv.Exªs já
têm também defendido, que para se falar de moralização ou de
moralidade às vezes é preciso ir para o próprio sacrifício, cortar na
própria carne, cortar privilégios que de repente são até de direito
nosso, mas nós estamos cortando porque nós entendemos que

em primeiro lugar está o povo de Rondônia e assim que nós viemos
para cá para defendê-lo.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nobres Pares
desta Casa, eu pergunto, será se todos os Deputados, eu
pergunto e desafio, será se todos os Deputado desta Casa que
vêm aqui falar sobre moralização, será se têm capacidade e
condições de fiscalizar um Tribunal de Contas?  É poder desta
Casa de Leis.  Será que têm condições?  Será que têm moral,
capacidade para poder fiscalizar o nosso Ministério Público? Abrir
aquela caixa preta que lá existe?  Inclusive, com aquelas famosas
taxas que nós pagamos quando temos que fazer o registro de
qualquer processo, nós pagamos uma taxa, às vezes um e meio
por cento, imagine você registrando lá dentro de um Fórum um
processo no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) tendo que pagar às vezes
um e meio por cento para poder fazer o registro. E eu pergunto
e deixo aqui no ar mesmo: para onde está indo esse dinheiro? Eu
pergunto mais uma vez: temos coragem de fiscalizar mesmo? Será
se de fato que nós queremos fazer moralização de verdade?  Será
se temos coragem para poder fiscalizar o Tribunal de Justiça?  Abrir
aquela outra caixa preta que lá existe?  É poder deste Poder
aqui.

E eu, Sr. Presidente, não irei me furtar de forma alguma
das minhas atribuições, eu estou, sim, à frente da Comissão de
Fiscalização e mais uma vez eu agradeço a vocês que confiaram
em mim este cargo e não tenho problema e nem rabo preso com
nenhum desses Poderes que aqui citei e todas as vezes que tiver
que fiscalizá-los vou fiscalizar, sempre com muita responsabilidade
e com muita coerência, sempre com muita responsabilidade e
com muita coerência.

Então, eu quero apenas, Sr. Presidente, reforçar o que
sempre disse nesta Casa e já não sei se todos os Parlamentares
desta Casa têm me entendido, não venho para cá pregar falsa
moralização, não você quer falar sobre moralidade?  Então vamos
também praticar a moralidade porque é isso que nós temos que
fazer e é isso que a sociedade está esperando de nós.

Então, Sr. Presidente, eu quero mais uma vez lhe
parabenizar, eu sei, Sr. Presidente, que V. Exª. não está sozinho e
eu já lhe disse, quantas vezes for necessário, pode contar com
este humilde Deputado que aqui vos fala para poder continuar o
processo de moralização nesta Casa, pode contar comigo, pode
contar que V. Exª. tem um amigo, pode contar que V. Exª. tem
um companheiro aqui ombro a ombro e nós não vamos arredar o
pé de continuar trabalhando sobre a moralização consciente e
responsável dentro desta Casa.

Eu quero Sr. Presidente, abusando aqui eu sei que um
pouquinho do horário, V. Exª. tem sido muito gentil comigo, eu
quero apenas aqui, para encerrar, dizer que eu encaminhei para
esta Mesa um pedido de uma Audiência Pública também aqui
nesta Casa, eu estou pedindo uma Audiência Pública, estou
chamando aqui nesta Casa o Sr. Governador do Estado de Rondônia,
estou chamando também aqui nesta Casa o nosso Ministério
Público que tanto fala que está em defesa do povo de Rondônia
e nós vamos chamá-los aqui também, estou chamando nesta Casa
também algum, e aqui já esteve falando com muita propriedade
o nosso amigo Deputado Euclides Maciel, o nobre Deputado,
estamos chamando aqui também para esta Audiência Pública
alguém que responde pelos Direitos Humanos dentro do nosso
Estado de Rondônia, estamos chamando aqui nesta Casa vários
órgãos competentes, também aqui o nosso comandante, a nossa
Comandante da Polícia Militar juntamente com o nosso Secretário
de Segurança Pública do Estado de Rondônia, estou encaminhando
para esta Mesa, Sr. Presidente, convocando através dessa
Audiência Pública esses nobres representantes do nosso Poder
Público do Estado de Rondônia, no dia 09.05.2007, para que nós
possamos discutir de fato e de direito. Alguns discursos já foram
feitos aqui, como eu também já fiz, mas eu agora gostaria de
chamar a atenção da nossa sociedade, da nossa imprensa,
sobretudo deste Parlamento para nós sairmos do discurso, e agora
chegou à hora de irmos para prática.

Eu, na realidade, Sr. Presidente, nunca fui preso na minha
vida graças a Deus, graças a Deus, eu digo isso com muita alegria,
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até poucos dias atrás infelizmente estamparam aí na mídia querendo
denegrir a minha imagem, mas eu tenho sempre falado que imagem
você não constrói de uma dia para o outro e a minha imagem é
uma imagem que está construída de 37 anos de vida, desde o
berço, porque a minha família sempre cuidou da imagem da nossa
família também e não é qualquer meiozinho de comunicação que
vai destruir a minha imagem por causa de uma ou outra notícia.
Colocaram aí na imprensa afora, me colocando e estampando nos
jornais e sites como um criminoso. E eu quero aqui fazer um
esclarecimento, Sr. Presidente, me permita por favor, eu não sou
criminoso, eu nunca matei ninguém, como é verdade eu nunca
estive preso, não tenho processo nenhum que eu tenha que ir lá
responder por algum delito criminoso, eu na realidade estou sendo
injustamente, injustamente, condenado por essa Justiça que
infelizmente também é cheia de manobras, e eu estou falando
com propriedade porque sou o atingido, me condenaram por um
acidente que teve na minha empresa, alguns amigos, irmãos
nossos foram eletrocutados seis anos atrás na minha empresa, e
eu não sou responsável por energia elétrica, eu não entendo
nada de energia elétrica, infelizmente carregando um andaime
acabaram sofrendo um acidente, que o andaime tocou em um fio
de alta tensão e acabaram morrendo três colegas, e já indenizei
civelmente todos eles, mas infelizmente a Justiça querendo
também denegrir a minha imagem me condenou criminalmente.

Mas eu quero dizer que não devo nada à Justiça nem
tampouco satisfação a ela porque sempre cuidei da minha vida
com muita propriedade, e desafio mesmo, se quiserem investigar
a minha vida, do jeito que vocês quiserem, podem investigar, e
quando eu vim para a vida pública eu vim consciente disso, eu vim
consciente disso, se quiserem colocar todos os meios de fiscalização
dentro da minha empresa, coloque lá também, façam a minha
empresa de gabinetes de vocês porque eu não tenho também
nada a temer, eu vim para cá foi assim, foi de mãos limpas.

Então eu quero, Sr. Presidente, dizer aqui que estamos
convocando essas autoridades para o dia 09.05 para essa Audiência
Pública de grande importância para o nosso Estado, para
discutirmos aqui o sistema prisional do nosso Estado, o sistema
penitenciário do nosso Estado. E eu quero, Sr. Presidente, dizer
que eu vou convocar agora, já acabei de assinar, através da
Comissão de Fiscalização, da qual eu já disse que sou Presidente,
estou convocando a Comissão de Fiscalização para nós fazermos
uma visita em todos os presídios do nosso Estado para que no dia
dessa Audiência Pública possamos ter material muito claro e muito
próprio deste Parlamento para discutirmos de frente de uma vez
por todas o problema prisional do nosso Estado de Rondônia, que
muitas vezes, Sr. Presidente, fala-se aqui e coloca às vezes a culpa
no nosso Governador. Não é só dele, não, na verdade a
responsabilidade é de todos nós, Prefeitos podem se juntar a
esta ação, o nosso Tribunal de Justiça pode se juntar a esta ação
tão nobre, o nosso Ministério Público pode se juntar também a
nós como da mesma forma este Parlamento. Precisamos juntar
todas as forças do Estado de Rondônia para poder na realidade
fazer um trabalho muito digno e tenho certeza que de muita
valia, Sr. Presidente, para todos nós, sociedade do Estado de
Rondônia.  Não adianta, porque de repente nós não devemos
nada para a Justiça virarmos as costas para quem está lá naquele
sistema prisional desumano, como eles estão lá vivendo às vezes
pior do que um bicho que vive dentro da nossa casa, são mais mal
tratados, repito, como às vezes nós tratamos um bicho que mora
dentro da nossa casa.

