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20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
RESOLUÇÕES
ATOS DA MESA DIRETORA

    SUMÁRIO

20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 12 de abril de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente

Secretários: Jesualdo Pires – 1º Secretário
Luiz Cláudio – Deputado

(Às 9 horas e 03 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Tiziu Jidalias (PMDB),
Marcos Donadon (PMDB), Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo
(PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo
(PT), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB),
Wilber Coimbra (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Luizinho Goebel (PV),
Miguel Sena (PV), Euclides Maciel (PSL), Maurinho Silva (PSDB),
e Valdivino Rodrigues (PRP).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a  20ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO:

– MENSAGEM Nº 038/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a contratar, em
caráter temporário, professores para atuar no Ensino Médio das
Escolas Estaduais, conforme o Convênio nº 850012/2006, e
professores para atuar no Ensino Fundamental da Rede Estadual
de Ensino”.

– MENSAGEM Nº 039/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “institui o Conselho Estadual
de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização
dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB”.

– Ofício nº 049/07 – Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República, referindo-se ao Grupo de Trabalho
Interministerial – GTI que tem a seu encargo realizar o diagnóstico
das condições hoje existentes nas ex-colônias de hanseníase e
apresentar o plano de execução das ações interministeriais de
promoção e garantia da cidadania dessa população e recomenda
às Comissões de Direitos Humanos das Assembléias Legislativas
que providenciem uma busca das leis discriminatórias que por-
ventura ainda estejam vigentes e que tomem as devidas
providências para a sua revogação.
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Foi lido o expediente recebido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passaremos às
Breves Comunicações.

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

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, senhores e senhoras nas galerias da Casa,
funcionários.

Sr. Presidente, eu me inscrevi nas Breves Comunicações
para poder apenas trazer a público, Deputado Miguel Sena, o
Congresso de Missões, que aconteceu no último final de semana,
na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, em Porto Velho, onde
que tivemos a presença de todo o Estado de Rondônia e até
outros Estados vizinhos e de cidades aqui do Estado do Amazonas,
do Acre, onde nós tivemos, Sr. Presidente, a presença do Pastor
Luiz Antônio, do Rio Grande do Sul; do Pastor Paulo Roberto, de
Cuiabá; do Pastor Júlio de Brito, do Rio de Janeiro; do Pastor
Marcos Feliciano e da cantora Mara Lima. Um evento, Deputado
Tiziu, que reúne, em média, entre um dia e outro, em média de
quinze a vinte mil pessoas. Onde a Igreja de Ariquemes estava
presente e onde nós pudemos ver as maravilhas que Deus operou
naquele lugar. Foram centenas de pessoas ali que se reconciliaram,
que se converteram. Dezenas de pessoas curadas, e isso pode
ser comprovado através do site www.rondocristão.com.br, tem
lá as fotos, as imagens, onde nós podemos contemplar a operação
poderosa do poder de Deus no meio daquela multidão.

Nós tivemos ali, Deputado Jesualdo, mais de cento e
setenta pessoas entre reconciliação e entre pessoas que aceitaram
a Cristo. Nós pudemos observar, Deputado Ribamar Araújo, pessoas
que outrora viviam jogadas pelas calçadas, que viviam jogadas
pelas ruas embriagados, quer seja com álcool, quer seja através
das drogas, pessoas que já tinham perdido suas famílias, pessoas
que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida, que estavam
ali simplesmente alijados de toda a participação, do todo o convívio
social. A partir do momento que foram impactados pelo poder de
Deus, já estavam ali com suas vidas transformadas, alegres, voltando
para o seio de sua família, e já estando, na segunda-feira passada,
ali no templo central, contando o seu testemunho, recebendo a
sua Bíblia, cultuando a Deus e já falando daquilo que Deus estava
fazendo na vida de cada um deles.

E eu quero aqui agradecer ao Governo do Estado de
Rondônia pelo apoio que deu ao evento, à Assembléia Legislativa,
na pessoa do nosso Presidente, Deputado Neodi Carlos, assim
como todos os Deputados que infelizmente não puderam estar
ali. Foi um evento de grande importância, porque durante o dia,
Deputado Maurinho, no período de manhã e tarde, nós tivemos
ali uma média, Deputado Marcos Antônio, de dois a três mil jovens

participando do Seminário de Conscientização da Vida Cristã, da
vida familiar, do comportamento social, de como o jovem deve se
comportar na sociedade, na questão da violência, da prostituição,
em todos os seus aspectos. E nós vimos ali um resultado muito
grande que precisa ser divulgado, que precisa ser ampliado e é
um evento que já está no calendário da nossa igreja, todo o ano,
no mês de maio, durante os três dias, de seis a nove de maio de
todos os anos nós teremos esse evento, que durante três anos
consecutivos foram feitos na Quéops, e agora será feito no próximo
centro de convenções das Igrejas Assembléia de Deus.

Quero ainda, Sr. Presidente, aqui, fazer de público uma
agradecimento a Vossa Excelência, à Mesa Diretora desta Casa,
por autorizar que fizéssemos aqui todas as terças-feiras de manhã
um culto de Ação de Graça a Deus por tudo que Ele tem nos
permitido fazer nesta Casa. E eu quero aqui, com muita satisfação,
dizer a Vossa Excelência que a partir de terça-feira nós já
começamos a colher os primeiros frutos desse trabalho aqui na
Casa, Deputado Tiziu. Terça-feira passada nós tivemos aqui o Pastor
Luiz Carlos Cley, que é um ex-cantor da Jovem-Guarda, um homem
que perdeu tudo que tinha no álcool, nas drogas, na prostituição,
nas misérias, nas mazelas que a vida lhe permitiu, achando que o
seu dinheiro e que sua fama poderiam resolver sua vida. E após o
encontro com Cristo tem andado o Brasil inteiro contando o seu
testemunho, pregando a palavra de Deus e esteve aqui na terça-
feira e, para honra e gloria do nome do Senhor Jesus, nós tivemos
aqui quatro vidas que aceitaram a Cristo como salvador. São os
primeiros frutos que estão sendo colhidos nesta Casa. Isso é prova
de que nesta Casa nós estamos, além de fazer o nosso trabalho
cotidiano como Parlamentar, estamos também fazendo o trabalho
do Senhor, que é o autor e consumidor da nossa fé, que é aquele
que nos permitiu chegar a esta Casa e que tem nos dado direção,
tem nos dado graça, que tem nos dado sabedoria para podermos
nos portar como Parlamentares e para estar nesta Casa. E ao ver
esses acontecimentos eu, em primeiro lugar, Deputado Ribamar,
eu volto para mim mesmo, porque eu relembro os meus tempos
de miséria, os meus tempos de álcool, os meus tempos de cigarro,
os meus tempos da sarjeta, das mazelas, das discriminações, da
miséria de vida que eu vivia, e a partir do momento que eu aceitei
a Cristo como salvador, a minha vida foi mudada e foi transformada
e é graças a Ele que eu estou nesta Casa e não me envergonho
de vir a esta Tribuna, ainda numa sessão oficial da Casa, e dizer
que sou cristão e tenho orgulho de ser, que sou membro da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus e que Cristo é a única
alternativa que nós temos, é a nossa única possibilidade.

Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de até cinco minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Jesualdo Pires.
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O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Neodi Carlos,
Srs. Deputados, senhoras e senhores aqui presentes hoje na nossa
galeria.

Eu, novamente, Sr. Presidente, volto ao tema
desgastante, surrado, toda a semana eu tenho vindo aqui e, graças
a Deus, finalmente, pelo menos uma resposta eu tive do DNIT.
Resposta depois de vinte e cinco dias, eles me passaram, depois
de vinte e cinco dias, um requerimento fácil de ser respondido,
responderam na data de ontem, eu recebi o expediente deles e
que evidentemente é uma resposta vazia, uma resposta que não
nos satisfaz, é uma resposta que nos traz realmente a comprovar
a inoperância do DNIT em Rondônia. Eu, quando coloco isso, a
crítica que faço não é ao Governo Federal, não é ao Presidente
da República, faço uma crítica ao Departamento Nacional da Infra-
Estrutura de Transporte em Rondônia, que é inoperante. Traz
uma carta vazia, uma carta em que estão preocupados com a
situação da BR, que estão aguardando verbas, que estão
aguardando, etc, etc, etc. Inclusive usando este termo: etc,
etc, etc.

Alguns segmentos podem apresentar problemas durante
a execução e recuperação, mas que deve sofrer processo de
ajustes durante a vigência do contrato. Vale salientar que todo
serviço de manutenção refere-se à rodovia executada através de
empresas privadas, contratadas com essa finalidade, e dizendo
que eles, ao longo dos últimos anos, têm lutado para que todas
as rodovias federais de Rondônia e Acre sejam contempladas no
orçamento do DNIT com recursos suficientes para a manutenção
permanente em toda a sua execução.

Então é aquela história, a velha novela, a velha ladainha,
Deputado Valter Araújo. É a velha conversa que eu já estou até
cansado de toda semana vir aqui criticar o DNIT. Então o DNIT é
um órgão inoperante em Rondônia. A estrutura é cara, o povo
brasileiro paga por essa estrutura caríssima do DNIT em Rondônia
e em todos os outros Estados e que não faz o seu dever de casa.
Qual seja, que eu tenho cobrado do DNIT que repare os pequenos
buracos quando surgem na BR-364. Eu sou engenheiro civil, sou
técnico, eu conheço essa área. Se você tiver um serviço de
conservação, se você tiver um serviço que, surgindo um pequeno
buraco na BR, surgindo uma pequena fissura, você vá lá com uma
equipe especializada e faz o reparo, você não vai aumentar aquele
buraco. O que é que todo ano acontece? O pequeno buraco vai
aumentando, vira uma cratera e quais são os interesses? Aí é a
questão que eu faço, Sr. Presidente. Seria uma questão de
incompetência, pode ser incompetência ou falta de planejamento:
‘ah, não tem recursos’. Se não tem recursos para tapar um pequeno
buraco, por que haveria esses recursos para recuperar, milhões
de reais que são gastos todos os anos para recuperar a malha
rodoviária da BR-364?

Então a pergunta que eu faço é esta. Não obtive
resposta. Vou tentar obter mais dados na semana que vem.  Vou
voltar ao assunto novamente, acho que é revoltante. Na semana
passada trouxe os dados da Polícia Rodoviária Federal, em apenas
um dia que eu fiz o Requerimento eles me retornaram, e quero
inclusive retornar o meu elogio que fiz à Polícia Rodoviária Federal,
nos dando conta que, no período de janeiro a março do presente
ano, houve 353 acidentes, com 244 feridos e 18 mortos.  Ou
seja, nós tivemos, 18 pessoas tiveram as vidas ceifadas e 244
pessoas que foram feridas devido à condição precária em que a
BR 364 se encontra.

Então a pergunta que eu fiz não foi respondida, Sr.
Presidente. Fiz o Requerimento e eles demoraram 25 dias para
responder, e uma coisa vazia, sem nexo, sem sentido, dizendo
que faltam recursos.  Agora, se faltam recursos para tapar um
pequeno buraco, por que haverá de ter esse recurso para
recuperar a BR, com grandes contratos, com grandes empreiteiras?
É esta a pergunta que eu faço. Por que não tem dinheiro para
tapar o buraco agora? Por que não tem dinheiro para tapar o

pequeno buraco, quando surge na BR? E vai ter o dinheiro depois
para contratos milionários, de grandes empresas? Esta é a pergunta
que faço.

Será que existe má fé nisso tudo? Será que o DNIT não
espera que a BR se deteriore totalmente, que vidas sejam perdidas,
pessoas terão famílias desintegradas, para que depois venham os
grandes contratos, as grandes empreiteiras de Brasília, sei lá de
onde que vêm, com grandes contratos milionários.  Aí surgem:
u:‘Olha, o DNIT está conseguindo recursos na ordem de dez,
vinte, trinta milhões para a recuperação da BR’. Por que não se
faz a conservação preventiva da BR?

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença do Excelentíssimo Senhor Vilmar Gonçalves, Prefeito do
município de Castanheira, e da Vereadora Luiza Merik, Vereadora
de Mirante da Serra, e também da senhora Claudir Mata, Presidente
do SINTERO.

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

O SR. TIZIU JIDALIAS – Excelentíssimo Presidente
Neodi Carlos, nobres Deputados, imprensa aqui presente, público
presente.

Quero cumprimentar a todos e dizer da minha grata
satisfação de novamente estar voltando a esta Tribuna. Tribuna
que eu tenho falado que é um grande instrumento, em que nós,
Parlamentares, que fomos eleitos pelo povo, temos aqui à
disposição para expressar os nossos sentimentos, os nossos
pensamentos e, sobretudo, tentarmos transmitir os sentimentos
daqueles cidadãos os quais nos colocaram aqui para representá-
los.

Eu quero, Sr. Presidente, inicialmente, dizer de um assunto
que nós também já temos falado durante muito tempo e só aqui
apenas dando um reforço e dizendo com muita clareza, como
cidadão de Rondônia, que utilizo a única rodovia federal que nós
temos.  Continuo também, meu amigo, nobre Deputado Jesualdo,
e tenho feito esse pacto juntamente com o senhor, se possível
todas as vezes que usar esta Tribuna eu quero também repudiar
este comportamento irresponsável deste órgão chamado DNIT.
E eu pergunto mais uma vez: quem será responsável por todas as
mortes que tem acontecido, todos os dias, na nossa única rodovia
federal, que é a BR-364? Agora, vergonhosamente, este mesmo
DNIT, já estamos sabendo que esta semana começou a fazer um
tapa-buraco, uma operação tapa-buraco, colocando terra, na
realidade, no meio do asfalto, que a primeira chuva já está levando
e causando, além de um maior perigo de acidente, causando
também, com certeza, ali, um grande barreiro numa rodovia
federal.

Então eu quero só, apenas, nobre Deputado Jesualdo,
corroborar aqui com o seu discurso muito brilhante, nesta manhã.
Sr. Presidente, eu venho, nestes rápidos minutos que tenho,
trazer um assunto que eu julgo ser de grande importância e apenas
de uma forma muito preventiva, venho aqui usar esta Tribuna
para fazer, considero uma grave denúncia, nesta manhã.

Veja bem, Sr. Presidente, eu recebi ontem um
documento, às pressas, de alguns amigos da cidade de Ariquemes,
daquela região, ali de toda a nossa grande região de Ariquemes,
de dois advogados, precisamente. Um é o advogado Dr. Severino,
um grande pioneiro na cidade de Ariquemes, de um outro grande
pioneiro que é o Dr. Maurício, que presta um grande serviço para
a OAB, ali na nossa região de Ariquemes. E eu, lamentavelmente,
Sr. Presidente, tenho aqui nesta Tribuna que fazer uma denúncia
de um caso muito sério. Os dois estão sendo duramente ameaçados
de morte, onde já estão proibidos de saírem de suas casas, fizeram,
na última sexta-feira, ali, uma ocorrência policial na nossa Delegacia
de Polícia, na cidade de Ariquemes, dessas ameaças que têm
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acontecido. Apenas, Sr. Presidente, por serem eles os
representantes de um fazendeiro muito grande, o Sr. Catânio,
dono realmente de grandes fazendas na nossa região de
Ariquemes, mas nós conhecemos o seu passado, a sua luta e
sabemos que as suas fazendas são fazendas altamente produtivas
e essas fazendas, uma parte delas, está sendo invadida. E esta
aqui, que me refiro, a fazenda por nome Limãozinho, ela fica
precisamente no município de Theobroma, já foi invadida por cinco
vezes e as cinco vezes foi emitida a reintegração de posse pela
nossa Justiça, e diga-se de passagem, Sr. Presidente, nenhuma
das vezes a Justiça foi respeitada, fazendo  com que esses invasores
estejam ali derrubando pontes, impedindo inclusive, na última
sexta-feira, para que não fosse realmente executado o último
mandado de desocupação daquela fazenda.  Também estiveram
ali destruindo todas as pontes e, além de estarem destruindo
todas as pontes para impedir que a Polícia Federal cumprisse aquele
mandado, ainda estão, mais uma vez, jurando de morte todos os
nossos advogados que estão nesta causa.