Então eu quero chamar a atenção e já convoquei a
Comissão de Fiscalização, será o primeiro ato desta Comissão, vamos
sim, Sr. Presidente visitar todo o sistema prisional do nosso Estado
de Rondônia e vamos trazer essa discussão para este Parlamento,
e tenho certeza, Sr. Presidente, que através da sua Presidência e
dessa Mesa Diretora nós vamos, sim, dar uma grande contribuição
para o sistema prisional do Estado de Rondônia.

Sem mais, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua paciência
e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença aqui do Sr. Adelino Neiva, pai do nosso querido e ilustre

Deputado Ezequiel Neiva, que por 20 anos ele exerceu a vida
pública, sendo 16 anos Vereador lá na Câmara de Vereadores de
Campinas de Alagoas e 04 anos Prefeito do nosso querido município
de Cerejeiras e hoje nos honra com a sua presença aqui nas galerias
desta Casa.

Queremos registrar a presença também do Sr. Abadias
Brás Odorico, Vereador do município de Alto Alegre e também do
Vereador Souza Xisto, Vereador do município de Nova Brasilândia.

Encerradas as Comunicações de Liderança, passaremos à
Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
matérias a serem recebidas.

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

ORDEM DO DIA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de realizar convênio
com a Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, a fim
de viabilizar novas turmas dos cursos já existentes ou implantação
de novos cursos nas extensões de ensino da UNIR, nos períodos
vagos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
viabilizar convênio com as Prefeituras Municipais e a UNIR, a fim de
efetuar a implantação e instalação de extensão nos municípios
onde não há extensão da UNIR, sendo que o Governo do Estado
se responsabilizará pelo corpo docente, biblioteca e materiais
permanentes, a Prefeitura Municipal com o espaço físico e carteiras
e a UNIR com a implantação da extensão, supervisão e o “nowhall”
técnico.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
a realização de audiência publica, para tratar de assuntos sobre o
sistema prisional do Estado de Rondônia, com os seguintes
convidados:

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a designação do Shopping Cidadão Itinerante
para a realização de seus serviços no Município de Ariquemes.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Ministério Público Estadual, para que informe a
esta Casa se o Ministério Público tem estudo ou informações sobre
o tratamento do lixo hospitalar, no Estado, em cumprimento às
Resoluções da ANVISA, do CONAMA, e as normas da ABNT e do
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo estadual a urgente necessidade de implantação
da Academia de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado
de Rondônia para atender a enorme demanda reprimida acerca
do oficialato dos Militares do Estado.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual a urgente necessidade de instalação
efetiva da Universidade Estadual de Rondônia – UNESTADO, criada
pela Lei nº 543, de 28 de dezembro de 1993 e organizada pela
Lei Complementar nº 271, de 10 de dezembro de 2002, para
atender a enorme demanda reprimida acerca do ensino superior
em nosso Estado.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Governador do Estad, no sentido de encaminhar
a esta Casa de Leis relação das Leis aprovadas por este Poder e
promulgadas, com imperativo de regulamentação, e que ainda
não foram regulamentadas.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Poder Executivo, solicitando a seguinte informação:
Qual o total da arrecadação do Fundo Estadual de Febre Aftosa –
FEFA, nos últimos quatro anos?

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
ao Governador do Estado, as informações a seguir alencadas:

I – a relação dos funcionários comissionados do DETRAN,
nos últimos três anos, bem como as datas de admissão e
exoneração;

II – a relação atual dos servidores do quadro permanente
do órgão em questão.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES -Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via asfáltica, sinalização e recuperação de obras de arte da Rodovia
Estadual - RO popularmente conhecida como Rodovia do Café,
onde fica uma das maiores produções de café da nossa região e
também dando acesso ao município de Espigão D’Oeste-RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via Asfáltica, sinalização e recuperação de obras de arte da Rodovia
Estadual – RO 471, popularmente conhecida como Linha 5, que
liga a BR-364 ao município de Ministro Andreazza e dá acesso
também a Rondolândia no Estado do Mato Grosso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, pela recuperação da
malha viária do município de Pimenteiras do Oeste/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto ao DER –
Departamento de Estadas de Rodagem para atender a
reivindicação do município de Pimenteiras do Oeste/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade do Executivo
estadual assumir a responsabilidade pela manutenção da Linha
Eletrônica entre os Municípios de Mirante da Serra e Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade do Executivo
estadual assumir a responsabilidade pela manutenção da Linha
81, entre o município de Mirante da Serra e a Linha 84.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado à necessidade de lotar mais
servidores na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Migrantes, localizada no município de Mirante da Serra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado à necessidade de reformar o
muro e portão da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Migrantes, localizada no município de Mirante da Serra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de construir uma
sala de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Migrantes, localizada no município de Mirante da Serra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de fornecer 100
jogos de carteiras escolares para a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Migrantes, localizada no município de Mirante
da Serra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de implantar a
Fundação Universidade do Estado de Rondônia, conforme a Lei
Complementar nº 271, de 10 de dezembro de 2002, nas cidades

de Ariquemes, Jaru, São Miguel do Guaporé e Pimenta Bueno/
RO.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Proíbe
o corte residencial do fornecimento de água e energia elétrica
pelas concessionárias por falta de pagamento, nos dias que
especifica.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
firmar convênio com o Instituto da Mulher em Ação de Rondônia
– IMARO, que inclusive mantêm a Casa de Amparo Menina Luz,
com sede na 3ª rua do setor 1 nº1937, no município de Ariquemes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Indica
ao Senhor Governador do Estado sobre a necessidade da presença
da Polícia Militar no Bairro Areal, para a inibição de vendedores de
drogas e noiados que aproveitam da fragilidade das pessoas para
realizarem seus atos de assaltos e roubos a mão armada, colocando
assim em risco a população daquele bairro.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de um transporte
para os alunos da Escola E.E.E.F.M de Ensino Fundamental e Médio
Maria Nazaré dos Santos, no Distrito de Jaci-Paraná-RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de construção
de um terminal flutuante de embarque de pessoas e cargas com
rampas e escadaria no Porto do Cai N´água, no município de Porto
velho.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Declara
de Utilidade Pública a Associação Rondoniense de Municípios –
AROM.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de se estender
benefícios aos militares inativos do Estado, alterando dispositivos
da Lei nº 1.591, de 31 de março de 2006, que autoriza o Poder
Executivo a conceder revisão geral anual, e dá outras providências.

Foram lidas as matérias, Sr. Presidente.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO nº001/07, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, que aprova o nome do Senhor
Antonio Francelino dos Santos para o cargo de Defensor Público
Geral.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
única votação o Projeto de Lei do Decreto Legislativo nº001/07,
de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que
aprova o nome do senhor Antonio Francelino dos Santos para o
cargo de Defensor Público Geral do Estado.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis ao Projeto votarão SIM, os

contrários votarão NÃO.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à chamada nominal

dos Deputados.

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

Chamada nominal:

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

Segunda Chamada:

- Deputado Wilber Coimbra - Sim
- Deputado Luiz Cláudio - Ausente
- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Maurinho Silva - Ausente

Sr. Presidente, 19 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e quatro ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 19 votos
favoráveis, está aprovado a matéria. Vai ao Expediente.

Solicito ao Sr. 1º Secretario que proceda à leitura da
matéria seguinte.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – 1ª
VOTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº017/07, de
autoria do Deputado Alex Testoni, que dispõe sobre a proibição
da pesca profissional nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e
Mamoré, no Estado de Rondônia, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 1ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 017/07, de autoria do Deputado
Alex Testoni, que dispõe sobre a proibição da pesca profissional
nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré, no Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Em discussão.

O SR. ALEX TESTONI – Discutir o Projeto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Para discutir o
Projeto, o Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Senhoras e Senhores, Sr.
Presidente e nobres colegas da Mesa, nobres colegas Deputados,
Deputado Daniela Amorim, cumprimentar também a imprensa e o
meu pai Vilmar Testoni, que se encontra aqui hoje, prestigiando
esta Casa. Este projeto de proibição da pesca profissional
depredatória da bacia do Guaporé, compreende entre os rios
Mamoré e Guaporé, é um trecho especifico do rio, não é a pesca
dos rios do Estado de Rondônia. Esse trecho específico foi escolhido
pelos técnicos do setor do Estado de Rondônia, e o berçário
natural de toda a fauna aquática do Estado de Rondônia passa
por esse trecho dos rios Guaporé e Mamoré. O Estado do Mato
Grosso, corajosamente, tomou essa decisão alguns anos atrás,
onde a pesca predatória empobreceu os pescadores de lá e

afugentou o turismo. Hoje nós sabemos que o turismo tem uma
grande influência econômica em toda a região no mundo inteiro.
E hoje a região de Cárceres, também lá do Pantanal um berçário,
tem, aproximadamente, Sr. Presidente, mil e trezentas
embarcações vivendo do turismo. Os hotéis lotados, a cidade
mudou, os pescadores foram treinados para serem guias turísticos
pirangueiros, a economia da região voltou.

Nós sabemos que a região que compreende a proibição
da pesca é uma região hoje empobrecida. Estiveram aqui os
representantes políticos da região de Pimenteiras apoiando esse
projeto. O único hotel turístico que atendia toda aquela região
fechou, o Cabanas do Guaporé, aonde há dezesseis anos vinham
turistas do mundo inteiro, hoje eles já não vêm mais ao Vale do
Guaporé porque a pesca profissional predatória acabou com os
peixes desta região. Vossas Excelências, colegas nobres
Deputados, podem perguntar: e os pescadores? Como vão ficar
os pescadores?  Nós sabemos que durante quatro meses que a
pesca é proibida, é época da desova, eles recebem o defeso do
Governo Federal, recebem durante quatro meses, que se encerrou
agora no dia 15 de março. Existe também uma lei federal chamada
Seguro Defeso, que ela é acionada pelo IBAMA, quando num rio
é proibida a pesca profissional, e esse Seguro Defeso é por tempo
indeterminado, por quanto perdurar a proibição do rio. Então,
nós vamos levar o projeto após a aprovação para o IBAMA baixar
a portaria para acionar o Seguro Defeso para que aproximadamente
200 famílias de pescadores cadastrados dessa região recebam não
só o Defeso, que já é de direito, também o Seguro Defeso. E’
nós vamos, através de um projeto que vai vir do Governo do
Estado, que eu estive conversando com o Governador para
incentivar o treinamento do turismo na região pelos pescadores,
por esses 200 pescadores da região, vamos torná-los o guias
turísticos Pirangueiros, para que eles possam, após o período,
que vai ter agora uma carência de um período, um projeto entrou
em vigor após esse período, porque além de receber o Seguro
Defeso, que eles possam ganhar o seu sustento como no Mato
Grosso, que lá eles recebem, os pescadores treinados,
aproximadamente R$ 70,00 (setenta reais) por dia e aqui muitos
desses pescadores não conseguem faturar esses R$ 70,00 (setenta
reais) pescando, colocando a rede, passando a rede no rio e
levando tudo, peixe grande, médio e pequeno.

E a verdade dessas palavras é devido ao que já aconteceu
nessa região do rio Guaporé. Eu vou mostrar aos senhores a parte
que compreende a proibição da pesca. É apenas a região do
berçário. O grande berçário é um presente que a natureza deu a
essa região, nesse trecho existe uma fertilidade inigualável, única,
só comparada no mundo inteiro à do Pantanal, onde nesse trecho,
no período chuvoso, o rio enche formando centenas, milhares de
lagoas onde o peixe procria, cria e após o período da chuva, as
lagoas baixam e o peixe vem ao rio e vem a pesca profissional
cercando o rio no período de baixa do rio, levando tudo,
depredando, e nesse período que compreende esses traços azuis
é onde são abastecidos praticamente todos os rios aqui do Estado
de Rondônia. Ficam fora aí as Colônias de Pescadores de Guajará-
Mirim, aqui em cima a Colônia de Pescadores, as Colônias, apenas
de Pimenteiras, e de Costa Marques fica fora também do trecho
que compreende a pesca predatória.

Então, somente um trecho onde é designado pelos
técnicos como é o grande berçário de abastecimento de peixes
para todos os rios, não é necessário felizmente nós repovoarmos
esse trecho, que a própria natureza faz devido à grande fertilidade
do rio. Também após 15 de novembro novamente o rio passa a
fechar e 4 meses do Defeso. Então quero estender o meu projeto
para entrar em vigor no dia 15 de novembro do corrente ano
para que os pescadores possam entrar nos cursos de reciclagem
que nós vamos adotar, nós acionarmos o Seguro Defeso para
proteger os 200 pescadores que estão lá, aproximadamente, que
hoje pescam.

Nós temos um grande exemplo do Estado do Mato Grosso
e agora essa atitude corajosa, importante, que vai mudar o destino
da pesca de nossa região, seja implantada aqui também no Estado
de Rondônia e a pesca apenas está sendo proibida, a pesca
profissional de rede, toda pesca predatória. Agora, pesca turística,
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ela vai ser permitida, que nós vamos fomentar o turismo na região.
E digo aos senhores, nobres colegas, daqui a dois anos quero
estar aqui na Tribuna dizendo os benefícios que essa lei já trará
àquela região tão empobrecida devido à pesca predatória. Os
pescadores hoje estão em pequenas embarcações, moram em
casas muito simples porque o peixe diminuiu e eles não conseguem
mais ter nenhum sustento, o seu próprio sustento para a sua
sobrevivência.
(Ás 11 horas e 01 minuto o Sr. Neodi Carlos passa a
presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

 O SR. ALEX TESTONI - Também há um termo de
cooperação entre o Brasil e Bolívia chamado “Declaração de
Trindade” onde os bolivianos também não querem a pesca
predatória profissional, que esse rio, como os senhores sabem, é
divisa do Brasil com a Bolívia. Então esse acordo, quem está
depredando o rio, infelizmente, são os pescadores brasileiros, não
são os pescadores bolivianos, que também a pesca é proibida do
lado boliviano, inclusive nem o turista pode pescar do lado da
Bolívia.

Então, peço aos nobres colegas que aprovem esse
projeto de extrema importância para o turismo da região, que vai
fomentar novamente a economia, vai repovoar aquele rio de grande
fertilidade para voltar aos tempos atrás de 15, 16 anos, onde o
turista do Brasil e o turista de fora do Brasil estava lá pescando e
hoje não tem mais devido à pesca predatória.