Se não bastasse, Sr. Presidente, Srs. Deputados, além
de estarem jurando de morte esses advogados que estão
defendendo esta causa, ainda se referiram, nobre Deputado Neri
Firigolo, eu estava vendo aqui o senhor esses dias fazendo
referência, uma Moção de Pesar àquele nobre colega, àquele nobre
colega lá de Cacoal que foi morto poucos dias atrás, um advogado,
e eles fizeram inclusive menção a este mesmo advogado, dizendo
o seguinte: ‘Vocês já viram o que aconteceu com o advogado lá
em Cacoal. E o mesmo que aconteceu com ele pode vir a
acontecer com vocês se vocês não saírem da causa’.

Eu quero, Sr. Presidente, diante desta denúncia, fazer
um Requerimento verbal para esta Casa, que sempre está muito
sensível a estes atos de vandalismos e de criminalidade, como
este que eu estou anunciando, para que esta Casa possa emitir
um pedido de urgência para a Polícia Federal, para a Polícia Civil,
para a Polícia Militar, para que eles possam realmente estar juntos
em uma única ação e fazer valer a vontade da Justiça, que já
expressa neste mandado a desocupação dessas terras que aqui
estou citando.

Portanto, Sr. Presidente, eu vim aqui hoje a esta Tribuna
apenas para fazer aqui esta denúncia e dizer da minha grande
preocupação, porque se nós não tomarmos providências,
infelizmente, esses mesmos invasores, de uma forma desordenada,
que não sabem usar a Justiça de uma forma legal, fazendo justiça
às vezes com as próprias mãos, podem estar, mais uma vez tirando
a vida de cidadãos de bem, que eu conheço, e de pais de família.

Muito obrigado e que Deus possa continuar nos
abençoando.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Cumprimentar o Sr. Presidente
Neodi Carlos, demais membros da Mesa Diretora, nobres colegas
Deputados, imprensa a todos que vieram aqui nos prestigiar.

Gostaria de dar uma resposta às acusações, Sr. Presidente,
que estão fazendo em meu nome e em nome do Deputado
Jesualdo Pires, dizendo que nós estamos querendo acabar com o
Departamento Médico. Isso não é verdade. Lá tem uma Comissão
Parlamentar do Deputado Alex Testoni, Deputado Jesualdo Pires
e do Deputado Maurinho. Nós estamos levantando a viabilidade,
ver se lá, realmente, está trazendo benefícios para o funcionário
desta Casa. Se os valores lá, que estão sendo gastos, são
compatíveis com a realidade. Esse estudo, Sr. Presidente, ficará
pronto semana que vem. E depois deste estudo o Presidente vai
avaliar o impacto nas contas daqui da Assembléia, em relação ao
Departamento Médico daqui desta Casa. E, também, dizer a vocês
que estou muito triste, estou muito chateado, indignado porque

um fantasma entrou na Justiça querendo receber o seu salário,
salário indevido, está recebendo salário do  dinheiro do povo.
Estou extremamente chateado com a empresária, dona da
Faculdade São Lucas. Dizer a ela que esse dinheiro, que ela entrou
na Justiça para receber desta Casa, este dinheiro não é dos
Deputados, este dinheiro é dinheiro público que faz falta na Saúde
e na Educação. Faz falta em todos os quatro cantos do Estado de
Rondônia. Ela deveria ter vergonha de entrar na Justiça e buscar
um dinheiro que não lhe pertence porque ao longo dos anos é
sabido que ela não veio aqui trabalhar, que ela é um exemplo
número um de fantasma. Não sabia, Presidente, que fantasma
entrava na Justiça. Vamos lutar. Hoje a Procuradoria da Casa está
entrando com o pedido de cancelamento desta liminar, e dizer a
ela que nós vamos lutar, Sr. Presidente, legalmente, até o último
instante para provar que ela recebeu ao longo dos anos dinheiro
do povo indevidamente. Também falar ao Vereador de Porto
Velho, que está lotado em um gabinete, que a partir de agora eu
vou colocar um funcionário desta Casa para ver a hora que ele
chega aqui, a hora que ele sai, e se faltar um minuto, Sr. Presidente,
nós vamos dar falta a ele. Por que um Vereador também recebe
dinheiro desta Casa e vem trabalhar? Ele vem aqui e não trabalha,
e nós vamos cuidar disto a partir de agora. Nós não vamos
retroceder. O Sr. Presidente nos deu autonomia para que nós
tomássemos providências em relação às pessoas que daqui desta
Casa recebem e não trabalham. Não vamos recuar. Não é um
trabalho temporário que o Deputado Jesualdo Pires e eu estamos
fazendo, e sendo atacado nos quatro cantos, nos corredores por
parte da imprensa. Então, para mim, é uma questão de honra,
honrar este mandato.

Então, dizer para esses fantasmas que com o apoio do
Presidente Neodi, com o apoio da Mesa Diretora e dos demais
colegas, nós vamos terminar este trabalho até o fim. Não vamos
esmorecer. Vamos endurecer cada vez mais para que o dinheiro
público seja respeitado aqui no Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença, aqui, do  Excelentíssimo Senhor Elder Machado, Vereador
da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé. Quero registrar
a presença, também, do senhor Irmão Gomes, Presidente do
SINTELPS, também do senhor Raimundo Bezerra, Presidente do
Sindicato das Indústrias de Bebidas. Eu quero registrar a presença,
também, do Excelentíssimo Senhor Jocimar Péricles, Vereador da
Câmara Municipal de Jaru.

Com a palavra, com um tempo de até cinco minutos,
sem aparte, o ilustre Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Sr.
Presidente Neodi Carlos, demais membros da Mesa, nobres pares,
imprensa, funcionários da Casa, minhas senhoras e meus senhores,
quero cumprimentar aqui todos sindicalistas presentes, todos aqui
nas galerias. Sr. Presidente, Questão de Ordem.

Sr. Presidente, formulo a Vossa Excelência, com supedâneo
nos artigos 33, 34 e 140 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado, artigo 36, §3º da Constituição do Estado
de Rondônia e § 3º, art.58 da Carta da República e tendo em
vista encontrar-se na Ordem do Dia para deliberações finais o
requerimento de autoria do nobre Deputado Miguel Sena que
objetiva a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar a atuação do SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores
em Educação no Estado de Rondônia, na Ação de Isonomia –
Autos TRT nº 2039.1989.002.14.00-0, a seguinte Questão de
Ordem:

Com efeito, prescreve o §3º do artigo 58 da Carta Federal
de forma sobranceira que:

“As Comissões Parlamentares de Investigação, próprios
das autoridades judiciais, além de outros previstos nos Regimentos
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das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros para apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se
for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.

Os mesmos pressupostos, requisitos veiculados na
Constituição da República, são reiterados no Regimento Interno
desta Casa Legislativa e Constituição do Estado.

Entretanto, Sr. Presidente, conforme se verá adiante, o
Requerimento, embora tenha merecido um juízo de admissibilidade
preliminar dessa Presidência, não atende e não cumpre os requisitos
delineados no Regimento, na Constituição Estadual e na Carta
Federal, razão pela qual sequer poderia ter sido lido e acatado
pela Mesa Diretora, da mesma forma que não tem e não terá o
condão de tornar lícita ou legal uma eventual instalação da CPI,
sob pena de se perpetrar grave ofensa aos princípios e regras
incutidos no texto maior. Ora, conforme se divisa claramente da
emenda de Requerimento e da sua Justificação, o objetivo divisado
pela iniciativa é o de investigar o processo judicial objeto dos
autos TRT 2039.1989.002.14.00-0 ora em trâmite na colenda
Justiça do Trabalho. Sendo esse o cerne da investigação, emerge
de maneira bastante clara não só a impertinência e ausência de
amparo regimental do ato, como a própria inconstitucionalidade
da iniciativa que, em última análise, se mantida em seus termos,
importará na intromissão ou submissão do mérito e da
conveniência dos atos e decisões judiciais ao crivo do Poder
Legislativo, afrontando, como dito, de forma grave e sem
precedentes na história democrática recente a independência e
harmonia dos Poderes Republicanos constituídos.

Por outro lado, a abrangência das Comissões Parlamentares
de Inquérito é relacionada somente aos entes e órgãos públicos,
portanto não há autonomia para investigar ou invadir o indivíduo
ou a entidade privada.

De outro ângulo, ainda que se argumente que a Comissão
não pretende reavaliar o conteúdo ou o mérito das decisões e
atos judiciais adotados no referido processo, mas sim a atuação
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de
Rondônia, tem-se, da mesma forma, a inconstitucionalidade do
Requerimento que, nessas circunstâncias, estaria veiculando fatos
difusos, genéricos e confusos, não se atendo para a necessidade
de delimitação de seu objeto, ou seja, não cumprindo o requisito
constitucional do fato determinado.

O fato é que a imprecisão, a natureza vaga e genérica
com que fundamenta o Requerimento, demonstram claramente,
de um lado, que seus subscritores pretendem revisar, de forma
transversa e indevida, decisão judicial e, de outro, vedar, impedir,
criar obstáculos à livre atividade sindical, incidindo, como dito, em
grave ofensa ao texto constitucional.

Assim, demonstrados a ausência de amparo regimental e
constitucional para o acatamento do Requerimento, que incide
em dupla inconstitucionalidade, já que objetiva revisar o mérito
de decisão prolatada pelo Poder Judiciário de um lado, além de
intervir e interferir na livre organização sindical de outro, é que
formulo a presente Questão de Ordem, para que V. Exª. reveja e
reconsidere a decisão que acatou o Requerimento de criação da
CPI, determinando-se, em função da ausência de amparo
regimental e constitucional, o arquivamento do Requerimento ao
norte referido.

Termos em que pede e espera deferimento.
Porto Velho, 12 de abril de 2007.
Deputado Ribamar Araújo – Líder do Partido dos

Trabalhadores na Assembléia Legislativa.
Tenho dito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu solicito ao Sr.
Deputado Ribamar Araújo que faça o seu Requerimento por escrito

para que a Advocacia Geral desta Casa possa fazer uma análise,
Deputado Ribamar, do seu pedido, para que a gente possa
realmente analisar e lhe dar a resposta em relação ao seu
Requerimento.

Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.

Com a palavra, pelo tempo de até 20 minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, imprensa, povo que nos ouve e que nos assiste.
Eu me inscrevi até para parabenizar ou até ficar solidário ao
pronunciamento do Deputado Jesualdo, de ontem, com referência
às questões dos engenheiros que compõem o quadro do Estado.
Ou seja, que estão dentro das Secretarias, que estão a serviço
público, e também os que pertencem, os que estão vinculados
ao CREA.  Eu acho que foi muito oportuno ontem, quando o
Deputado colocava também, porque é Engenheiro Civil, as
questões que acontecem no nosso Estado. Eu ontem não estava
inscrito, não quis fazer uma Questão de Ordem, até porque eu
gostaria até de fazer algumas colocações.

É comum no nosso Estado, e eu acho que está passando
muitas vezes sem o empenho ou tem a responsabilidade muitas
vezes de setores, e quando eu falo aqui Governo eu incluo todos
os setores, é de que muitas obras que são feitas no Estado, e
com o passar de pouco tempo, a gente vê o desmando, o desleixo,
coisas que não dá para admitir. Eu vou citar como exemplo algumas
questões. Em Cacoal tem uma escola do Supletivo que num
mandato, eu não vou colocar o nome do Governador, até porque
eu acho que é uma questão para que a gente possa depois
verificar, foi reformada uma escola, durante quatro anos, três vezes.
E essa mesma escola está caindo na cabeça dos estudantes hoje.
Então há falta, realmente, há ausência ou talvez até uma
determinação do Governo para que a gente fiscalize essas
questões, já que nós temos uma categoria preparada para isso e
que tem uma grande responsabilidade nas construções das obras.
Quando cai um prédio muitas vezes os engenheiros são chamados
na Justiça, mas muitas vezes em obras públicas nós não vemos
isso.  Eu cito o exemplo do asfalto que liga Ministro Andreazza a
Cacoal, aqui a BR-Cacoal está com pouco tempo de concluída,
está parecendo uma farofa, já desmanchado. Quem construiu
isso?  Quem pôs os engenheiros que ficaram observando aquela
obra? De quem é a responsabilidade? Eu acho que nós precisamos
realmente responsabilizar a quem for responsável.

Agora, precisamos também dar direito aos salários e
condições para que os próprios engenheiros possam assinar sem
intervenção, muitas vezes, de questões públicas por pessoas que
muitas vezes querem fazer as obras, porque vai render mais, porque
tem que dar propina para alguém. Enfim, a gente olha para o
nosso Estado, não só o asfalto da BR, do DNIT, vamos olhar os
asfaltos estaduais, na maioria, 90% que não têm tráfego pesado,
também estão cheios de buracos.

Então nós precisamos realmente olhar em todos os
setores, e esta Casa tem obrigação de começar mudar o rumo
dessa história, já que nós fomos colocados a nível nacional, para
não dizer a nível mundial como uma Assembléia Legislativa
desmoralizada e assim por diante. Eu acho que está na hora da
Assembléia Legislativa fazer um trabalho de dedicar apoio, de
dedicar poder, e sim cobrar dos Poderes para que essas pessoas
possam realmente fazer o seu trabalho. Dar segurança no seu
trabalho e amparar inclusive para que eles possam fazer um trabalho
digno, e que na verdade não é só o caso do asfalto federal, eu
digo nas escolas. Você vai às escolas hoje e estão caindo aos
pedaços, enfim, é uma situação que eu acho que nós precisamos
rever, e que eu acho foi muito bem colocada a questão, ontem,
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quando o Deputado Jesualdo colocou, e que realmente é uma
categoria que teria um trabalho fantástico no nosso Estado, e
que muitas vezes é esquecida e não é ouvida.

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

O SR. NERI FIRIGOLO - Tem o aparte, Deputado
Jesualdo Pires.

O Sr. Jesualdo Pires – Obrigado. Eu quero congratular-
me com V. Exª. por esse brilhante pronunciamento, esse início de
pronunciamento quando se refere à questão da Engenharia. De
fato, as obras, não só neste Estado como em todo o País, são
muito mal feitas. E por que são mal feitas? Porque são mal
planejadas, são superfaturadas, são obras que muitas vezes têm
uma qualidade sofrível. E por quê? Porque o engenheiro não é
valorizado. A nossa classe de engenharia hoje é subjugada, ela
tem remuneração muito pequena, muito aquém do que precisaria
ter, são engenheiros que têm uma renda muito pequena, não
são valorizados. E a gente tem esse congresso agora de 23 a 26
de maio, inclusive uma Audiência Pública nesta Assembléia, que
eu estou entrando com requerimento hoje para discutir essa
questão, principalmente do salário mínimo profissional da classe
dos engenheiros.

Quero parabenizar o Deputado Neri, e a minha
preocupação é constante em relação à qualidade das obras. De
fato, V.Exª. tem razão quando coloca que as obras que são feitas
em pouco tempo estão desgastadas, já estão demolindo, nas
estradas, muitas vezes, são gastos milhões do nosso dinheiro e
de fato em pouco tempo. E aí vem a grande questão para ser
debatida e discutida nesse congresso, que é Engenharia Pública.
Assim como existe a Defensoria Pública que trata das questões
jurídicas da população, o nosso grande interesse hoje é criar a
Engenharia Pública, que serão os engenheiros públicos que tratarão
de toda a fiscalização, de todo esse apoio às comunidades
carentes, de todo esse apoio às pessoas que precisam da
engenharia, e que na maior parte das vezes não têm recursos
para ter acesso ao profissional da engenharia.

Então, a Engenharia Pública será o primeiro caminho,
Deputado Neri, da gente aperfeiçoar essa relação entre a classe
dos engenheiros, que hoje V.Exª. sabe que a Engenharia está
presente em todas as atividades do ser humano, todas. Não existe
uma atividade, hoje, neste país que a Engenharia não esteja
presente. Então eu quero congratular-me e agradecer a sua
referência.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu agradeço ao Deputado
Jesualdo, e gostaria que fosse colocado dentro do meu
pronunciamento. E, além disso, Deputado, nós vemos no Estado,
e vemos nas escolas a questão elétrica das nossas escolas. Nós
temos escolas na nossa região de Cacoal, que não estou buscando
culpados recentemente, que quando o cara liga o interruptor
apaga todo o resto da sala de aula, com alto comprometimento,
inclusive risco de vida para as crianças. Eu dei entrada a um
projetinho, eu tinha dado entrada e depois eu peguei para
aperfeiçoar, eu peguei ele de volta, que é fazendo com que os
engenheiros que estão responsáveis dentro do Estado façam uma
avaliação a cada cinco anos, ou a cada quatro anos para ser
aperfeiçoado, de todas as obras estaduais,  para que eles possam
dizer para o Estado, até quando muda de Governo, de um Governo
para outro, como é que estão as condições. O que vai evitar com
isso?  Que as firmas que fazem reformas, elas têm que fazer uma
obra bem feita, porque daí a cinco anos ou quatro anos, com a
vistoria de uma equipe que tem toda uma responsabilidade, com
direito e poderes para punir, vai responsabilizar essas firmas que
estão fazendo gambiarras, essas coisas todas, muitas vezes
superfaturadas, porque tem que molhar a mão de alguém.

Então eu acho que esse projeto é um projeto de alcance.
Eu conversava com um Deputado de Curitiba poucos dias atrás, e
ele me disse que teve um alcance muito grande nesse setor, até
na questão de não deixar fazer gambiarra de obra no nosso Estado.
Eu me coloco à disposição para entrar nessa luta, porque eu acho
que vai beneficiar não simplesmente uma classe, vai beneficiar a
todos os setores do Estado, já que a categoria chamada à
responsabilidade quando uma obra desaba, ela tem que ser
chamada também, dado o valor quando ele faz o seu trabalho,
com todos os seus direitos.

Um outro assunto que eu gostaria aqui de falar é na
questão dos nossos engenheiros de tráfego, do trânsito do nosso
Estado. É outra classe que eu sei que estão, geralmente,
desamparados financeiramente. Muitas vezes não estão sendo
ouvidos, e a gente vê na cidade cada coisa inadmissível. Tem
cidades que se planejam, a questão de trânsito, se mata comércio,
como tem diversos deles aí, todo mundo está vendo. Eu acho
que essas coisas não dão mais para acontecer no nosso Estado,
até porque nós queremos ser um Estado que seja lembrado a
nível nacional, um Estado promissor, um Estado que pode ser
uma nova visão em nível de País, nós temos que começar a corrigir
essas questões, que eu acho que não dá para a gente deixar
passar mais em branco.

Eu gostaria aqui, para finalizar, eu vou ceder um pouco
do meu espaço para o meu companheiro Dantas, que ele me
solicitou, se a Mesa permitir. Eu gostaria de me referir novamente
à questão do Requerimento da CPI. Eu me lembro muito bem
que aqui nesta Casa eu fiz verbalmente no primeiro dia que foi
solicitado à Casa que desse um parecer jurídico, se tinha
competência da Casa para que se fizesse, instalasse essa CPI, na
questão do SINTERO. E hoje nós temos a grata satisfação de
receber dois juristas, um do Senado outro da Câmara Federal,
que estão em nosso meio, e que vêm mostrar para a gente que
realmente não tem amparo legal para que se instale essa CPI, sob
pena de nós sermos até, com chacota, enfim, sendo
desacreditados mais uma vez por questões que nós precisamos,
como disse, botar os pés no chão, sempre estou dizendo aqui,
com diálogo, com conhecimento, para que a gente não faça coisas
que possa acontecer no dia de amanhã a gente servir até de
descrédito para toda a população. E eu estava lendo esta ação,
esse mandado de segurança, e vi que tem muita fundamentação
em todas as cartas, ou seja, a Carta Estadual, a Carta Magna, e
vem realmente nos esclarecer algumas questões. Eu faço, reitero
o pedido do Deputado Ribamar a toda a Mesa Diretora e até ao
Presidente, que eu sei que é uma pessoa que tem muito diálogo,
para que se retirasse, de repente, que se estudasse com carinho.
Não estou aqui querendo desmerecer Deputado nenhum, que é
um direito de cada um, para que a gente não fizesse um trabalho
que daqui a pouco pode servir até de desprestígio para a nossa
Casa. Que fizesse alguma coisa com segurança também, porque
se a gente olhar em nível de país, é a primeira CPI de Sindicatos
do Brasil e mais uma vez Rondônia nessa situação. Que se abra
uma CPI, com segurança, que não façam, novamente, coisas que
venham na mídia nacional novamente nos envergonhar. Eu faria
esse pedido até como Parlamentar, eu quero ter a liberdade de
pedir até dentro da nossa bancada para que a gente olhasse isso
com mais segurança, porque de repente a gente poderá ser mais
uma vez alvo de notícia, essas coisas todas. E dizer a todos os
senhores que eu sempre disse que o nosso Estado passa por uma
fase de mudança. Nós todos estamos empenhados porque o
Estado de Rondônia passa para o Brasil uma imagem, porque é
um Estado rico, a gente sabe que é um Estado rico, é um Estado
promissor, tem muita gente boa, tem muita coisa boa aqui.
Infelizmente o que a gente ouve é coisa ruim, e eu disse ainda no
dia da minha posse, fiz um apelo para a imprensa, que a imprensa
ajudasse a falar das coisas boas, até para formar esse cidadão que
está se formando como pessoa. Muitas pessoas que dizem: - Ah,



25 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 46 907Pág.

Deputado, eu voto em quem rouba, mas faz! Como se isso fosse
uma coisa legal. Como se isso fosse uma coisa normal.

Então eu acho que nós precisamos criar uma nova visão
do nosso Estado também, porque o nosso Estado, logo, logo,
com o Presidente Lula, com certeza vai ser um dos Estados que
vai mais produzir energia. Claro que é o início do projeto, produzir
energia do país. Então nós temos muita coisa boa no nosso Estado,
nós temos um povo trabalhador, nós temos gente honesta, mas
também temos muitos picaretas, e muitos malandros e muita
gente que está aqui justamente só para explorar o nosso Estado.
Então eu acho que nós precisamos passar uma imagem para o
nosso país, para o mundo de uma coisa diferente daquilo que nós
vimos. E eu acho que cabe a nós da Assembléia Legislativa, cabe
o diálogo de todos os Poderes, cabe a todos os partidos, a todas
as crenças religiosas começar a discutir e colocar em primeiro lugar,
não nossos interesses, mas no interesse da população e do nosso
Estado. É para isso que nós temos um mandato e é para isso que
nós estamos aqui, eleitos para defender nosso Estado. Se a
Presidência ceder o resto do espaço de tempo, eu gostaria de
ceder o meu espaço ao Professor Dantas que pediu uma parte
do meu tempo.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente,  demais
nobres companheiros Deputados, a imprensa, o pessoal da
Taquigrafia, público aqui presente.

Gostaria, Sr. Presidente, apenas de falar do meu
descontentamento e, assim, de certo modo de me sentir
desconfortável perante essa questão da CPI do SINTERO. Tenho
puxado pela mente, tenho raciocinado, analisado, sou uma pessoa
bem ponderada, eu não gosto nunca de tomar nenhuma atitude
antes de analisar todos os ângulos, todos os atos. E eu tenho
visto, Sr. Presidente, não tenho achado muita coerência, não
tenho visto a legalidade, e é esta que é a minha questão. Não
falo simplesmente como Deputado, mas também como professor
e membro do SINTERO, já faz muito tempo, desde que surgiu,
professor já há 27 anos, mas não é isso também. Eu digo aqui de
consciência e de coração, Sr. Presidente, eu gostaria que esta
Casa revisse melhor essa questão da CPI. A minha preocupação,
tenho quase certeza disso, é que isso vai abrir um precedente
perigoso não só em Rondônia, para mais de 11 sindicatos que nós
temos, só em Rondônia. Em Rondônia nós já temos cerca de 12
sindicatos, só os que eu tenho na lembrança agora aqui, 11 a 12
sindicatos em Rondônia. E eu pergunto aos presidentes de
sindicatos, quando eu encontro por aí: se caso algum dia nós
viermos a investigar o seu sindicato, você vai ficar satisfeito? Então
ninguém fica satisfeito, Sr. Presidente, nem eu também e alguém
diz aí: mas quem não deve não teme! Isso nem sempre é verdade.
Tem muita coisa que é um refrão, tem muita coisa que é dito
popular, mas quando a gente vai analisar a fundo, Sr. Presidente,
nem sempre é 100% de verdade.

Eu, por exemplo, eu não devo, eu não temo, mas eu
vou ficar muito chateado se alguém for vasculhar minha casa,
procurar alguma coisa lá. Eu vou ficar muito incomodado, muito
triste se eu chegar lá em casa e ver a Polícia entrando lá e
procurando coisas lá dentro. E eu não temo, Sr. Presidente.
Sinceramente eu não mexo com nada, a minha vida é uma carta
aberta, mas nem sempre um ditado, que muitas vezes é pego
assim, a gente pode tomá-lo como verdade e baseado nele nós
baixarmos uma tese e irmos defender uma tese.

Então eu vejo, Sr. Presidente, que essa CPI do SINTERO,
isso é um pedido meu, não é porque eu sou sindicalista também
não e nem porque eu faço parte do SINTERO, mas eu me sinto
assim de certo modo, no meu orgulho de sindicalista neste instante,
eu me sinto assim ferido e triste com essa CPI, que eu afirmo,
continuo afirmando que é uma CPI que eu não estou vendo o
propósito dela e nem a legalidade dela. Então eu gostaria que o
Sr. Presidente nos trouxesse, nos apresentasse a legalidade dessa

CPI para nós podermos ter assim a nossa base firmada e nós termos,
não que seja contra a CPI, não sou, mas eu sou a favor do que é
justo. Se a CPI for ilegal, eu estarei contra ela seja no SINTERO,
seja em qualquer lugar que for. O meu medo é o precedente,
daqui a pouco nós vamos estar formando CPI para investigar os
outros sindicatos também que nós temos, as outras agremiações,
as associações, as entidades. Imagine só um sindicato, uma CPI
para investigar as entidades que nós temos por aí afora.

Então, Sr. Presidente, eu deixo aqui o meu
pronunciamento e eu gostaria até de nem falar mais nesse assunto,
se for possível, que é um assunto assim que eu acho que nós
ficamos assim chateados e perdemos tempo com essa questão
de CPI do SINTERO, CPI do SINTERO, tanta coisa importante
que nós temos para fazer em Rondônia e principalmente agora
com o Governo Federal querendo investir em Rondônia, o PAC,
Sr. Presidente, tanta verba vem para cá, para Rondônia. Nós temos
que estar ocupados é com isso, correr atrás disso. Eu,
sinceramente, como membro do SINTERO, só tenho que
agradecer esse sindicato porque alguma luta, alguma conquista
que eu tive, se não fosse o SINTERO eu não teria conseguido. O
IPERON, essa questão da isonomia mesmo, quem está lá dentro
sabe e nós sabemos disso, se não fosse o SINTERO arregaçar as
mangas nem esse IPERON que já receberam não teriam recebido
e não iriam receber nunca, nós sabemos disso. Alguns já
receberam, pelo menos um pouco, e agora, insatisfeitos, a gente
não entende, mas eu penso que se fosse deixar por conta de
outros aí, se não fosse o sindicato ter entrado firme, nós não
teríamos recebido, o pessoal não teria recebido nem a isonomia
que já recebeu.

Então, deixo aqui o meu pronunciamento, eram estas
minhas palavras e o Professor Dantas vai estar sempre na coerência,
Sr. Presidente, vendo aquilo que é certo. Se eu entender que
esse sindicato, que essa CPI seja justa, seja legal, estarei do lado
dela. Agora, enquanto isso, eu estarei contra, voto contra, estarei
defendendo a não instalação dessa CPI.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de 20 minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Miguel Sena.

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria aqui de cumprimentar a
Mesa Diretora, através do nosso Presidente Neodi...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu queria pedir
ao público presente que tivesse respeito com o Deputado, que
deixasse o Deputado falar.

O SR. MIGUEL SENA – Cumprimentar os nobres
Deputados aqui presentes, falar um pouco sobre a questão do
posicionamento do nosso companheiro Deputado Valter Araújo,
quando o Deputado Valter Araújo falou aqui sobre o Encontro
dos Evangélicos, parabéns, eu acho que é isso mesmo, a questão
é válida e sem dúvida nenhuma se eu pudesse eu deveria estar
presente com os senhores ...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu queria pedir
ao público silêncio, porque senão nós teremos que encerrar a
sessão e esvaziar a galeria desta Casa. Gostaria que, por favor,
vocês têm todo direito de fazer suas reivindicações, mas eu gostaria
que fosse feita a reivindicação com educação, como é hoje aqui
os sindicatos que representam a Educação do nosso Estado. Então
eu gostaria que, por favor, fizessem o seu manifesto em silêncio.
Caso contrário, eu vou encerrar a sessão e vou pedir que sejam
esvaziadas as galerias desta Casa.

O SR. MIGUEL SENA – Muito bem, Presidente, obrigado.
Cumprimentar o companheiro Jesualdo quando falou aqui sobre a
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questão do DNIT. Dizer ao Deputado Jesualdo que realmente o
DNIT é uma vergonha para o nosso Estado, aliás, é mais uma
vergonha nos órgãos que nós temos aí, porque se nós formos
avaliar, Deputado Jesualdo, a estrada que liga aqui a Guajará-Mirim,
e eu cheguei de lá nessa terça-feira, ela encontra-se bem pior do
que a que liga Porto a Vilhena. Então fica aqui a minha
congratulação com V.Exª., com todos os Deputados que têm
reclamado realmente dessa estrada. Falar, Presidente, que eu estive
também, tive o prazer de receber no município de Guajará-Mirim,
no domingo passado, uma reunião importante, uma reunião com
o pessoal do Sindicato dos Agentes Penitenciários, categoria
aquela, Presidente, que vem sofrendo um grande desgaste como
categoria e que também estão se organizando para cobrar os
seus direitos, cobrar aquilo que lhes é devido. Entre isso estão as
demissões de 27 agentes penitenciários que foram feitas e eu
pedi ao presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários que
estivesse comigo para nós irmos juntos ao Governador do Estado,
tentarmos sensibilizá-lo sobre a questão desses funcionários que
foram demitidos aí durante o movimento paredista, durante uma
greve que fizeram contra a Secretaria de Assuntos Penitenciários.