Muito obrigado.

(Ás 11 horas e 02 minutos o Sr. Jesualdo Pires passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para discutir,
o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Srs. Parlamentares, eu quero
primeiramente elogiar o projeto do Deputado Alex Testoni pela
coragem, pelo brilhantismo que ele tem, principalmente ele
pensando em recuperar, ou seja, toda a piscicultura na região do
Guaporé. Eu estou aqui nesta Casa há bastante tempo e na
realidade sempre atentei pelo diálogo, pela conversa e pelo
respeito. Eu acho que quem conviveu comigo esse tempo todo
sabe que eu sempre respeitei as atitudes, os direitos e sempre,
jamais me calarei perante as minhas convicções. Porque se eu
tiver que ficar calado, então fico na minha casa, eu sobrevivo e
toda vida sobrevivi com pão e água e por isso que tem que ter as
convicções próprias. Dizer para os senhores o seguinte: é um
projeto importante, mas como eu falei na minha fala anterior,
quem não se lembra da Lei do Zoneamento, onde a Lei foi colocada
para votar sem discutir, sem passar pelas Comissões, sem ser
analisada, e o Estado de Rondônia seria prejudicado.

Com a discussão da Lei de Zoneamento entrou com a
sociedade nas Audiências Públicas, o próprio Governador do Estado,
a bancada federal ampliou onde a na subzona 1, um ponto um,
um ponto dois, um ponto três, um ponto quatro pudesse se
explorar 50% das nossas áreas, até porque a intenção era deixar
um Estado totalmente, ou seja, com 80% de preservação. E foi
através dessas discussões que o Estado ganhou. Se naquele
momento, pelas pressões, pelas forças, nós tivéssemos votado,
talvez hoje nós estivéssemos chorando, porque depois que a Lei
é aprovada, as coisas ficam muito difíceis. Dizer para o Deputado
Alex que eu entendo, eu sou favorável ao seu projeto, eu vou
sair nos quatro cantos dizendo que é um projeto louvável, de
muita coragem. Agora, eu já coloquei e continuo colocando
novamente, eu acho que é na fase das discussões que se fazem
os compromissos. Eu sugiro até para V.Exª., quem sabe, fazer
uma Audiência Pública, convocando o IBAMA, convocando todos
esses órgãos responsáveis para depois a gente não ter que pagar
muito caro por isso.

Vou dar um exemplo, Deputado Alex. Quando foi na
aprovação da Lei de Zoneamento, nós aqui, toda esta Casa
entendia que o Bandeirantes, que Jacinópolis pudesse ser incluído,
ou seja, tirado da zona dois ponto um para zona um ponto três,

para evitar que aquelas pessoas fossem expulsas em função de
uma medida, de uma lei e o Ministério Público sentou, todo mundo
sentou, nós votamos a lei e até hoje ficou um vácuo, porque nós
não amarramos e hoje está lá o Bandeirantes com todas as
dificuldades, sem ter muito investimento do Governo Federal, do
Governo Estadual, porque nós não amarramos os compromissos.
E V.Exª. tem razão, a questão do defeso, o pessoal nos 4 meses
recebe, mas que garantia nós vamos ter que essas pessoas serão
indenizadas sem uma discussão prévia, sem uma análise concreta,
sem uma co-responsabilidade entre as instituições? Quer dizer, é
uma questão, não querendo desmerecer o projeto do Deputado
Alex, pelo contrário, eu acho que ela é importante e merece um
aprofundamento, por isso que está aí a Comissão de Agricultura,
que está sendo regulamentada, a Comissão de Meio Ambiente,
que está sendo aí regulamentada.

Então, tem assuntos que não precisam de muita pressa,
até porque, na realidade, esse assunto é um assunto altamente
importante, é um assunto que vem de interesse com todo o
Estado de Rondônia em recuperação, principalmente naquelas
bacias, que é verdade que o peixe está acabando. Agora, quando
o Deputado Alex pudesse numa Audiência Pública, trazer aqui os
pescadores, trazer aqui o IBAMA e que todos participassem da
discussão, então a discussão fica democrática, nós nos sentimos
co-responsáveis pelas atitudes que tomamos.

Então, o Deputado Luiz Cláudio foi Secretário de
Agricultura, sabe disso, das importâncias das discussões, das
análises, o Deputado Ribamar sabe da importância, todo o pessoal,
o Deputado Neri, todos os Deputados aqui presentes. Então eu
não quero aqui, amigo Alex, que V.Exª. me tenha como um
opositor ao seu projeto, pelo contrário, eu sou favorável ao seu
projeto, vou defender, vou brigar. Agora, eu acho que ele tem
que ser enriquecido, principalmente numa discussão mais ampla,
onde o próprio IBAMA possa assumir os compromissos sobre o
que vai acontecer com aqueles pescadores. Porque depois da lei
aprovada, as dificuldades são muito grandes para discussões, nós
já conhecemos isso. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor
do que ninguém, eu acho que aqui todos nós somos iguais, eu já
coloquei que nós estamos aprendendo com todos os Deputados,
porque alguém que chegou por aqui chegou porque tem o seu
merecimento, e eu estou aprendendo, sim, com o Deputado
Alex, com o Deputado Luizinho, com o Deputado Tiziu, com o
Deputado Ribamar, com o Deputado Valter, com o Deputado Neri
Firigolo, com o Deputado Tucura, estou aprendendo com o
Deputado Jair Miotto, estou aprendendo com a nossa grande
Prefeita lá de Ariquemes, que também sabe que são importantes
as discussões, estou aprendendo aqui com o Deputado Alexandre,
com todo os nossos Deputados, o Deputado Luiz Cláudio, o meu
Líder do Governo, Deputado Euclides. Então eu acho importante
um projeto quando ele é importante, quando ele tem uma
importância grande e ampliada, é bom, Deputado Alex, que a
gente discuta com os segmentos para lá na frente não dizer que
nós aprovamos um projeto tão importante sem discussão dos
segmentos sociais, porque quando você chega aqui numa audiência
e convoca a associação dos diversos pescadores, tem uma
entidade representativa,  e fica aqui  nesta Casa, nos Anais, o
registro que você deu a importância desses segmentos e que
nós podemos todos abraçar um projeto corajoso, porque todo
projeto que ele tem punição, na realidade ele é um projeto
corajoso porque muita gente não gosta de ter coragem de
organizar, principalmente o Estado, e é verdade, em poucos anos,
aquela bacia que é um santuário de reprodução vai realmente ter
uma visão totalmente...

Mas eu estou aqui colocando a título só de sugestão. O
autor do projeto ele realmente já está colocando aqui para votação.
Ele, é aquela tal história, ele tem que ter convicção, é que o
projeto é de autoria, e que a gente vai ter que votar de uma
certa maneira. Mas eu sugiro a V.EXª., pelo respeito que tenho,
que a gente pudesse dar mais uma amplitude numa discussão
com todos os segmentos da sociedade, e fazer com que as nossas
Comissões, a do Meio Ambiente, da Agricultura, possam discutir o
mérito do projeto. Eu sei, é verdade, é um erro nosso que não
estavam regulamentadas, estas Comissões, mas está em fase de
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regulamentação, a Mesa Diretora, inclusive, numa reunião
convocada extraordinariamente pelo Presidente, por V.EXª., nós
viemos até fora do expediente, para aprovar, ou seja, a
regulamentação dessas Comissões.