Eu achei correto, parabenizei o presidente pela sua
iniciativa de sair daqui e marcar uma reunião em Guajará-Mirim
com todos os agentes penitenciários daquele município e fazer
essa reivindicação, dar posse ao Delegado Sindical daquele
município, dar posse ao presidente da Associação dos Agentes
Penitenciários daquele município e deu posse às pessoas que
realmente eu conheço, pessoas que realmente a gente tem o
maior respeito. Dizer a esta Casa e parabenizar o contato que foi
mantido ontem durante a noite pelo presidente da Força Sindical,
em nome da Intersindical, o Sr. Amaral, que esteve ontem me
ligando durante a noite, durante duas vezes, preocupado com o
que está acontecendo. Dizer ao Amaral, que ele também esteve
conversando com o Governador, segundo ele mesmo, há cinco
minutos  o Governador me ligou, agora, pedindo que eu fosse a
sua residência tão logo termine esta sessão. Eu disse ao Governado
que estarei indo à casa dele, mas antecipei também a minha posição,
eu não vou ceder à pressão de ninguém e nem do Governador.
Dizer Presidente, que tenho recebido inúmeras ligações...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pela última vez
eu vou pedir ao pessoal da galeria que, por favor, se comportem
como, realmente, funcionários da Educação, como professores,
como educadores, com respeito, para que a gente possa concluir
aqui a palavra do Deputado. Eu gostaria do seguinte: nós estamos
num país democrático, todos os Deputados falaram aqui, todo
mundo ouviu. E eu gostaria de dizer o seguinte: com apelação,
com afronta nós não vamos a canto nenhum. Eu estou, desde o
início dessa CPI, tentando intermediar, tentando adiar. Eu gostaria
de pedir às pessoas que estão aqui nesta Casa, nós não iremos a
lugar nenhum desta forma. Com afronta nós não vamos conseguir
resolver as questões do Estado de Rondônia, não vamos conseguir
resolver essas questões.

Então, por favor, eu gostaria de pedir, não gostaria aqui
de tomar uma atitude radical de pedir que fossem esvaziadas aqui
as galerias desta Casa. É a última vez que eu vou estar avisando.
Eu gostaria que deixassem o Deputado concluir aqui o seu
pronunciamento.

O SR. MIGUEL SENA – Dizer, Presidente, que tenho
recebido inúmeras ligações de pessoas ligadas à imprensa, de
jornalistas que eu considero de grande seriedade neste Estado
de Rondônia, e não são poucos, e entre eles, agora recebi a
ligação, com muito prazer, eu recebi uma ligação do Sr. Antônio
Queiroz, jornalista conceituado nesta cidade. Dizer também ao
nobre Deputado Ribamar Araújo e ao nobre Deputado Professor
Dantas que eu já disse aqui antes, Deputados, que a questão
judicial, a questão legal dessa Comissão Parlamentar de Inquérito

cabe ao Sindicato entrar na Justiça. Eu acho que é um direito
deles. E caso a Justiça, caso a Justiça tenha um entendimento,
tenha um entendimento que este ato, desta Casa, destes
Parlamentares não é legal, não tem problema, iremos respeitar.
Eu irei respeitar esse ato judicial, da mesma forma que a um
diálogo, o que foi feito ontem pelo presidente da Força Sindical,
o senhor Amaral, quando me ligou e pediu para que nós
pudéssemos sentar para conversarmos, tudo bem, porque
estiveram em meu gabinete na terça-feira e aí um site aí divulgou
que eu não recebi os sindicalistas, que eu não recebi ninguém em
meu gabinete. Mais uma vez faltando com a verdade, porque na
terça-feira era aniversário de Guajará-Mirim e todos sabem que eu
me encontrava naquele município a serviço. Encontrava-me
naquele município, festejando os 78 anos de Guajará-Mirim.

E para finalizar, eu gostaria de dizer, aqui, aos nobres
colegas, ao público aqui presente, à imprensa e a quem interessar,
que eu sempre fui do seguinte ditado: diga-me com quem andas,
que eu direi quem és. Por que eu estou dizendo isto, Presidente?
Por que eu estou dizendo isto Deputado Alex Testoni? Por que
eu estou dizendo isto Deputado Jesualdo? Por que eu estou
dizendo isto, Deputado Tiziu? Pelas más companhias em que esta
instituição, que nós estamos nos referindo, anda. Por exemplo, o
nosso Deputado Alex Testoni falou há pouco tempo de uma
funcionária fantasma, que o fantasma entrou na Justiça, Deputado,
para receber salário. Agora, eu chamo a atenção da imprensa, eu
chamo a atenção da imprensa aqui neste instante para o que eu
vou falar, e aí nada pessoal. Mas se é uma vergonha, Deputado, é
uma vergonha um fantasma entrar na Justiça para receber salários,
vocês imaginem o que é um falecido, um morto receber salário
nesta Casa. Aí é uma vergonha pior ainda. Aí é um caso de Polícia.
É um caso de Polícia do Estado. É um caso de Polícia Federal. Eu
fico imaginando se é isso que esta categoria, alguns desta categoria
estão defendendo. O dono do Observador está aqui presente,
é um tremendo picareta. Eu repito isso aqui, é um desonesto.
Por que eu estou falando isto aqui? Porque esse cidadão, e aqui
eu vou dar nomes aos bois, eu vou dar nomes aos bois neste
instante, esse cidadão, dono do Observador, dono do
Observador, ele recebia, na gestão passada, algo em torno de
sessenta a cem mil reais. E vou dar nomes aos bois. E o nome
para esse cidadão, recebeu um cidadão chamado Aderson Padilha
da Silva, duas vezes, recebia salários duas vezes, recebia rescisão
duas vezes. Marcos Henrique de Machado, também funcionário
dessa instituição de imprensa, o senhor Rodnei Freitas Cerqueira
também recebia. Agora, pasmem os senhores da imprensa,
pasmem os senhores, pasme a população aqui presente, um site
que se autodenomina sério, um site que faz questão de ficar
denunciando picuinhas, faz questão de ficar mentindo, inventando
histórias dos Deputados desta Casa, como inventou do Deputado
Jesualdo, como inventou do Deputado Alex, como inventou do
Deputado Tiziu, e como viria inventar de qualquer Deputado aqui
desta Casa, e principalmente como inventou da minha pessoa.
Pasmem os senhores, a esposa do dono desse site, a esposa do
dono desse site, olhem só a vergonha, a senhora Nadir Alves dos
Santos, CPF 652.002.767-68, ou 69, recebeu desta Casa, recebeu
desta Casa, no mês de janeiro, três rescisões, três rescisões. Uma
rescisão no valor de R$ 5.045, 32 (cinco mil, quarenta e cinco
reais e trinta e dois centavos). A outra rescisão no valor de R$
4.955,74 (quatro mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos). E uma outra de R$ 833,00
(oitocentos trinta e três reais). Isso como parte da rescisão que
foi paga no mês de janeiro.

E agora eu pergunto aos companheiros Deputados, aos
colegas Deputados, ao nobre Deputado Ribamar, ao nobre
Deputado Neri Firigolo, aos nobres Deputados em geral e à Mesa
Diretora: é justo um site desse sobreviver de dinheiro público? É
justo um site desse receber dinheiro por pessoas que já faleceram,
de pessoas que já morreram? É justo? E aqui, Deputado Tiziu,
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Deputado Alex, quando Vv.Exªs. vêm aqui a esta Casa e dizem
que fantasma recebeu, é uma vergonha. Agora, vergonha maior
ainda são pessoas mortas receberem. E aí eu pergunto a todos
vocês: é esse tipo de gente que está no meio de vocês? Esse
tipo de gente e que deveria ser expurgado porque ele é um
vagabundo, um picareta, um safado. É isso que quero dizer a
todos vocês. E o pior de tudo, só vive de extorquir recurso público.
Só vive de extorquir a categoria política do Estado de Rondônia.
Isso é uma espúria da imprensa do Estado de Rondônia. E dizer a
todos vocês, parabéns, Amaral, parabéns para você. Eu acho que
é com diálogo que se fazem as coisas, não é através de pressão,
não é através de grito, não é através de nada disso, é através do
diálogo, através da conversa.

Eu fui sindicalista e continuo com a mesma ideologia. E o
que eu estou tentando fazer é o quê? É esclarecer as coisas
sérias, mas caso haja uma conversa, caso haja um diálogo, caso
haja um convencimento meu, eu disse ontem aqui, eu não tenho
problema nenhum de voltar atrás, mas não será através de pressão.
Não será através de pedido de CPI, disso ou daquilo, porque não
me interessa nada. Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz eu assumo o
que fiz. Quando eu comprei remédio com dispensa de licitação
para o hospital, eu comprei e não nego. Respondo ação civil pública.
Quando que comprei marmitex, comida para o hospital, eu comprei
sim, comprei e compraria de novo, porque eu não poderia deixar
as pessoas morrerem de fome, não se preocupe com isso. Tudo
que eu fiz eu faria de novo e respondo à ação civil pública, sim.
Respondo por quê? Porque esses irresponsáveis, esse irresponsável
da imprensa fez denúncias evasivas, dizendo que teria desviado
isso e aquilo outro, e toda a população do Estado de Rondônia
sabe da minha história, sabe da minha história de luta, sabe da
minha história de batalha, sabe da minha história de trabalhador.
Comecei minha vida pública em Guajará-Mirim, no Sindicato dos
Urbanitários, mas antes disso eu fui vendedor de picolé em Guajará-
Mirim, eu fui vendedor de pastel, fui vendedor de saltenha em
Guajará-Mirim, fui engraxate de sapato nas praças de Guajará-
Mirim, então eu não me envergonho de nada. A minha vida é um
livro aberto, a minha vida é aquilo. A única coisa que eu me
preocupo, e tenho dito isso direto, eu tenho falado para o
Presidente da CUT, Itamar, para o Vereador Wildes quando veio
comigo, e falei ontem para o Sr. Amaral, eu não concordo com a
companhia que eles andam porque essa companhia é espúria. Foi
isso que eu disse para eles. É uma companhia vergonhosa e você
vê, de vez em quando, é do lado desse site o nome do SINTERO,
infelizmente. Isso realmente eu considero uma vergonha. No mais
eu digo a todos vocês que as minhas posições continuam firmes,
firmes, firmes como nunca, caso me provem o contrário, se me
convencerem, me provarem o contrário que tem alguma coisa
errada e se judicialmente foi entrado também e outros podem
desistir da ação, não tem problema, eu desisto por questões
judiciais. Não sendo por isso, eu vou em frente. Vou ter uma
conversa com o Governador, o Presidente pediu para  ter uma
conversa comigo daqui a pouco, vou ter uma conversa com o
Presidente, ontem nós nos reunimos com 07 Deputados aqui
nesta Casa para discutir isso aqui, por uma iniciativa do Deputado
Tiziu, iniciativa do Deputado Jesualdo, do Deputado Wilber, do
Deputado Alex, do Deputado Ezequiel Neiva, por iniciativa deles
sentei para conversar, o Tucura também estava junto, sentei para
conversar, discutimos, esvaziamos a nossa discussão e marcamos
para hoje. Então a discussão está aberta, é isso aí mesmo. Mas eu
reafirmo a vocês, a minha posição é aquela. Não gostaria aqui,
tenho várias situações para colocar aqui sobre a instituição em
discussão, a pedido do Presidente e do Governador eu não irei
fazer essas denúncias agora, e do próprio Amaral, eu não irei fazer
essas denúncias agora para que nós possamos conversar.

Então, no mais, seria isso aí, dizer a todos vocês, agradecer
o apoio da imprensa que nós temos recebido. Agradecer o apoio
dos Deputados que me ligaram ontem à noite, dois Deputados

passaram na minha casa e assinaram o meu pedido, a segunda via
do meu pedido aí. Ou seja, está mais reforçado ainda hoje,
Presidente, mas dizer a todos vocês que da minha vida toda que
eu passei de sindicalista foi de diálogo, já fiz greve de fome, fiz
isso que vocês estão fazendo aqui com cartazes. Eu me lembro
que estava eu, o Tácito e o Jorge Streit, do Sindicato dos Bancários,
não sei se o Itamar estava naquele dia aqui, que nós íamos fazer
uma discussão aqui e na Tribuna discutindo estava o Deputado
Reditário Cassol, Sr. Presidente, pai do Governador hoje, e ali eu
levantava uma faixa, não tinha esse vidro aí, a gente levantava
uma faixa daquelas, maior do que aquela, e quando levantava a
gente jogava o dinheiro aqui dentro dizendo que o cara estava se
vendendo, jogava as moedas de um real por cima da faixa. Nessa
brincadeira eu fui atender alguém que estava lá atrás, o Deputado
Reditário estava falando aqui, quando ele começou a falar a faixa
abaixou eu peguei dinheiro e joguei aqui na Tribuna. Os Deputados,
o Deputado Reditário Cassol saiu daqui e me botou para correr
dali. Então eu já fiz muito isso, gente, e eu fico muito à vontade.
Democracia foi feita, democracia foi criada para isso aí. Do mesmo
jeito que vocês estão fazendo, eu parabenizo a todos vocês, é
um direito da democracia, é um direito a vida pública. Do mesmo
jeito que vocês têm esse direito eu também tenho esse direito.
Agradeço de coração a todos vocês, à imprensa, à população,
aos colegas Deputados que tem me apoiado neste momento, a
todo mundo que tem me dado apoio, aos jornalistas, à imprensa
toda.

Obrigado. Bom dia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 20 minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, senhoras e senhores da galeria, funcionários
da Casa. Sr. Presidente, eu me inscrevi hoje no Grande Expediente
porque ontem, após ouvir o brilhante pronunciamento de meu
companheiro Deputado Jesualdo Pires, eu quero, Deputado
Jesualdo, trazer aqui alguns dados concernentes ao que V. Exª.
colocou ontem aqui, porque no dia 9 de abril eu protocolei e foi
lido pela Mesa, por V.Exª., um Requerimento, tanto junto à CAERD
quanto junto à CERON e junto à Secretaria de Estado da Fazenda,
na busca de algumas informações dado os questionamentos que
são feitos, tanto na questão da cobrança da iluminação pública e
da deficiência que existe da iluminação pública, em todos os
municípios do Estado de Rondônia, como é o caso do meu município
de Porto Velho, onde, ainda como Vereador, no primeiro ano do
mandato do atual Prefeito, nós, além da cobrança da taxa cobrada
dos contribuintes que não têm iluminação pública, nós autorizamos
a Prefeitura a fazer uma captação de recursos na ordem de R$
2.560.000,00 (dois milhões e quinhentos e sessenta mil reais)
para iluminação pública. E isto era para ser colocado lâmpadas em
todos os pontos da cidade de Porto Velho e dos distritos e até
hoje a única coisa que eu vejo na televisão é a mídia dizendo que
até o final do ano a Prefeitura vai colocar 28 mil pontos de
iluminação pública, coisa que já era para estar realizada. E dada a
essa questão de ficarem atribuindo a culpa, a Prefeitura atribui
culpa à CERON, a CERON atribui à Prefeitura e o contribuinte
continua pagando, sem ter iluminação pública, eu fiz uma solicitação
à CERON para informar a esta Casa a data de instalação da CERON,
nos 52 municípios do Estado de Rondônia, o valor da arrecadação
mensal que a CERON tem com a cobrança da taxa de energia, em
cada município, e o valor que ela arrecada com iluminação pública
e repassa para as Prefeituras. Estou aguardando da CERON essas
respostas.

Por que isso, Sr. Presidente? Nós temos acompanhado,
ao longo dos anos, todo esse questionamento com relação à
CERON. E eu fui informado que a CERON não recolhe o ICMS que
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deveria recolher para o Estado de Rondônia. Com isso também
esse dinheiro deixa de entrar naquele bolo do qual 25% são
destinados para os municípios. E desses 25%, cada Prefeitura
tem ali o seu percentual, e quando a CERON, Deputado Kaká,
deixa de fazer o recolhimento do ICMS, às vezes alegando que o
Estado não paga as contas de energia e também não faz o encontro
de contas, quem são lesados são os municípios que teriam uma
fatia maior do repasse do ICMS e que ficam no prejuízo numa
briga entre CERON e Governo do Estado de Rondônia.

Com essas informações que virão para esta Casa,
Deputado Luiz Cláudio, nós podemos criar aqui uma comissão para
fazer esse levantamento para ver de que forma, Deputado
Maurinho, a CERON vai recolher o ICMS, que ela nunca recolheu
para o Estado de Rondônia, para que o Estado possa fazer o
repasse dos percentuais que são devidos aos municípios. Assim
como, a partir do momento que a cobrança seja legal ou ilegal,
mas que nós tivermos a informação dos valores, Deputado Ribamar,
que a CERON está recebendo de iluminação pública e repassando
para os municípios, nós vamos ter aqui um argumento para cobrar
das Prefeituras a efetivação da implantação da iluminação pública
no Estado de Rondônia. Porque é um caos, Porto Velho sofre
com isso. Nós temos bairros em Porto Velho que sequer têm
rede de energia, é rabicho, e esses cidadãos estão pagando taxa
de iluminação pública.

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

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

O Sr. Jesualdo Pires – Obrigado pelo aparte, Deputado
Valter. Quero me congratular com seu discurso e reafirmar essa
posição sua da importância dessas informações perante a CERON.
Eu também estou encaminhando um Requerimento hoje à CERON
e à AROM preocupado com essa situação, e V. Exª. me passou
ontem também que está preocupado. Eu acho que é uma luta
de todos nós a questão da ilegalidade da cobrança da COSIP, que
é a Contribuição de Serviço de Iluminação Pública. É uma ilegalidade
porque fere o Código de Defesa do Consumidor, no Art. 4º, quando
se condiciona o fornecimento de um produto, ou seja, se
condiciona o fornecimento da energia usada dentro de sua
residência com o fornecimento da iluminação pública. E fere
também a questão da isonomia tributária, quando frontalmente
fere essa isonomia tributária quando a cobrança da taxa de
iluminação pública é feita através de um percentual fixo. Isso é
uma afronta à Constituição Federal, é uma falta de isonomia
tributária. E este questionamento que faço também, quero receber
seu apoio, estou dando esse apoio a V. Exª. também nessa
preocupação em relação à concessionária CERON.

Muito obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Nobre Deputado, eu solicito
à taquigrafia que o seu aparte faça parte de meu discurso. E só a
título de informação, Sr. Presidente, ainda quando era chefe de
gabinete da Prefeitura de Vilhena, nós fizemos um levantamento,
Deputado Jesualdo, dos investimentos que a Prefeitura de Vilhena
tinha feito, em especial de rede de energia e até mesmo das
contas de energia que não tinham sido pagas, e do valor do
percentual que a CERON deveria repassar para o Estado, que
Vilhena receberia disto, e quando nós solicitamos da CERON para
que a gente pudesse sentar e fazer esse encontro de contas,
até ontem não tivemos resposta. A CERON não tem interesse
nisso porque o valor é altíssimo que eles deveriam repassar e
nunca repassaram em cima da desculpa, mas tem a coragem de ir
lá cortar a energia de escola, cortar energia de creche, cortar a
energia até do próprio prédio da Prefeitura. Isso é uma vergonha.
É algo que precisa ser tomada uma posição e que esta Casa vai
tomar essa posição, está tomando essa posição, inclusive eu acho

que seria objeto até de uma audiência pública, se for o caso, para
a gente discutir isso mais amiúde, trazendo aqui todas as partes
para que a gente possa fazer uma discussão disso e chegar a um
denominador comum.

Uma outra questão que eu trago à baila nesta manhã, Sr.
Presidente, é a questão da CAERD. Ainda na minha época de
Prefeitura de Vilhena, e o Deputado Marcos Donadon conhece
bem essa situação, e dada à falta de investimento, à falta de
dinheiro, que o Estado sempre alega não ter para fazer
investimento na extensão das redes de abastecimento de água
para a população do nosso Estado, eu procurei, na época, através
de uma informação, a Fundação Nacional de Saúde, e na época,
Deputado Marcos, eu descobri que o Governo Federal, quando
criou aqui o Estado de Rondônia, não repassou a CAERD para o
Estado, mas para as Prefeituras, com toda estrutura, Deputado
Tiziu, que tinha criada em cada município. Na época, me interessava
apenas Vilhena. Consegui pegar cópia desse documento, fizemos
uma mobilização em Vilhena e pegamos a CAERD para o município
de Vilhena. Hoje Vilhena tem 99% das residências de Vilhena
atendidas com água tratada, o Deputado Marcos Antônio é
testemunha disso. E temos hoje Cacoal também que é um
exemplo, onde o SAE, que também era da CAERD, que hoje é da
Prefeitura de Cacoal onde tem 100% de água tratada, 100% das
residências de Cacoal com água tratada, oferecida pela Prefeitura
e ainda sobra dinheiro em caixa. Cacoal hoje já tem 27% de
saneamento básico. Da mesma forma que Alvorada do Oeste tem
80% das famílias atendidas com água encanada e 40% de
saneamento básico. Pimenta Bueno, que também a água é de
responsabilidade da Prefeitura, tem 100% de água tratada. E o
que eu quero chamar a atenção aqui é que nós podemos trabalhar
junto ao Governo do Estado de Rondônia para que repasse para
os municípios a responsabilidade pela CAERD. O Estado não tem
dinheiro, não tem recurso próprio, Deputado Tucura, para fazer
investimento na expansão da rede de água. Essa é a alegação
permanente. Nós temos visto a luta do Governo até nessa
administração compartilhada e não se consegue chegar a um
denominador comum. E as experiências, Deputado Luiz Cláudio,
que nós temos onde foi municipalizada, foi resolvido o problema,
porque todo recurso que é arrecadado em Vilhena, que é
arrecadado em Cacoal, que é arrecadado em Pimenta Bueno, é
investido 100% na expansão da rede de água e saneamento
básico.

O Sr. Tiziu Jidalias – Um aparte, Deputado?

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

O Sr. Tiziu Jidalias – Primeiro, eu quero parabenizar o
nobre Deputado Valter por estar trazendo mais uma vez um assunto
muito importante a esta Tribuna e que V.Exª.  mesmo é
conhecedor, nobre Deputado, que eu tenho, já por algumas vezes,
me pronunciado sobre esse assunto fazendo todas as vezes até
referência a alguns municípios que somos mais conhecedores,
porque é da nossa região, como é o caso de Buritis. Temos
denunciado que está a beira de uma epidemia por causa
exatamente de que 100% da água daquele município continuam
contaminados. E eu vejo hoje o nobre Deputado Valter com uma
grande preocupação nesta causa, V.Exª. mesmo é testemunha
quando eu, a semana passada, fazendo referência sobre a CAERD
e, é claro, sem estar contra A ou contra B, nós estamos aqui
muito mais é a favor do Estado de Rondônia e é por isso que
defendemos esta causa. Cheguei até a falar na privatização desse
órgão, da CAERD, que de repente em épocas passadas serviu ao
Estado, mas que hoje, infelizmente, continua deficitária e já não
atende mais às necessidades do povo de Rondônia.

Portanto, nobre Deputado, eu quero só contribuir com
o seu grande discurso, dizer que sou solidário a esta causa e
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compartilho da mesma idéia. Entendo que se o Governo Estadual
tivesse essa nobreza de fazer esse estudo, repassar para as
Prefeituras, como V.Exª mesmo citou o caso de Cacoal que está
sendo muito bem administrado, só a título de esclarecimento,
quero dizer que o Prefeito Confúcio Moura, da minha cidade de
Ariquemes, também tem um grande interesse de municipalizar
também a CAERD, porque nós temos certeza que a partir do
momento que os 52 municípios do Estado de Rondônia tiverem a
competência de poder administrar a CAERD nós vamos realmente
ter água tratada de qualidade e nós vamos ter, com certeza, um
grande progresso no saneamento básico do nosso Estado.

Parabéns pelo seu grande discurso.

O SR. VALTER ARAÚJO – Obrigado, Deputado Tiziu,
pelo aparte. Peço que inclua no meu pronunciamento. E antes
de ouvir o Deputado Maurinho, eu quero só fazer referência aqui,
Deputado Tiziu, eu estive conversando com o Prefeito Confúcio,
na semana passada, juntamente com o Pastor Neles, o Vereador
Enoque, o Juarez, e ele me falava dessa preocupação e inclusive
de uma lei federal que já atribui aos municípios a competência
para tratar, para criar suas próprias companhias de saneamento
básico, de água e esgoto. E ele já estaria encaminhando para a
Câmara Municipal um projeto de lei para ser aprovado, onde ele
iria definir essa questão da água e inclusive discutir com o Governo
do Estado para poder repassar para a Prefeitura de Ariquemes a
responsabilidade pelo gerenciamento da CAERD, para que eles
possam fazer esses investimentos. E é bem verdade que água
tratada é uma questão de saúde, nós vivemos num Estado,
Deputado Luiz Cláudio, que nós estamos correndo o risco de, em
muito pouco tempo, nós termos todo o nosso lençol freático
contaminado pela questão dos lixões, como é o caso de Porto
Velho a céu aberto, jogado de qualquer jeito, pela questão do
lixo hospitalar que está sendo jogado em valas comuns abertas na
beira dos igarapés e está contaminando todo o lençol freático de
Porto Velho. E nos outros municípios do Estado de Rondônia isso
também não é diferente. E nós precisamos criar esses
questionamentos, chamar para os debates, chamar as prefeituras
para as responsabilidades, os hospitais particulares, as clínicas, as
farmácias para fazer os recolhimentos adequados desses lixos. As
Prefeituras, para terem autonomias para poderem fazer o
investimento direto na questão da água tratada. E o Estado, que
é parceiro disso, tirar essa carga apenas dos ombros do Estado,
que não tem recurso suficiente para fazer esse investimento. Eu
estarei apresentando aqui, Deputado Tiziu, um Requerimento à
Fundação Nacional de Saúde pedindo para eles encaminharem a
esta Casa cópia destes termos de cedência e de doação feita
pelo Governo Federal, através da Fundação Nacional de Saúde,
desses termos de doação para os municípios. Se V.Exª. quiser
assinar junto, Deputado Jesualdo, todos os pares que quiserem
assinar, o importante é que consigamos resolver o problema
também da água no Estado de Rondônia.

O Sr. Maurinho Silva – Um aparte, Deputado?

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

O Sr. Maurinho Silva – Nobre Deputado Valter, eu fico
muito feliz quando vejo a sua preocupação, principalmente com a
nossa CAERD. A questão da municipalização não é problema, a
questão da gestão compartilhada, só temos frutos para colher aí,
mas a minha preocupação maior é quando se fala da privatização.
Eu não consigo ainda pegar a quem está interessando essa questão
da privatização. Porque a gente sabe que hoje, o senhor acabou
de falar em uma empresa, a CERON, que também tinha os mesmos
problemas e hoje em função da privatização perdeu toda aquela
sua boniteza, aquela sua cidadania do Estado de Rondônia. Eu
fico preocupado quando eu vejo alguns Deputados aqui buscar

essa coisa da privatização onde a gente sabe que é uma coisa
que não interessa mais a nenhum brasileiro. Quando se fala em
privatizar, hoje, o que vem à cabeça do pessoal, em função das
privatizações irresponsáveis que foram feitas das empresas nacionais,
estaduais, como a Vale e outras e outras empresas, a gente fica
preocupado mesmo, é sinônimo de dar. E o que a gente quer é
uma CAERD bem estruturada, é uma CAERD voltada para o nosso
cidadão do nosso Estado. Eu acabei de ter informação que o
Deputado Natan Donadon disponibilizou em torno de
R$30.000.000,00(trinta milhões) para estruturar a nossa CAERD.
Eu acredito que este ano de 2007, 2008 vai ser um grande ano,
tanto para CAERD como para o Estado de Rondônia, em função
do saneamento básico e outras medidas que possam beneficiar
no sentido de trazer o bem-estar e saúde para o povo de
Rondônia.

Eu só fico preocupado quando alguém busca a
privatização. Mas a solução será que é privatizar? Porque quando
fala em privatizar, a gente já entende logo: vamos dar. É isso que
a gente fica preocupado. Eu acho que há uma repulsa muito
grande, inclusive na última campanha nós tivemos essa posição
negativa e praticamente o brasileiro não aceita mais essa palavra
privatizar. Aceita sim, reestruturar, somar, compartilhar, ajudar,
crescer e produzir.

Muito obrigado, nobre Deputado. Parabéns pela sua
preocupação. Muito obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Eu quero solicitar que inclua
o seu aparte no meu discurso. Eu quero só dizer, Deputado
Marinho, o Estado de Minas Gerais, que é meu Estado de origem,
ele privatizou o sistema de água e esgoto de Minas e lá tem, em
todas as cidades de Minas Gerais, água tratada e esgoto sanitário,
com raríssimas exceções que ainda não conseguiu fazer de forma
privatizada, preço acessível. Tem um estudo feito, já repassado
para a Prefeitura de Porto Velho, para fazer um estudo da
viabilidade dessas ações, mas eu defendo em primeira mão o
repasse do sistema de água da CAERD para os municípios em
parceria com o Governo do Estado para que realmente a gente
consiga fazer esse grande trabalho.

O Sr. Miguel Sena – Um aparte, Deputado?

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

O Sr. Miguel Sena - Dizer ao Deputado, primeiro
parabenizar o Deputado Maurinho, porque, Deputado, quando a
gente tem que fazer uma criticazinha, a gente faz, quando tem
que parabenizar a gente parabeniza. O Deputado Maurinho foi
feliz aqui ao colocar, Deputado Valter, da questão da preocupação,
e eu até sou um pouco contrário ao Deputado Maurinho e contrário
à sua posição. Eu, por exemplo, eu preferiria, caso que tivesse
que acontecer entre uma privatização e uma municipalização, eu
preferiria mil vezes a privatização. Vou explicar por que, Deputado.
V.Exª. sabe muito bem, V.Exª. sabe e todos aqui sabem, quem
passou, quem é amigo de Prefeito, quem passou por Prefeituras
sabe, está aqui o Presidente que foi Prefeito também, muitas
Prefeituras têm responsabilidades, ela faz educação, faz saúde,
faz serviço social, faz uma série de coisas, mas a sua grande maioria,
Deputado, não consegue fazer nem saúde. Não consegue ter
um Pronto-Socorro, não consegue ter uma educação, não
consegue ter creche, não consegue ter iluminação pública, não
consegue ter ruas limpas, não consegue fazer nada. Como é que
ela vai tocar uma empresa como a CAERD? E dizer mais ao nobre
Deputado, que a CAERD, para quem não conheceu e para quem
conhece a CAERD como eu conheço, a CAERD há seis anos era
uma empresa que não pagava os seus fornecedores, era uma
empresa que não pagava os servidores, era uma empresa que
vivia em greve, era uma empresa totalmente falida, totalmente
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acabada. E hoje, pelo trabalho, diga-se de passagem, e aqui eu
quero fazer jus ao Sindicato dos Urbanitários, do qual eu tive o
privilégio de ser presidente sindical, Deputado, o Sindicato dos
Urbanitários num acordo com o ex-Governo Bianco, que também
está de parabéns por essa ação dele, e que foi mantido esses
quatro anos pelo governo Cassol e será agora refeito esse acordo,
eles mantiveram, eles conseguiram reerguer a empresa. E a
empresa hoje é uma empresa salutar, é uma empresa que precisa
que faça esse investimento, é uma empresa que precisa que os
órgãos públicos, as Prefeituras paguem suas contas e, inclusive,
esta nossa Casa de Leis, que deve mais de
R$400.000,00(quatrocentos mil reais) para a CAERD, há anos que
não paga a conta. Esta Casa nossa também tem que pagar a
conta da CAERD. Só isso e obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Nobre Deputado, eu quero
apenas fazer aqui uma colocação, quando V.Exª. faz essa crítica
aos municípios. Nós precisamos entender que a maioria dos
municípios de Rondônia foi criada sem nenhuma infra-estrutura,
sem nenhuma; e estão sobrevivendo pari passu de acordo com
aquilo que têm. E nós somos sabedores que a questão de saúde
é uma questão cara e que apenas o SUS não consegue manter,
até pela forma que é feita a distribuição dos recursos do SUS. Mas
as experiências que nós temos na questão da municipalização do
sistema de água deram certo. E eu quero usar isso como referência,
porque a partir do momento que isso for de responsabilidade do
município e que esse termo de doação ou de cedência, que esse
acordo for firmado e estabelecidos nele os critérios, um dos
critérios, Deputado Ribamar, tem que ser de que 100% dos
recursos arrecadados, com a cobrança da taxa de água, sejam
investidos no sistema de água e até prestado conta. E aí não vai
ter porque a Prefeitura não fazer investimento no setor de água,
ou na secretaria de águas, de acordo com a nomenclatura do
serviço que for criada.