Então são estas as minhas palavras, sem querer em
nenhum momento opor-me a um projeto importante como esse.
Mas que se possa ouvir e ficar registrados todos os segmentos da
sociedade, para depois a gente não ficar aqui procurando culpado
e dizer o seguinte: que as instituições têm que assumir oficialmente
os seus compromissos, sob pena depois desses pescadores ficarem
recebendo os recursos na área do defeso e depois quem vai
garantir isto se não houver uma discussão profunda? São estas as
minhas palavras. Eu queria dizer para o Deputado Alex que graças
a Deus eu aprendi na vida que a democracia é a arte do diálogo,
é a arte do respeito, e V.Exª. pode ter certeza que terá o meu
voto e terá também o meu apoio, porque é uma decisão que
tem que ser tomada, não só no Estado de Rondônia, mas no
Brasil. Mas peço aqui esta compreensão, que a gente possa ampliar
e dar o direito, mesmo que as Comissões já foram votadas na
Mesa, que a Agricultura e o Meio Ambiente possam adentrar nessas
Comissões. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença aqui do Sr. João de Freitas, da Cristina Deni e do Rui
Freire, ambos  da SEDAM, nos prestigiando nas galerias desta
Casa. E quero registrar também e agradecer a presença aqui do
Sr. Vilmar Testoni, ele que é pai do nosso grande amigo, ilustre
Vice-Presidente desta Casa, Deputado Alex Testoni.

Para discutir o Projeto, o Deputado Luizinho Goebel: logo
em seguida, Deputado Jair Miotto.

Estou levando na seqüência, Deputado Jair.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero cumprimentar aqui
os nobres colegas Deputados, Deputada Daniela Amorim. Queria
dizer que é nobre o seu projeto, Deputado Alex, e eu que sou
também daquela região, e a gente sabe praticamente de como
funciona a questão da pesca, principalmente lá na região de
Pimenteiras, onde que também compreende lá uma região do
Ezequiel Neiva e do Deputado Marcos Donadon. Dizer que de
primeira mão é num pedido dos outros nobres colegas, esse prazo
deveria continuar já após o momento que está proibido para que
já se estendesse então essa proibição e numa discussão entre os
Deputados foi discutido entre a maioria, se chegou a uma conclusão
que precisaria se dar um tempo, até para que os pescadores
pudessem buscar uma nova alternativa, mesmo que eles terão
ainda o benefício do IBAMA como foi dito aqui pelo Deputado
Alex Testoni. Mas que realmente esse projeto vem ao encontro
daquilo que é muito importante para o Estado de Rondônia. Eu
sei quando Pimenteiras, e V.Exª. mesmo afirmou aqui, Deputado,
quando em Pimenteiras vinham de vários lugares do Brasil e até
do mundo e hoje nós tínhamos lá alguns hotéis, V.Exª. falou de
um hotel que fechou, mas na verdade os outros também
diminuíram, ou pararam até de crescer, de aumentar, coisa que
todo ano tinha projetos de construção de novos hotéis lá, e
acabaram tirando assim o direito também de algumas pessoas lá
da cidade de Pimenteiras de trabalhar, e eu falo Pimenteiras porque
naquela região onde que compreende aqui o projeto é a cidade
que é mais atingida, porque é onde tem o maior número de
pescadores. Dizer que tomamos já algumas medidas em conversa
com populares lá do município de Pimenteiras, e estão aí as
indicações que eu fiz exatamente para a gente começar a pensar
numa questão de receber os turistas e entre elas está aí que
pedimos, através do DER, para o Governo do Estado que faça a
recuperação da malha pavimentada lá do município de Pimenteiras.
Então toda área asfaltada lá que, são poucos quilômetros, nós
fizemos esse pedido para que o Governo já faça esse trabalho lá,
incentivando assim o turismo. Também pedimos, através do
Governo do Estado, da FAZER, que viabilize a possibilidade da
construção de uma Casa do Idoso lá no município de Pimenteiras,
até porque será também uma forma de nós podermos ajudar
então aquelas pessoas que indiretamente dependem da pesca, e
através desta Casa do Idoso eles poderão ser assistidos e atendidos

de uma maneira social lá. Pedimos também a construção de bueiros,
também uma indicação ao DER, para que também facilitem e
embeleze a cidade de Pimenteiras para que possa receber os
turistas. E, além disso, já era um projeto em andamento e que
estava emperrado dentro da Secretaria de Planejamento, que é
a CAT, construção da Casa de Apoio ao Turismo, e que já tem o
recurso liberado em conta para ser construído e que no projeto,
quando se fez o projeto, a área que foi doada pela Prefeitura era
menor do que a área necessária para a construção então desse
projeto e ontem nós tivemos aqui com uma comissão de
Vereadores lá da cidade de Pimenteiras e também tivemos já por
telefone o ok do Prefeito doando então uma outra área, uma
outra área e essa logo em breve. Então já deve ser em torno de
30,40 dias, deve ser dada a ordem de serviço para início da
construção da CAT, que é a Casa de Apoio ao Turismo. Também
vai fazer com que incentive essas pessoas que vão sair dos rios
para que façam vários cursos para que possam implementar a sua
economia. E, além disso, também foi discutida ontem a questão
da criação da Associação dos Ribeirinhos, na qual eu já coloquei a
minha equipe e eu também à disposição para que a gente crie
isso também para trazer alternativas, para todos os ribeirinhos lá
daquela região, por isso quero dizer que sou a favor. E o principal
que nós tínhamos que discutir é o aumento do prazo, o Deputado
Alex Testoni já acatou isso e já fez aqui a sua emenda verbal no
seu projeto e no caso vai ser incluso, então, não é, Sr. Presidente?
E com certeza, como o Deputado afirmou que daqui a dois anos
ele voltará a esta Tribuna dando aqui um discurso de que realmente
valeu a pena isso que nós estamos aprovando hoje, que é esse
projeto.

E dizer que também na semana passada o Deputado Luiz
Cláudio se referiu aqui à questão das matas ciliares. Eu fiz
particularmente um pedido lá no Estado do Paraná, por saber
que o Estado do Paraná é um dos Estados que têm um projeto
mais avançado na questão da conservação de matas ciliares, e eu
como membro do Partido Verde fiz esse pedido, contratei técnicos
lá no Estado do Paraná e que em poucos dias estarão me
apresentando projeto no qual estaremos apresentando aqui nesta
Casa, para o Governo do Estado e também para a Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, através do
Secretário Augustinho Pastore e que, com certeza, também virá
fortalecer ainda mais o turismo no Estado de Rondônia.

Da minha parte obrigado, e tem o nosso apoio.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para discutir,
Deputado Jair Miotto.

O SR. JAIR MIOTO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
platéia aqui presente, é uma satisfação muito grande estar aqui.