O Sr. Kaká Mendonça – Um aparte, Deputado?

O SR. VALTER ARAÚJO – Pois não, Deputado.

O Sr. Kaká Mendonça – Deputado Valter Araújo, eu
gostaria de parabenizar V. Exª. por trazer essa discussão, que eu
acho muito importante, que é a questão do tratamento de água
dos municípios do Estado de Rondônia. No meu município,
município de Pimenta Bueno, hoje nós podemos ter a satisfação
e o orgulho de dizer que nós temos 100% de água encanada no
nosso município, com o gerenciamento da CAERD. E nós, lá atrás,
tentamos buscar essa municipalização com o entendimento de
ver a viabilidade para poder investir em saneamento básico, que
com certeza o resultado seria muito melhor. Mas, hoje, o grande
problema de tudo isso é a dívida que a CAERD tem com os
servidores. É o passivo com os que devem para trás, que é muito
alto. Então os municípios têm interesse, mas não tem interesse
de assumir essa dívida que tem com os servidores. Mas é uma
discussão que eu acho que é muito importante. Pimenta Bueno
só deu um avanço quando entramos na Justiça, lá atrás, quando
éramos Vereador, e o Ministério Público passou a gerenciar, por
um período, todo o dinheiro arrecadado do município de Pimenta
Bueno, pelo tratamento de água, era investido no município de
Pimenta Bueno. Então, a partir daí, deu uma nova dimensão, e
hoje o nosso município, graças a Deus, tem 100% de rede de
água em todos os bairros da cidade. Mas é uma bandeira
importante, acho que é uma discussão importante porque a gente
acompanhou. Acompanhei Vilhena quando municipalizou e
transformou. O setor chacareiro, longe da cidade, o prefeito Melki
Donadon levou água na época e a gente acompanhou de perto
lá.

Então a gente vê a transformação pelo gerenciamento
local de quem realmente, lógico, tem que ter um compromisso
com a comunidade do município. Então quero parabenizar V.Exª.
por levantar este assunto que é de muita importância e que eu
acho que tem que ter uma discussão para chegar a um
denominador que seja bom, primeiro para a população do Estado
e segundo para a empresa. Obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Nobre Deputado, só a título
de informação, essa questão do passivo é uma questão realmente
que precisa ser discutida, mas eu entendo que isso seria de
responsabilidade do Estado, que deveria achar uma forma de
cobrar, como o Deputado Miguel Sena coloca aqui, que a nossa
Casa está devendo 400 mil reais, cobrar daqueles que não pagam
as suas contas para poder quitar essa questão do passivo. Mas a
municipalização é necessária, ela é eficiente, porque quando,
Deputado Alex, nós pegamos a CAERD em Vilhena, foi na base da
força, da pressão popular, mobilizamos o povo, fomos para a rua,
entramos na CAERD, na época ainda do governo Raupp. E na
seqüência, o presidente da CAERD perdeu o cargo porque ele
não teve controle da situação, mas, graças a Deus, Deputado
Tiziu, que o povo de Vilhena hoje tem água tratada, está fazendo
esgoto sanitário e o povo está sendo atendido.

(Às 10 horas e 43 minutos o Sr. Presidente Neodi
Carlos passa a presidência ao Deputado Alex Testoni).

O Sr. Marcos Donadon – Concede-me um aparte,
nobre Deputado?

O SR. VALTER ARAÚJO - Pois não, Deputado, e após,
Sr. Presidente, o aparte do Deputado Marcos Donadon, dou por
encerrado o meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Deputado, o
senhor ainda tem 1 minuto.

O Sr. Marcos Donadon – Deputado Valter, para ficar
registrado aqui nos Anais da Casa esse pronunciamento seu, de
tanta importância, e realmente tudo que V.Exª. está falando é
verdadeiro. A cidade de Vilhena foi um exemplo dessa atitude de
transformação no setor de distribuição de água. Agora, uma coisa
importante que tem que ser avaliada também é a vontade da
administração municipal. Porque naquele momento houve uma
vontade política da administração, no sentido de retomar e tomar,
na verdade, o controle de água da cidade. Então, nós temos aqui
em Rondônia diversos municípios. E naquele momento travou-se
uma discussão judicial e que a Prefeitura foi vitoriosa, mas houve
uma decisão da Prefeitura, do prefeito que comandava o município,
porque naquele momento o prefeito Melki Donadon, que tomou
essa atitude, na época era o governador Raupp e a Justiça que
deu a decisão favorável. Então se houver uma vontade política,
uma decisão da Prefeitura, acredito que tem caminho para poder
municipalizar os demais municípios do Estado de Rondônia, até
porque há uma jurisprudência, já há um caminho percorrido tanto
da Prefeitura de Vilhena quanto da Prefeitura de Pimenta Bueno
também, me parece que foi similar a decisão judicial.

Então fica aqui registrado o nosso pronunciamento no
sentido de parabenizar V.Exª. que traz aqui esse assunto tão
importante para o Estado de Rondônia.

(Às 10 horas e 44 minutos o Deputado Alex Testoni passa
a presidência para o Deputado Neodi Carlos).

O SR. VALTER ARAÚJO – Obrigado, Deputado Marcos
Donadon, pelo aparte, eu quero aqui agradecer a aquiescência
da Mesa.
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E, tendo dito, muito obrigado, que Deus abençoe a
todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu queria pedir a
colaboração dos colegas que forem usar a palavra para a gente
respeitar o prazo do Regimento Interno por conta dos horários
aqui da sessão.

Encerrado o Grande Expediente, passaremos às
Comunicações de Lideranças.

Com a palavra, pelo um tempo de até 20 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Euclides Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
colegas Deputados, colegas da imprensa, sindicalistas e todos que
nos visitam hoje, em nome do Souza, presidente do Sindicato do
DETRAN, cumprimento a todos os sindicalistas. E dizer ao Souza
que eu recebi, já estive na casa do Governador hoje cedo para
levar aquele projeto sobre o DETRAN com melhoria, tanto nas
condições físicas como também sobre os funcionários, de como
está a situação dos funcionários do DETRAN que, sem sombra de
dúvida, é o segundo maior órgão arrecadador do Estado, e que
depois da SEFIN já é o DETRAN. Então nós recebemos esse projeto
e já encaminhamos ao próprio Governador e estaremos com ele
amanhã pela manhã falando sobre esse assunto.

Ainda, eu estava ouvindo o Deputado Estadual Miguel, e
eu gostei de uma frase que ele usou aqui sobre diálogo. Foi um
dos pontos mais interessantes que ouvi. Eu entendo, e fiz um
compromisso, primeiro com Deus, depois comigo mesmo, que
nestes primeiros seis meses como Deputado Estadual, com quase
12 mil votos, que eu ouviria bastante e a minha posição para
quem conhece o jornalista, nem jornalista, mas apresentador e
locutor, porque não tenho a formação jornalística, posso falar como
locutor e apresentador, com 27 anos como locutor de rádio e
com quase 14 anos como apresentador de programas policiais e
polêmicos. Tem horas que eu mesmo me desconheço aqui na
Assembléia, mas eu acho que todo homem que pauta um pouco
da sua vida ele aprende. E eu tenho conversado com experientes
como o Deputado Ribamar, tenho ouvido, chamo-o de professor,
com o Deputado Neri eu tenho conversado, e com muitos,
Deputado Tiziu, Deputado Wilber, o próprio Presidente, enfim,
com vários, que têm nos colocado mais ou menos uma linha  de
como funciona uma Assembléia Legislativa. Que lá fora, eu já falei
ao próprio Neri, que é diferente. Muda muito, porque lá fora tudo
é às mil maravilhas, e aqui dentro a coisa é outra, muda bastante.
Para quem nos conhecia jogando duro, batendo, quebrando
microfone, mesas e cadeiras, em vez de jogar gasolina, estamos
jogando água.

E eu acho, quando o Deputado Miguel falou, eu ouvi
atentamente e uma das coisas que eu mais pude notar, Deputado
Miguel, foi quando V. Exª. falou em diálogo, e V. Exª. está certo.
Eu acho é que este Estado precisa de diálogo. Nós, a Assembléia,
Governo, Governo Federal, bancada federal, nós precisamos disso.
Eu sou meio suspeito para falar do Lula, porque sempre fui lulista.
Todas as campanhas dele eu votei em Lula. Perdi um monte, mas
ganhei duas e tenho certeza que nunca vou me arrepender,
porque eu sei que várias pessoas nos disseram que estávamos
errado por esse lado. Eu posso dizer que eu não concordei, hoje
tem até um site que está me criticando bastante sobre meu
pronunciamento de ontem, mas antes eu quero só concluir sobre
este assunto. Alguns disseram que o Deputado Euclides foi forçado
a assinar essa CPI. Não fui, não. Eu assinei e assino todas as
CPIs que tiver contra quem quer que seja, contra o Governo,
contra a Saúde, contra a Educação, contra SINTERO, contra quem
quer que seja. Só que a única coisa que eu citei, eu não sei se a
parte jurídica é legal, porque eu consultei um advogado, ele disse

para mim, vários, três deles, que nós estamos errados, que é
inconstitucional. Então eu me reservo esse direito de dizer isso. A
conversa com outro, ele disse: – “É legal.” Eu não sou advogado
e não me formei para isso, eu vou aguardar a parte jurídica, que
deve se posicionar. Mas gostei quando o Deputado Miguel citou
aqui o diálogo. E uma coisa eu quero pedir aos meus irmãos da
imprensa, o dia que tiver que falar, falem da pessoa, do Deputado,
do Governador, do Presidente, do Senador, mas não mexam com
a família. Eu peço, como companheiro de imprensa, que a coisa
que mais dói numa pessoa é mexer com a família. Se você for falar
de um Presidente de Sindicato, xinga o Presidente, não a família
dele. Isso serve para o Deputado Euclides, porque eu ouvi hoje
algumas coisas contra o filho do Governador, que é um menino,
que eu conheço desde que nasceu, é companheiro meu. Então
eu quero pedir, porque eu sei, eu conheço o menino, seria o
primeiro a dizer que não colocaria a mão no fogo, mas conheço o
menino. Pode, se tiverem que xingar o Governador, briga com o
Governador, xinga o Governador, mas não vamos envolver família,
porque eu acho que a família, na vida  é Deus e depois é a família
de qualquer pessoa. A família deve ser respeitada, por mais que
tenha esse cargo ou aquele, e eu sou Líder do Governo até o
momento que ele queira, porque o que estiver errado aqui eu
não defendo, não. Não defendo porque eu não fui eleito para ser
Líder. Eu fui eleito para ser Deputado e defendo todas as classes
que precisar, e vocês vão ter, a partir da semana, um programa na
TV ao vivo, uma hora, ao vivo aqui, onde eu vou debater e todos
os dias, o cacete vai comer lá. Lá eu falo. Agora, eu lamento o
que está nesse noticiário colocando hoje, diz que é uma ONG,
que diz que ontem eu incentivei a violência aqui no programa,
quando eu falei que bandido bom é bandido morto. Eu quero
dizer que se alguém tiver dó de bandido, leve ele para casa.
Torno a dizer que só vai a Ji-Paraná hoje, todo mundo está
fechando com grades as casas, porque estão atacando crianças e
mulheres. E aí, diz que eu incentivei, que eu mandei bater. Quem
sou eu para mandar bater? Eu falei que se puder conversar com
ele no escuro, conversa, mas não mandei bater. Não pedi para
matar ninguém, não. Agora, eu pergunto para os senhores, eu
fiquei doido quando, ontem, no Congresso Nacional, na Câmara,
estavam para votar hoje sobre os crimes hediondos que têm que
diminuir a pena. Oh, meu Deus! Diminuir a pena de estuprador,
diminuir a pena de bandido? Diminuir a pena quando, tem que
diminuir a pena, é matar a fome do povo brasileiro, o cara que
mata, estupra, tem que ficar o resto da vida na cadeia, e ele tem
que pagar pelo que fez. Agora não. E eu, diz que eu ameacei. Eu
não ameacei ontem e vou ameaçar hoje, pronto. Ontem eu não
sei se eu falei, mas agora eu vou falar. O Deputado que votar
favorável para diminuir a pena, eu vou dar o nome aqui, vou dar
na TV e vou dar na Rádio, e que ele é parte desses bandidos e
criminosos, porque quem é pai e mãe sabe disso, o quanto um
pai fica preocupado até a sua filha chegar em casa da aula e a
mãe me ligou dizendo o que aconteceu com a filha dela de onze
anos, nem adolescente, com uma faca no pescoço com o homem
da lanterna. Tinha que pegar aquela lanterna e sabe fazer o quê
com ele? Cada um imagine o quê.

Primeira coisa que tinha que ter era a pena: estuprou,
corta o negócio do homem e joga fora e  tenta enterrar para
nenhum cachorro comer e morrer. Eu realmente não entendo
como é que tem gente ainda que defende esses casos. É impossível
que alguém defenda bandidos dessa natureza, é impossível. E eu
vou continuar batendo nessa tese.

Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo para
o senhor e demais colegas. Sr. Presidente, nós do interior, os
Deputados mais do interior, nós recebemos muita gente do interior
que vem nos procurar para irmos às Secretarias, e quase todos os
órgãos trabalham até às 13 horas, às 13h30min. Nós temos as
sessões pela manhã, então quando a gente sai daqui não dá
tempo de ir com ninguém em Secretarias, em nenhum local. Que
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nós passássemos pelo menos a sessão de quarta-feira para o período
da tarde, nos dá tempo pela manhã para girar com as lideranças
que vêm do interior. Eu estou agora com bastante gente de
Nova Londrina, de Ji-Paraná, de Cacoal, e eu não posso ir junto,
porque eu tenho que ficar nas sessões. Ontem, eu tive que marcar
com o Secretário, que eu quero agradecer de público, o senhor
Ednaldo, Secretário de Educação, que nós temos quatro escolas
que eu visitei em Ji-Paraná, e eu até dizia à Claudir, presidente do
Sindicato, que é trabalho nosso, de Deputado, Deputado Jesualdo
que tem feito e eu, em vir aqui falar a situação das escolas. E nós
não estamos nos omitindo disso, citar que as escolas estão nessa
situação e nós temos que correr atrás. E ontem, para as quatro
escolas, nós conseguimos suprimento de fundos e já na semana
que vem, para resolver, pelo menos em parte, alguma coisa,
solucionar problemas de ventiladores, porque às vezes um
professor, o pai não agüenta o filho em casa, ele diz assim – “Ah,
vá para a escola, que eu não agüento você em casa.” E o professor
tem que ser pai, mãe, tem que ser tudo desse aluno. O pai não
agüenta, a mãe não agüenta, agora, o professor tem que agüentar,
e não é um, são trinta, trinta e cinco, trinta e oito, até quarenta
alunos numa sala de aula. Por isso que, no mínimo, as condições
nós temos que dar para que possam trabalhar e nós sabemos
disso.