Gostaria neste momento de parabenizar o Deputado Alex
Testoni pelo seu projeto, eu acho que é um projeto louvável. Eu
nunca disse ao Deputado Alex Testoni, nunca disse a ninguém
que eu seria contra o projeto. Quero aqui também parabenizar o
Deputado Chico Paraíba pelo seu pronunciamento. A única coisa,
Sr. Deputado, que eu gostaria é que fosse analisado, que não
fosse uma coisa com tanta pressa porque é uma coisa que vai
mexer com o lado social, é uma coisa que vai deitar um cidadão
com seus filhos na casa, lá na beira do rio como pescador e vai
acordar amanhã sem saber o destino da vida dele. Então nós
temos que analisar com carinho, não é desse jeito que se votam
as coisas, envolve o lado humano, o lado social. Vossas Excelências
sabem o que é um pai de família com quatro, cinco filhos lá na
beira do rio que não sabe fazer outra coisa a não ser pegar o
peixinho para tratar da sua família. Eu concordo, sou piscicultor,
eu sei que a pesca predatória prejudica muito a piscicultura e eu
vou aprovar o projeto do Deputado Alex Testoni, eu sou favorável,
eu só queria, Sr. Presidente, que fossem ouvidas as partes, que
pelo menos desse o direito de defesa aos pescadores, que não
fosse uma coisa com tanta urgência uma coisa que há tantos
anos está rolando, que não é uma questão de emergência.
Questão de emergência que eu entendo é questão de saúde
que está acontecendo no Estado de Rondônia, não é isso que
nós temos que priorizar neste momento.
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Eu até ontem, discutindo com o Presidente Neodi, ele
disse que nós fizemos tantas reuniões com os madeireiros e se
fosse reunir nunca tomava medida, que nós sempre alegamos
que o madeireiro não desmata, quem desmata é o latifundiário. E
o que é pescador também, o que é realmente pescador não
acaba com o peixe. O que acaba com o peixe é esse pessoal que
vai pescar sem ter autorização, que pega o peixe de todo tamanho.
Então nós temos que ouvir a parte, procurar regularizar, ver os
que realmente são pescadores, que hoje temos setecentas e
poucas colônias de pesca no Estado de Rondônia, mas eu sei que
30% a 40% desses pescadores são amadores, é um pessoal que
tira carteira simplesmente por esporte. Então esta Assembléia
tinha que montar uma comissão, convocar o Ministério Público
para que aja em defesa disso, que o cara que não depende da
pesca não tenha carteira, que mobilize esse trabalho, e não botando
uma lei aqui assim “vupt” e amanhã ou depois nós vamos pagar
por essa conseqüência, porque serão centenas de famílias que
sairão lá das periferias, lá das beiras dos rios e vêm fortalecer o
empobrecimento da Capital, que vêm fortalecer a fome, a miséria
que passa o povo na Capital, aqui nas periferias de Porto Velho,
Sr. Presidente.

Então, isso é uma coisa que temos que analisar com
carinho, isso não é um projeto feito a toque de caixa, não. É um
projeto que muitas vezes aqui hoje nós vamos aprovar para atender
o desejo do Deputado Alex Testoni, do seu pai que está aqui e
eu sei que é um cidadão fundador do Estado de Rondônia, mas
nós não vamos medir as conseqüências? Centenas de famílias que
vão estar lá nas suas casas se lastimando por este ato mal pensado
da Assembléia. Então, primeiro, tem que se regularizar a situação
do pescador, por isso que nós pedimos um ano de prazo,
Deputado, para que se vote, mas que passe pela Comissão de
Justiça, pela Comissão de Orçamento e bote o prazo e o pescador
tem um ano para que ele possa pensar o que ele vai fazer da sua
vida daqui a um ano. Se ele não vai mais poder viver na área
ribeirinha, se ele não vai mais poder pescar, onde que ele vai
arrumar uma fonte para tratar dos seus filhos? Porque essa de
acreditar no recurso do Governo Federal, minha gente, eu fui
Prefeito oito anos, eu ajudei muita gente a brigar pelos direitos
deles, seringueiros, tanta gente, e essa coisa, o cara morre de
velho, fica lá com a bengalinha na mão e o processo está andando
em Brasília.

Então, primeiro nós temos que ter a responsabilidade de
ver a situação do ser humano, legalizar o ser humano, legalizar o
pescador, ver como ele vai ser indenizado por esse tempo que ele
não vai poder pescar até ele começar vida nova.

E eu sou favorável ao seu projeto. Eu sou um piscicultor,
tenho criação de peixe no Estado de Rondônia, eu sei o tanto
que a pesca predatória prejudica a piscicultura do Estado de
Rondônia, eu acho que é louvável o projeto e deve ser aprovado,
eu só acho que nós temos que aprovar o projeto depois de
discutido, analisado. O projeto nem sequer passou pela Comissão
de Meio Ambiente, o projeto nem sequer chegou ao
conhecimento da SEDAM. Então eu acho que não é dessa forma,
Deputado Firigolo, que nós temos que tomar as decisões nesta
Casa aqui, não. Nós temos que tomar as decisões nesta Casa com
os pés no chão para depois não ser penalizados pela sociedade,
para depois nós não sermos cúmplices de um eventual imprevisto
que venha acontecer no futuro por não analisar bem as decisões
que tomamos aqui.

Eu agradeço a oportunidade de falar e quero aqui dizer
que vou votar sim no projeto, mas eu quero que analisem, que
ouçam as partes, que dêem um tempo hábil para que o pescador
possa se defender, possa pelo menos saber como ele vai continuar
a vida dele.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda em
discussão. Para discutir o projeto, Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Eu na verdade posso dizer que fui pego de surpresa porque,
diante do que aconteceu, com a questão de doença, não

acompanhei esse projeto. A meu modo eu estou colocando aqui,
quero assumir meu compromisso com o Deputado Alex de votar
nesse projeto porque eu acho que é um projeto que tem um
cunho social e, claro, um futuro para o nosso Estado. Mas é preciso
que a gente coloque até algumas questões de experiência que
nós passamos nesta Casa de algumas situações como foi a questão
do zoneamento agrícola. Nós passamos aqui quatro anos e toda
semana apanhávamos porque não tínhamos discutido isso mais a
fundo, as necessidades do nosso Estado. Tem um outro projeto
aqui que eu até gostaria de citar como exemplo, foi colocado
aqui nesta Assembléia no mandato passado a votação até nas
Comissões e foi muito rapidamente, de uma gratificação que era
dada pelo Governo do Estado aos funcionários que estivessem à
disposição da rede estadual, mas os que estivessem disponíveis
nas Prefeituras foi tirado, e foi feito inclusive um acordo com o
Presidente do Sindicato da categoria que assumia todos os ônus
para que depois essas pessoas não fossem prejudicadas. E eu me
lembro muito bem que teve uma emenda, inclusive colocada pelo
Deputado Daniel Neri, e eu assinei essa emenda junto que era
justamente para evitar que essas questões fossem dar prejuízo
para certa categoria, até hoje essa categoria nunca mais recebeu
gratificação, foi prejudicada.

Eu gostaria até de dizer para o Deputado Alex, eu com
certeza assumi o compromisso, mas eu gostaria até de ter o
conhecimento, qual é a posição do IBAMA? Qual é a posição da
SEDAM? Qual é a posição do Ministério da Pesca a nível nacional?
Porque de repente nós vamos votar um projeto e pode impedir
até essas questões federais de auxílio aos pescadores dentro dessas
áreas, eu não tenho conhecimento.  Eu assumo o meu
compromisso, Deputado Alex, de votar nesse Projeto, mas gostaria
de votar com a consciência tranqüila, com conhecimento, até
porque se nós votarmos hoje sem muito conhecimento a gente
pode fazer, pode fazer um grande acerto, mas pode fazer também
uma grande besteira, e eu acho que essas coisas que são de
rapidinho nós acabamos sempre perdendo. Eu coloco até como
nível de experiência, o Presidente Neodi, companheiro, conhece
a gente nas discussões, eu faria até um pedido, que V. Exª. adiasse
por algumas votações de algumas sessões, que eu tenho certeza
todo mundo está vendo que todo mundo quer votar esse Projeto
mas com mais conhecimento. Eu confesso que neste momento,
na situação em que está o Projeto, sem esse conhecimento, não
é que eu seja obrigado, mas eu sou obrigado não votar no Projeto,
até para não cometer o erro, posso cometer um erro, mas não
votar, mas posso cometer um erro votando sem conhecimento
profundo dessa situação, que eu acho que 600 quilômetros de
margem de rio, onde envolve a Bolívia, onde envolve uma série
de tratados, inclusive a questão até de divisa, eu acho que tem
coisas muito mais complexas que nós precisamos debater e discutir,
esta é a minha posição.