Por isso que eu faço um apelo, Sr. Presidente, já que às
quintas-feiras poderia permanecer pela manhã, mas na terça-feira
já é à tarde, na quarta-feira que a sessão também fosse à tarde,
se os colegas também consentirem, que nós possamos, pelos
menos, rodar com as lideranças e fazer as visitas necessárias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

O SR. LUIZ CLAUDIO (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Requer
Sessão Especial para receber membros do VII Congresso Estadual
do Sindicato dos Engenheiros.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Governador do Estado a necessidade da recuperação da Rodovia
133.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO –
Requer à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja realizada
uma Sessão Solene para homenagear os Assistentes Sociais pelo
seu dia, 15/05/07.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CLAUDIO – Requer à
Mesa, na forma regimental, a formação de uma subcomissão para
acompanhar os trabalhos das usinas do rio Madeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de remeter ao Poder
Legislativo projeto de lei que disciplina o uso dos recursos hídricos,
cria as normas para cobrança do uso de nossas bacias hidrográficas,
cria o Conselho Estadual do Uso de Recursos Hídricos e dá outras
providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Requer
Moção de Aplauso à senhorita Helen Cristina Alves da Silva.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Executivo Estadual a designação de agentes penitenciários para a
Casa de Detenção e Albergue de Ariquemes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - Indica ao Poder
Executivo a contratação de odontólogos para a Casa de Detenção
e Albergue do município de Ariquemes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAUDIO – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de uma quadra
poliesportiva para atender as necessidades da Escola Priscila
Rodrigues Chagas, no município de Rolim de Moura.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAUDIO – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de uma passarela,
piso em granito e substituição do forro da Escola Priscila Rodrigues
Chagas, no município de Rolim de Moura.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAUDIO – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de um refeitório
para atender os alunos da escola Priscila Rodrigues Chagas, no
município de Rolim de Moura.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAUDIO – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de instalação de uma subestação
de energia elétrica para atender a Escola Priscila Rodrigues Chagas,
no município de Rolim de Moura.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador do Estado a necessidade de recuperação de
Travessão B-30, no município de Alto Paraíso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador do Estado sobre a necessidade da recuperação
da ponte sobre o rio Velho, no município de Alto Paraíso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Governador do Estado a necessidade da recuperação da RO-205
à BR-364.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador do Estado a necessidade de recuperação da
rodovia 257.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Governador do Estado a necessidade da recuperação imediata da
rodovia 201.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia interceder junto a SEDUC,
Secretaria de Estado da Educação, para a construção de uma
quadra poliesportiva no município de Urupá.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL -  Indica ao
Governador do Estado interceder junto ao DER, Departamento
de Estradas e Rodagens, para que seja feita a recuperação da
malha viária no município de Pimenteiras do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado interceder junto ao DER a possibilidade de
atender a reivindicação do município de Pimenteiras do Oeste.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Requer
informações junto às Centrais Elétricas de Rondônia – CERON e a
Associação Rondoniense de Municípios.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de remeter ao Poder
Legislativo projeto de lei que institui na grade curricular das escolas
públicas estaduais a disciplina obrigatória de preservação ambiental,
e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Estabelece
a obrigatoriedade do Estado de promover análise estrutural
completa nas escolas estaduais.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Propõe
que SERASA, SPC e que quaisquer outros órgãos de cadastros
negativos sejam obrigados a comunicar ao consumidor, por carta
registrada na modalidade de aviso de recebimento (AR), quando
da negativação do seu nome.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES –
Solicita de V.Exª. a autorização para a ausência nas sessões plenárias
nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2007.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO –
Demonstrados a ausência de amparo regimental e constitucional
para o acatamento do requerimento que incide em dupla
inconstitucionalidade, já que o objetivo é revisar o mérito de
decisão prolatada pelo Poder Judiciário de um lado, além de intervir
e interferir na livre organização sindical de outro, é que formulo a
presente QUESTÃO DE ORDEM, para que Vossa Excelência reveja
e reconsidere a decisão que acatou o requerimento de criação
de CPI, determinando-se em função da ausência de amparo
regimental e constitucional, o arquivamento do requerimento ao
norte referido.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Srs. Deputados,
considerando que o parágrafo 2º do artigo 30 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa estabelece o prazo de O5 dias para
a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito; considerando
que a Questão de Ordem formulada pela Liderança do Partido
dos Trabalhadores que questiona a constitucionalidade da criação
da CPI do SINTERO; considerando a complexidade da questão
levantada nesta sessão plenária e que o prazo para a constituição
da CPI vence na data de hoje, comunico a Vv. EXªs. que postergo
a formação da referida Comissão Parlamentar de Inquérito pelo
prazo de 15 dias e determino que a Questão de Ordem, formulada
pelo Partido dos Trabalhadores, seja encaminhada à Advocacia
Geral deste Poder Legislativo para o devido parecer jurídico.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Requer Moção
de Aplausos a Srtª. Helen Cristina Alves da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do Exmº. Deputado Neodi Carlos. Encerrada a
discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis ao Requerimento, permaneçam
como se encontram.

Está Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

Matéria seguinte, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO – Requer à
Mesa Diretora em forma regimental que seja realizada uma Sessão
Solene para homenagear os Assistentes Sociais pelo seu dia, 15
de maio de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do ilustre Deputado Ribamar Araújo.  Encerrada a
discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis ao Requerimento permaneçam
como se encontram.

Está Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Requer
Sessão Especial para receber os membros do VII Congresso
Estadual do Sindicato dos Engenheiros.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do ilustre Deputado Jesualdo Pires.  Encerrada a
discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis ao Requerimento, permaneçam
como se encontram.

Está Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, em relação ao Requerimento lido agora, que seja
constado que a Sessão Especial vai ser realizado no dia 23 de
maio.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Matéria seguinte,
Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em
discussão prévia, Sr. Presidente.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/07 -
DEFENSORIA PÚBLICA – “que altera redação do § 1º do Art. 7º
da Lei Complementar nº 117, de 04 de novembro de 1994,
alterada pela Lei Complementar nº 357, de 26 de julho de 2006,
e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão única
e votação prévia o parecer contrário da Comissão de Constituição
e Justiça ao Projeto de Lei Complementar nº 005/07, de autoria
da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, “que altera redação
do § 1º do Art. 7º da Lei Complementar nº 117, de 04 de
novembro de 1994”.

Para discutir o Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Sr. Presidente,
excelentíssimos pares. Trata-se do Projeto de Lei nº 005, de
autoria da Defensoria Pública, “que altera redação do § 1º do Art.
7º da Lei Complementar nº 117, de 04 de novembro de 1994,
alterada pela Lei Complementar nº 357 de 26 de junho de 2006,
e dá outras providências”.

Este Projeto, Sr. Presidente, tramitou na Comissão de
Constituição e Justiça e teve este Parlamentar como Relator e
nós propugnamos pela inconstitucionalidade do Projeto por
entender que a Lei que instituiu as Defensorias Públicas, que é a
Lei Complementar nº 80, Lei Federal nº 80, de 12 de janeiro de
1994, em seu § 7º que diz: “O Defensor Público Geral será
substituído em suas faltas, impedimentos e licenças e férias pelo
Subdefensor Público Geral, nomeado pelo Presidente da República
dentre os integrantes da carreira especial, escolhidos pelo Conselho
Superior para mandato de dois anos.” E o Projeto de Lei que a
Defensoria Pública mandou para esta Casa diz que o Defensor
Público será substituído nas suas faltas, licenças, férias e
impedimentos pelo Subdefensor Público Geral, por ele nomeado,
ou seja, nomeado pelo Subdefensor, dentre os Defensores Públicos
membros da carreira maiores de 35 anos de idade.
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Então, Sr. Presidente, o motivo de nós termos emitido o
parecer pugnando pela inconstitucionalidade é decorrente do
princípio da simetria legislativa, que o legislador em nível federal,
ele, quando legisla em nome da União, legisla de forma genérica
para regular a matéria no âmbito geral, ou seja, para dar harmonia
e unicidade à legislação dos entes federados, no caso o Estado. E
o Estado não poderia legislar além do que está traçado na Lei que
é emanada do Congresso Nacional.  Razão pela qual nós
propugnamos pela inconstitucionalidade.

Ocorre, Sr. Presidente, que as outras Defensorias Públicas,
de outros Estados, como a exemplo do Estado da Bahia, do Estado
da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, de São
Paulo e do Rio Grande do Sul, têm legislado em conformidade
com o mesmo teor da matéria que vem da Defensoria Pública, da
nossa Defensoria Pública.  Então, no meu sentir, no meu sentir,
eu pugnei pela inconstitucionalidade, mas eu quero aqui esclarecer
para os eminente Parlamentares que as outras Defensorias Públicas
de outros Estados têm legislado da mesma forma que foi mandado
para cá o Projeto.

Então, quero encaminhar o meu voto pela
inconstitucionalidade, mas dizer para aos Excelentíssimos
Parlamentares que se sintam à vontade para inclusive até contrariar
o nosso posicionamento.  Então nós encaminhamos o voto
pugnando pela inconstitucionalidade, mas deixando os eminentes
Parlamentares à vontade para, se entender de forma diversa,
que votem com a sua consciência, com o seu entendimento, até
porque já há entendimento pelos outros Estados no sentido que
acaba endossando o que a Defensoria Pública mandou para cá,
que está sendo matéria de discussão.

Era o que tinha para discutir, Sr. Presidente.

á:O SR. EUCLIDES MACIEL – Questão de Ordem,
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pois não,
Deputado Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, eu gostaria
de pedir aos demais companheiros que nós votássemos o Parecer
ao contrário. Então, os Deputados na hora da chamada que se
posicionassem de pé.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, passemos à votação.

Os Deputados favoráveis ao parecer permaneçam como
se encontram.

Rejeitado o Parecer.
Passaremos à discussão do Projeto. Em primeira discussão

e votação o Projeto de Lei Complementar nº 005/07, de autoria
da Defensoria Pública que altera a redação do § 1º do Art. 7º da
Lei complementar nº 117, de 04 de novembro de 1994.

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

votarão NÃO.
Quero salientar aos Deputados que a votação será nominal

e os Deputados favoráveis ao Projeto como veio da Defensoria
Pública, votarão SIM.

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

Chamada Nominal:

- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - sim

- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputada Daniela Amorim - ausente
- 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 - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - ausente
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim

Segunda Chamada:

- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputada Daniela Amorim - ausente
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - abst.reg.

O resultado, Sr. Presidente. Foram 15 votos favoráveis,
uma abstenção regimental e 08 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 15 votos
favoráveis, está aprovado. Vai a segunda discussão e votação.

Vamos à próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE LEI Nº 012/07 – DEPUTADO NERI FIRIGOLO. Em primeira
discussão, o projeto de autoria do Deputado Neri Firigolo que dá
denominação do Trevo RO-399.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei nº012/07, de autoria do
Deputado Neri Firigolo, que dá denominação ao Trevo da RO-
399.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Aprovado. Vai a segunda discussão e votação.
Matéria seguinte, Sr. secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário)

– REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI -
Requer à Mesa, com fulcro no § único do Art.99 do Regimento
Interno, seja dispensado o interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 012/07.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI –
Requer à Mesa, nos termos do § único do Art. 199 do Regimento
Interno, seja dispensado o interstício regimental para a apreciação
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em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Complementar
nº 005.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão os
Requerimentos do ilustre Deputado Alex Testoni. Encerrada a
discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis ao requerimento permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Foram
encerradas as matérias, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
matérias, passaremos às Comunicações Parlamentares.

Com a palavra, com o tempo de até cinco minutos, sem
aparte, o ilustre Deputado Luiz Cláudio.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Caro Presidente e demais
Deputados da Mesa, os Srs. Deputados, imprensa aqui presente.

Eu aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, para falar
sobre uma Indicação que eu estou fazendo, que eu acho
fundamental o tema, e esta Casa tem que acompanhar e estar
realmente em defesa desse grande projeto. O grande projeto do
momento que é as Usinas do rio Madeira. As Usinas do rio Madeira
merecem um tratamento, um diálogo entre o Legislativo,  o
Executivo, o Governo Federal, as instituições do comércio, da
indústria, a representação dos povos indígenas, dos ribeirinhos,
enfim, pela importância desse grande projeto que é as Usinas do
rio Madeira. Não só para Rondônia, a construção das usinas do rio
Madeira é tão importante para o País a ponto do Presidente Lula,
em várias ocasiões, falando do PAC, ele fala que as usinas do rio
Madeira é o maior investimento do Governo brasileiro. Imaginem,
colegas Deputados, se houver um apagão, como houve no
Governo Fernando Henrique, e aí as donas de casa, os donos de
comércio não têm mais o que fazer, reduzir lâmpadas acesas. Então
realmente é um fator preocupante.

E eu gostaria, Sr. Presidente, que esta Casa se mobilizasse,
em forma de uma subcomissão, não quero aqui defender uma
Audiência Pública, não. Eu quero aqui defender uma subcomissão
permanente de Deputados que venha ajudar e acompanhar todo
esse trabalho. Porque é necessário que o Governo do Estado se
mobilize e se prepare para o início dessas obras. É importante que
o comércio, que o setor empresarial também se mobilize e eu
tenho visto isso, o setor imobiliário investindo aqui em Porto Velho,
construindo e mais construindo.

(Às 11 horas e 22 minutos o senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Alex Testoni)

Mas a minha preocupação maior é que eu fiz um
pronunciamento em outra sessão, Sr. Presidente, dizendo sobre
a minha preocupação que este ano, infelizmente, nós não vamos
poder ver o início das obras do rio Madeira. E se nós não nos
juntarmos aqui numa subcomissão de Deputados para defender
esse projeto nos vamos atrasar dois ou quem sabe até mais anos.

Eu estive ontem, Sr. Presidente, visitando o escritório de
Furnas, conversei com o representante da Odebrecht e eles me
apresentaram todo o trabalho que foi feito até hoje, as audiências
públicas, inclusive com o apoio da Associação do Povo Indígena
Karitiana, com o apoio de todas as populações ribeirinhas. E então
a gente percebe que 90% da população de Rondônia é favorável
à construção das usinas do rio Madeira, mas é necessário que a
gente se manifeste, que não fique apenas dizendo que é favorável,
mas também não faz nenhuma manifestação. Ainda necessário
que técnicos do IBAMA, que são ligados ao Ministério do Meio

Ambiente, realmente agilizem a liberação da licença ambiental para
que se possam iniciar os processos dos leilões, dos empresários,
das empresas que vão construir as usinas.

Então, Sr. Presidente, eu me proponho a fazer parte
dessa subcomissão. Eu me proponho a compor aqui com pessoas
da Educação, que vai ter um impacto social muito grande a
construção das usinas. Qual a necessidades de escolas que vão
ter em Porto Velho? Com certeza será grande. A necessidade na
área de segurança, a necessidade de serviços essenciais à
população, tem um impacto ambiental muito pequeno, mas existe
alguma coisa nesse sentido.

(Às 11 horas e 23 minutos o Senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Neodi Carlos)

Então, Sr. Presidente, esta Casa tem demonstrado
unidade quando quer defender temas importantes para o Estado.
E aqui está o exemplo, quando formada a comissão de Deputados
que se dirigiram até o Estado do Rio Grande do Sul em defesa do
agronegócio da carne, e o resultado foi positivo. Está aqui em
minhas mãos a nova portaria em que a Secretaria do Estado do
Rio Grande do Sul libera novamente a exportação de carne com
osso para aquele Estado. E esta Casa teve um papel fundamental,
não foi o Deputado Luiz Cláudio porque foi ex-Secretário de
Agricultura. Se eu tivesse ido lá sozinho não tinha conseguido
nada, mas nós fomos numa comissão de cinco Deputados e fomos
muito bem recebidos pela Governadora, pelo Secretário de
Agricultura de lá, pela Federação de Agricultura, numa forma de
diálogo, e nós conseguimos ajudar e convencer o Estado do Rio
Grande do Sul para liberar de volta a exportação da carne com
osso, até porque nós somos um Estado livre de febre aftosa com
vacinação entre os três Estados brasileiros que têm esse status,
Rondônia lidera. E aí esta Casa demonstrou realmente um sinal de
unidade e de competência para defender temas que são
importantes para o Estado de Rondônia.

Então, Sr. Presidente, eu quero que esta Casa mesmo
concretize essa subcomissão de Deputados, para que, com um
diálogo permanente, nós possamos fazer parte das discussões
com relação às usinas do rio Madeira. E aqui, como o tempo é
muito pequeno, eu quero também me valer de uma palavra que
o Deputado Euclides disse, que o diálogo é muito importante. O
diálogo é uma forma de democratizar as ações e de realmente
todos saírem ganhando. Ele disse isso aqui e de uma forma
brilhante, não só nessa questão da CPI do SINTERO, mas com
todos os temas que são importantes para o Estado de Rondônia,
a unidade, o diálogo é fundamental para todos nós. O povo espera
dessa 7ª Legislatura, como está realmente esperando, não só a
economicidade de recursos, mas que nós todos possamos ajudar
nos temas fundamentais do desenvolvimento social, econômico
para o nosso Estado de Rondônia.

Então, Sr. Presidente, eu também quero me solidarizar
com o que o Deputado Euclides Maciel disse afirmando da inocência
do filho do Governador. Eu acho que, não concordo com aquela
matéria e eu conheço muito bem o filho do Governador, empresário
e, realmente, é uma pessoa que não merece isso, que creio que
é uma informação inequívoca e eu me solidarizo a ele porque eu
conheço o perfil daquele jovem, um jovem empreendedor, e de
toda sua família Cassol.

Por isso, Sr. Presidente, mas quero me imbuir no propósito
aqui de formar essa subcomissão, quero que todos os Deputados,
vamos defender essa bandeira das Usinas do Madeira. Nós
precisamos que a Associação Comercial, que a FIERO, a
FECOMÉRCIO estejam todos unidos em defesa, não é um ou outro
que vai atrasar o início das obras do rio Madeira, mas eu acho que
como está já tendo uma grande união política, foi criado o
movimento Pró-Rondônia, Sr. Presidente, de todos os políticos
de Rondônia, é necessário que a gente mobilize, conscientize o
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comércio, conscientize todo mundo da importância para Rondônia
e para o Brasil da construção das usinas do rio Madeira.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, o
tempo de V.Exª...

O SR. LUIZ CLAÚDIO – Por isso eu quero, Sr. Presidente,
que esta Casa agilize essa subcomissão e que ela seja para valer,
como foi a comissão que foi para o Rio Grande do Sul, em defesa
da carne do Estado de Rondônia. Eu quero que isso aconteça e
peço também à imprensa desta Casa que também divulgue esse
meu discurso para que a gente possa mobilizar o povo de Rondônia,
sendo favorável a esse grande projeto, que é o sonho dos
rondonienses, que é o sonho dos brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais havendo
a tratar, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma Sessão
Extraordinária para, num prazo de 01 minuto, apreciarmos as
matérias que foram apreciadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

       (Encerra-se a Sessão às 11 horas e 30 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Proposições Apresentadas na 20ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

- Indicação do Deputado Tiziu Jidalias, que  indica ao Poder
Executivo Estadual a designação de agentes penitenciários para a
Casa de Detenção e Albergue de Ariquemes.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado de Administração Penitenciária-SEAPEN, a necessidade
de designar agentes penitenciários para suprir a demanda da Casa
de  Detenção e Albergue de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

A referida Casa de Detenção e Albergue abriga
aproximadamente 260 presos e conta com um grupo de
aproximadamente 30 agentes penitenciários que tiram plantão
em grupo de 5 a 6 agentes, o que não atende as necessidades,
pois se trata de uma grande responsabilidade a função que têm
de estar em constante vigilância para garantir a ordem e segurança
no presídio.

Temos informações de que em Ji-Paraná com 80
presidiários há plantão com o mesmo número de agentes
penitenciários, e por aí nota-se a defasagem desses profissionais
na Casa de Detenção e Albergue de Ariquemes.

E, ainda temos informações colhidas com os próprios
agentes penitenciários de que o ideal é 01 agente para cada 20
presos, mas diante das dificuldades do Estado, talvez não seja
possível atender com o ideal, mas que pelo menos reforce esse
número de agentes nas referidas Unidades.

Ante o exposto acima, é imprescindível que o Estado,
através da SEAPEN, tome as providências no sentido de designar
e, caso não tenha disponível, contratar agentes penitenciários
para atuar no mencionado presídio para garantir a ordem se
segurança no mesmo.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Tiziu \Jidalias
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio, que indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de uma quadra
poliesportiva para atender às necessidades da EEEF – Priscila
Rodrigues  Chagas, no município de Rolim de Moura, RO.

O Deputado que abaixo subscreve, ouvido o Plenário na
forma regimental, indica ao  Poder Executivo, com cópia à
Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, a necessidade de
construção de uma quadra poliesportiva para atender às
necessidades da EEEF – Priscila Rodrigues Chagas, no município
de Rolim de Moura, RO.

JUSTIFICATIVA

Tenho a honra de apresentar aos nobres colegas indicação
para parecer e deliberação desta augusta Casa de Leis solicitação
oficiada ao nosso gabinete pela APP – Priscila Rodrigues Chagas e
Representação de ensino de Rolim de Moura, onde alega sua
coordenação de ensino que os alunos da referida escola realizam
as atividades de educação física no pátio da escola, a céu aberto,
e às vezes, sob chuva, causando preocupação quanto à saúde
dos alunos. Portanto, solicito aos nobres colegas a aprovação a
esta indicação.

Plenário das Deliberações, em 11 de abril de 2007.
Luiz Cláudio
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio que indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de um refeitório
para atender aos alunos da EEEF – Priscila Rodrigues Chagas, no
município de Rolim de Moura, RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao Poder Executivo, com cópia à
Secretária Estadual de Educação – SEDUC, a necessidade de
construção de um  refeitório na Escola Priscila Rodrigues Chagas,
no município de Rolim de Moura, RO, visando atender ao corpo
discente da referida escola.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente. Nobres colegas, nossa indicação vem
atender a pedido da  Representação de Ensino de Rolim de Moura,
por meio de oficio ao nosso gabinete, onde solicita a  construção
de um refeitório para os alunos da referida unidade de ensino,
uma vez que os mesmos fazem suas refeições em pé, por não
haver um espaço adequado para as refeições. Agradeço  aos
nobres pares o apoio a esta indicação.

Plenário das Deliberações, em 12 de abril de 2007.
Luiz Cláudio
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio, que indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de construção de uma passarela,
piso em granilite e substituição do forro da EEEF – Priscila Rodrigues
Chagas, no município de Rolim de Moura, RO.

O Deputado que  a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao Poder Executivo, com cópia à
Secretaria Estadual de Educação –SEDUC, a necessidade de
construção de uma passarela entre os pavilhões da escola, a
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substituição do forro que se encontra em situação precária e
construção de piso em granilite para o pátio coberto, atendendo
às necessidades da EEEF- Priscila Rodrigues Chagas, no município
de Rolim de Moura, RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a nossa função como parlamentares
é, além de legislar, fiscalizar e atender às necessidades da
comunidade e instituições que nos procuram como gestores
sociais. Observando in loco, verificamos a necessidade premente
de substituição do forro da  referida escola, que desde sua
instalação, em 1988, encontrando-se sem nenhuma reforma,
estando em péssimas condições de conservação, justificativa esta
para que os órgãos competentes, como a  SEDUC, vejam e apóiem
a referida indicação.

Plenário das Deliberações,  em 12 de abril de 2007.
Luiz Cláudio
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio que indica ao Poder
Executivo Estadual a  necessidade de instalação de uma subestação
de energia elétrica para atender a EEEF – Priscila Rodrigues Chagas,
no município de Rolim de Moura, RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao Poder Executivo, com cópia ao
Presidente Regional das Centrais Elétricas de Rondônia S.A. –
CERON, a  necessidade de instalação de uma subestação de energia
elétrica, atendendo às necessidades da EEEF es:– Priscila Rodrigues
Chagas, no município de Rolim de Moura, RO.

JUSTIFICATIVA

Atualmente Senhores Deputados, a escola Priscila
Rodrigues Chagas apresenta já sobrecarga na demanda de energia
elétrica para seu funcionamento. Com o projeto de instalação de
condicionadores de ar, segundo a diretoria da referida escola, o
fornecimento de energia não comportará a carga, por isso a
necessidade de instalação de uma subestação. Deve-se ainda
observar que a atual situação de sobrecarga elétrica expõe alunos
e professores a situação de risco de incêndio  nas dependências
da escola. Portanto, solicito apoio dos nobres colegas.

Plenário das Deliberações, em 11 de abril de 2007.
Luiz Cláudio
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Neodi Carlos que indica ao senhor
Governador do Estado a necessidade de recuperação do travessão
B-30, no município de Alto Paraíso.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, seja oficiado ao Senhor Governador do Estado, a
necessidade de priorizar a recuperação do travessão B-30, estrada
esta com cerca de 60 (sessenta quilômetros) no município de
Alto Paraíso.

JUSTIFICATIVA

Com o início do período de estiagem, necessitamos dar
prosseguimento as obras de recuperação das estradas vicinais,
visando atender a população da zona rural de Alto Paraíso. São
inúmeras pessoas que circulam diariamente pelas Linhas de nosso
município e necessitamos proporcionar conforto e agilidade no
percurso destes munícipes que movimentam a economia da região.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos.
Presidente – ALE

- Indicação do Deputado Neodi Carlos, que indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de recuperar a ponte
sobre o Rio do Velho, no município de Alto Paraíso.

 O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de recuperar a ponte sobre o Rio do Velho, localizada na linha C-
85, no município de Alto Paraíso.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, a maioria da população de Alto Paraíso,
reside na zona rural e a economia da região é basicamente agrícola.
São vários os transeuntes que trafegam diariamente pela referida
linha de maior concentração populacional, realizando o escoamento
de suas produções, entre ações que dependem de meios de
trafegabilidade e lamentavelmente esta ponte encontra-se quase
submersa, gerando sérios transtornos, preocupações, prejuízos e
desconforto aos munícipes.

Assim sendo, diante do exposto, para melhorar as
condições de tráfego, e a segurança da população, solicitamos
que o Senhor Governador do Estado tome as devidas providências,
para a recuperação imediata da referida ponte.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente- ALE

- Indicação do Deputado Neodi Carlos, que indica ao Senhor
Governador do Estado, a necessidade da recuperação da RO 205
à BR-364.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica à Mesa Diretora na forma regimental, seja
oficiado ao Senhor Governador do Estado, a necessidade da
recuperação da RO-250, no trecho que compreende o município
de Cujubim à BR-364.

JUSTIFICATIVA

Com o fim das chuvas que castigam sobremaneira nossas
estradas, deixando as em situações precárias ao fim de cada
temporada de chuva, faz-se necessária a recuperação da RO-250,
no trecho compreendido a sede do município à BR-364.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos.
Presidente - ALE

- Indicação do Deputado Neodi Carlos, que indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade da recuperação da RO-257.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário, na forma regimental, indica ao Senhor Governador do
Estado, com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagem, a
necessidade da urgência recuperação da RO-257, que liga os
municípios de Machadinho do Oeste a Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

Nossa propositura tem a finalidade de alertar ao setor
competente a chegada ao verão, abrindo assim, o período de
trabalho sem interrupção de chuvas, a RO-257 é de suma
importância para escoamento de produtos agrícolas e encontra-
se bastante prejudicada devido ao período de chuvas intensas, a
recuperação imediata irá beneficiar a centenas de pessoas que
trafegam por aquela RO.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente – ALE
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- Indicação do Deputado Neodi Carlos, que indica ao Senhor
Governador

do Estado a necessidade da recuperação imediata da RO-
201.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor

Governador do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas e Rodagem, a  necessidade da imediata recuperação da
RO-201, que liga o município de Machadinho do Oeste ao distrito
de  Tabajara.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, nossa propositura tem por finalidade
alertar ao setor competente a chegada do verão, abrindo assim,
o período de trabalhos sem a preocupação de ser interrompido
por motivo de chuvas, a RO-201, tem grande importância para o
escoamento de produtos agrícola e se encontra completamente
danificada, devido constantes chuvas. Com a  recuperação dessa
importante via irá beneficiar centenas de pessoas que necessitam
trafegar pela mesma.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente – ALE

- Indicação do Deputado Neodi Carlos, que indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade da recuperação da RO-133.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
ao Departamento de Estradas e Rodagem – DER, a necessidade
da recuperação da RO-133, que liga os municípios de Theobroma
a Machadinho do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, nossa propositura tem a
finalidade de alertar o setor competente a chegada do verão,
abrindo assim, o período de trabalho sem a preocupação de ser
interrompido por motivo de chuvas, a RO-133 tem grande
importância no escoamento de produtos agrícolas e encontra-se
completamente danificada pelas constantes chuvas, com a
recuperação imediata dessa importante via irá beneficiar centenas
de pessoas que necessitam trafegar pela mesma.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente – ALE

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel, que indica ao
governo de Rondônia interceder junto a SEDUC -  Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia, para construção de uma quadra
poliesportiva no Município de Urupá/RO.

O Deputado que a presente Subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a SEDUC – Secretária de Educação do Estado de Rondônia,
em atender a reivindicação do município de Urupá/RO. Com a
construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual
de Ensino Fundamental, Waldemar Higino de Souza no Perímetro
Urbano de Urupá/RO.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Urupá/RO dar-se-á pelo
fato de que na escola Waldemar Higino de Souza não tem um
quadra para que os alunos que lá estudam, possam praticar suas

aulas de educação física, cabe ressaltar que a conclusão dessa
obra é de  grande importância para os alunos e professores que
necessitam de um lugar adequados para as praticas esportivas
necessárias para o melhor desenvolvimento do aluno.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Luizinho Goebel
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel, que indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto DER –
Departamento de Estradas de Rodagem para que seja feita a
recuperação da malha viária do Município de Pimenteiras do Oeste/
RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – Departamento de estradas de rodagem a
possibilidade em atender a reivindicação do Município de Pimenteiras
do Oeste/RO, com a recuperação das