Eu acho que esse Projeto é de grande alcance social. A
pesca predatória tem que se acabar, eu acho que a gente tem
que fazer com que seja uma fonte de renda e não se acabe essa
fonte de renda, mas com calma. Os Deputados estão aqui, têm
quatro anos, eu acho que tem prazo para se fazer isso com mais
consciência e com mais coisas, tantos Projetos inconstitucionais
que nós votamos nesta Casa, quantas coisas que tiveram que ser
modificadas, quantas ADINS foram feitas para Brasília, eu acho
que está na hora da Casa começar a mostrar para a sociedade
que vai votar com responsabilidade. E’ esta a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está suspensa a
Sessão por motivos técnicos, pelo prazo de 05 minutos.

(Suspende-se esta Sessão às 11 horas e 35 minutos e
reabre-se às 11 horas e 41 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está reaberta a
Sessão.

 Ainda em discussão o Projeto de Lei nº 017/07,
propositura do Deputado Alex Testoni. Para discutir, a Deputada
Daniela Amorim.
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A SRA. DANIELA AMORIM – Gostaria de apresentar
uma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - V. Exª vai ler ou
vai endereçar a Mesa?

A SRA. DANIELA AMORIM – Vou ler a emenda.
Acatada a Emenda que modifica o artigo 5º que deve-se renumerar
os demais artigos, passando o fecho do projeto a ser o seguinte:

 - Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação e os efeitos, no que atinge a pesca profissional, até o
dia 14 de novembro de 2007, da entrada em vigor, uma vez
capacitados profissionais da pesca à nova atividade ecoturismo e
pesca esportiva.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – A matéria recebeu
a emenda em Plenário. Na qualidade de Presidente da Assembléia
Legislativa, convoco, nos termos regimentais, reunião das
Comissões competentes para emitir parecer sobre esta matéria
para logo após esta sessão plenária.

Encerrada a Ordem do Dia, passaremos às Comunicações
Parlamentares. Com a palavra o Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exmº Sr. Presidente Neodi,
demais membros da Mesa, nobres pares, imprensa, funcionários
da Casa, minhas senhoras e meus senhores.

Eu volto a esta Tribuna neste momento porque o discurso
do eminente Deputado Tiziu, não sei se quando ele falou que foi
falado ontem aqui na questão da fiscalização, e ele é Presidente
da Comissão de Fiscalização, não sei se se referia a mim, se não,
Deputado, é uma mera coincidência, porque ontem me referi
aqui falando desta questão de fiscalização, e eu dizia da minha
decepção com as Casas de Leis, não propriamente esta aqui que
estamos chegando agora, mas é que eu fui Vereador oito anos, e
para minha decepção, para minha frustração, uma das funções
mais nobres das Casa de Leis, tanto na Assembléias Legislativas
como nas Câmaras Municipais, que é de fiscalizar o Executivo,
além, evidentemente, de legislar, e nem um momento durante
os oito anos que eu passei na Câmara Municipal de Porto Velho eu
vi essa função tão nobre ser posta em prática, e expliquei por
quê, porque geralmente a maioria dos Vereadores e dos
Deputados eles sempre estão rendidos ao Executivo. E quando
eu falo na fiscalização, é uma fiscalização efetiva e profunda, e
para isso precisava ter o apoio, como somos um órgão colegiado,
de pelo menos 50% mais um para que, no caso do Executivo,
não estou me referindo ao Executivo do Estado de Rondônia
atual, qualquer um que pratique malversação do dinheiro público
pudesse ser implicado em crime de responsabilidade, podendo
até implicar na cassação. Então essa é a fiscalização que eu sempre
me referi, mas eu estou vendo que V. Exª não estava se referindo
a mim. Peço desculpas, mas eu precisava aqui me reportar a esta
questão.

E quanto a esta, não sei se cabe ainda a discussão,
Presidente, deste projeto. Eu, apesar do acordo desta emenda,
mas eu ainda acho mesmo assim um pouco temerário a gente
não discutir com os pescadores, com a outra parte em questão,
mas se já chegaram a um acordo, parece lógico, vamos votar o
projeto. Obrigado.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela. Eu gostaria nestas Breves
Comunicações, Deputado Euclides Maciel, nós tivemos agora uma
notícia muito importante para o nosso município, era um pedido
muito grande e várias regiões disputavam essa obra e agora acabei
de receber a ligação, há pouco mais de dez minutos o senhor
Mário Gazin, do grupo Gazin, que um dos maiores grupos do País
e hoje ele acabou de firmar um contrato da compra de dezenove
alqueires de terra, em Ji-Paraná, na frente da indústria Big Sal,

onde vai ser instalado o maior depósito do grupo no país, um
depósito de área de trinta e três mil metros quadrados só de área
construída, isso diretamente vai gerar 220 empregos diretos na
região de Ji-Paraná. Então era uma obra que a Associação Comercial
de Ji-Paraná estava empenhando, nós estávamos empenhando,
eu e o Deputado Euclides Maciel sempre nos colocamos à
disposição do grupo, conversando com todo grupo Gazin e essa
notícia nos deixa muito satisfeito, é uma obra de vital importância
para a nossa região de Ji-Paraná, é um grupo importantíssimo
hoje no país e como disse anteriormente várias regiões disputavam
essa obra que vai gerar diretamente 220 mil empregos ou 220
empregos, desculpe-me, que vai ter uma área construída de 33
mil metros quadrados só na parte de construção do depósito, vai
ser o maior depósito do grupo Gazin no país.

Então Ji-Paraná, graças a Deus, foi aquinhoada com esse
grande investimento, vai ser aquinhoada com esse grande
investimento para nossa região que tanto carece de empregos.

Gostaria também, como Presidente da Associação dos
Criadores de Ovinos e Caprinos do Estado de Rondônia, da AORO,
de convidar todos os nossos colegas para um evento que se dará
agora dia 1º, no domingo, em Ji-Paraná, no parque de exposições,
onde vai ser feito o dia de campo sobre ovinocultura. Teremos
um almoço, logicamente baseado na carne de carneiro e a tarde
teremos o segundo leilão AORO de ovinos. Nós tivemos no ano
passado o 1º Leilão AORO, em Ji-Paraná, na época na EXPOJIPA,
de Ji-Paraná, onde foi um sucesso absoluto. Para vocês terem
uma idéia, a ovinocultura hoje é segmento pecuário que mais
cresce no país, a ovinocultura é o segmento que mais cresce e é
o segmento pecuário mais rentável no país. Só para dar um dado,
Sr. Presidente, o Brasil hoje, para vocês terem uma idéia do
potencial da ovinocultura, o que a ovinocultura, a criação dos
carneiros pode crescer no país. Hoje o país, o brasileiro consome
em média, o brasileiro comum consome em média um quilo de
carne de ovino por ano; em compensação, países como na Europa,
na Nova Zelândia, na Austrália, paises que consomem muita carne
do ovino, eles consomem em média trinta quilos de carne por
ano em média cada habitante. Nós no Brasil consumimos apenas
um quilo, lá eles consomem trinta quilos. Apesar de consumimos
tão pouco em relação a esses países, um quilo apenas, nós temos
ainda que importar apenas 50% dessa carne que consumimos.
Nós importamos da Argentina, da Nova Zelândia, do Uruguai a
carne que consumimos. Então a demanda por este produto é
muito grande e a AORO tem sido muito eficaz nessa
conscientização do produtor, levar as idéias de como se criar o
carneiro, de como se criar o caprino e a gente fica muito contente
porque esse resultado tem sido muito auspicioso. Hoje Rondônia
já começa a se destacar na criação do ovino, o nosso rebanho
tem aumentado tanto em número como em qualidade genética.
Então eu gostaria de convidar todas as pessoas, inclusive os
convidados aqui, o público em geral, a população de Rondônia,
domingo agora, dia 1º, teremos o 2º Leilão AORO, em Ji-Paraná,
teremos um dia de campo dedicado a ovinocultura e teremos um
almoço lá regado a carne de ovinos, todos são convidados e é um
prazer aqui novamente reafirmar este grande investimento do
grupo Gazin, é um orgulho para nós, Ji-Paraná, o trabalho que
fizemos, o trabalho que todos os empresários de Ji-Paraná fizeram,
para que o senhor Mário Gazin pudesse definir que esse grande
depósito, o maior depósito do país vai ser instalado em Ji-Paraná,
numa área que já foi adquirida hoje. Ele acabou de me ligar, é
uma área de construção de 33 mil metros quadrados.

Muito obrigado Sr. Presidente.

A SRA. DANIELA AMORIM – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está concedida
Deputada.

A SRA. DANIELA AMORIM – Eu gostaria aqui de
convidar a Casa, convidar os colegas que a Comissão Municipalista
da grande região de Ariquemes está fazendo uma grande reunião
no município de Cujubim, onde a gente vai estar dando origem à
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Carta de Cujubim, que é “Cujubim pede atenção de Rondônia”.
Então, gostaria de convidar os colegas, a bancada do PT que o
Prefeito de Cujubim é o João Beck, para que se façam presentes
naquela reunião e que ajudem o município de Cujubim a enfrentar
o processo que está passando. E’ dia 30, sexta-feira, ás 9 horas e
30 minutos da manhã, na Câmara Municipal.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, antes de encerrar
a presente sessão convoco uma sessão extraordinária para após a
reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Uma sessão
extraordinária.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão ás 11 horas e 52 minutos)

EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  055/2007

Dá nova redação ao artigo 20-A da Constituição
Estadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º. O artigo 20-A da Constituição Estadual passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20-A. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública,
obedecerão ao disposto no inciso XI  do caput do artigo 37 da
Constituição Federal”.

Art. 2º. Os efeitos desta Emenda Constitucional, em relação
ao limite da remuneração dos servidores do Poder Executivo,
retroagem a 5 de março de 2004.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 3 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

 Deputado Jesualdo Pires
1° Secretário

Deputado Chico Paraíba
2º Secretário

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

ATO ADM/GP Nº0973/2007

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

D E S I G N A R

Os servidores relacionados, para comporem a Comissão
Especial Temporária, com a finalidade de proceder levantamento
sobre a folha de freqüência dos servidores efetivos da Assembléia
Legislativa, pelo período de 13 de março a 11 de abril de 2007.

Presidente: Manoel Pinto da Silva

Membros: Hellen Socorro Pinto Mourão
Flavia Renata Metchko
Fernando Nunes Ferreira
Manoel Marques Assunção Neto

Secretário: Jacó Machado Teixeira

Porto Velho, 20 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0991/2007

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

LOTAR:

No Gabinete da Deputada Daniela Amorim, os servidores
relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal Efetivo, a partir
de 15 de março de 2007.
CAD NOME CARGO

0991-1 Alzete de Oliveira Martins Assist. Téc. Legislativo
0752-7 Lídia de Araújo Garcia Assist. Téc. Legislativo

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01035/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 02 a 05/04/
2007, ao Servidor CELSO DE SOUZA BUENO, cadastro nº 012266-
4, Cargo de Assessor Parlamentar, para deslocar-se até os Municípios
de Pimenta Bueno, Primavera e Espigão Do Oeste com a finalidade
de levantar dados a fim de elaborar Projetos para atender as
necessidades das Associações Rurais daqueles Municípios, a ser
defendido pelo Deputado Maurinho Silva.

Porto Velho, 29 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1051/2007

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

ALLINNE OLIVEIRA NEIVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-3,
do Deputado Ezequiel Neiva de Carvalho, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1077/2007

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 28 a 31/03/
2007, ao servidor EDSON ANTONIO NOVAES, cadastro nº.
012535-3, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete do
Deputado José Amauri dos Santos, para deslocar-se a Brasília - DF,
para encaminhar documentos junto ao DNIT, conforme Processo
nº. 01136/2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01081/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º, da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

GILSON LUIZ JUCÁ RIOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-24, na
Advocacia Geral, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01082/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º, da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMÃO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-26, na Advocacia Geral, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01083/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º, da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

CARLOS AUGUSTO REIS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-10,
na Advocacia Geral, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 02 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1100/2007

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 16 à 18/03/2007,
ao servidor RUZINEY QUEIROZ MENDONÇA, cadastro nº012271-
3, cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete do Deputado
Mauro Rodrigues da Silva, para deslocar-se aos municípios de
Mirante da Serra, Ouro Preto D’Oeste, Urupá e Tarilândia - RO,
para levantar dados, a fim de elaborar projetos para atender
necessidades das Associações Rurais dos municípios, conforme
Processo nº. 01172/2007.

Porto Velho, 04 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1125/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 01 (uma) diária no período de 04/04/2007, ao
Deputado Estadual JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO, cadastro
nº012189-8, para deslocar-se a Brasília – DF, para participar de
audiência com o Ministro da Agricultura, conforme Processo nº.
01237/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1126/2007

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

R E S O L V E:
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Conceder 04 (quatro) diárias no período de 05 à 08/04/
2007 ao servidor ÊNEDY DIAS DE ARAUJO, cadastro nº012421-
4, Cargo de Diretor do Departamento de Policia Legislativa, para
deslocar-se ao município de Cacoal RO, para investigar ameaça de
morte contra o Deputado Estadual Valdivino Tucura, conforme
Processo nº. 01236/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1127/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 01 (uma) diária no período de 10//04/2007, ao
servidor FABIO JOSE VIEIRA MORAES, cadastro nº012718-5,
Cargo de Assessor Técnico, lotado no Departamento de
Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Guajará-
Mirim - RO, para participar da cobertura de evento na Câmara
Municipal, conforme Processo nº. 01242/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1128/2007

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 18 à 19/04/2007
ao servidor ÊNEDY DIAS DE ARAUJO, cadastro nº012421-4,
Cargo de Diretor do Departamento de Policia Legislativa, para
deslocar-se ao município de Jaru - RO, para atender intimação da
justiça, conforme Processo nº. 01235/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1129/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 01 (uma) diária no período de 10/04/2007, ao
servidor PAULO AYRES DE ALMEIDA, cadastro nº902-8, Cargo
de Técnico Legislativo, lotado no Departamento de Comunicação
Social, para deslocar-se ao Município de Guajará-Mirim - RO, para
realizar cobertura jornalística de evento na Câmara Municipal,
conforme Processo nº. 01243/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1223/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Secretária de Apoio, código
DGS-9, da Divisão de Comunicação e Expediente, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1224/2007

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 11 à 14/04/
2007 ao Deputado Estadual JOSÉ AMAURI DOS SANTOS,
cadastro nº012188-0, com destino a Brasília-DF, para tratar de
assuntos de interesse deste gabinete e do município de Jaru,
conforme Processo nº1270/07.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Processo: 1634/2006-ALE/RO

Notificada: LUCIANA ROSS, ex-servidora da Assembléia Legislativa
sob o cadastro 06866-0, portadora do CPF 806.324.249-15,
residente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Notificar a ex-servidora supracitada para comparecer
na sala da Comissão (antigo banco) nesta Assembléia Legislativa,
no dia 20/04/2007, às 16:30 horas, a fim de prestar
esclarecimentos referente ao Processo em epígrafe, podendo
apresentar manifestação por escrito, com o devido
reconhecimento da assinatura.

João Henrique Nunes Moura
Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial


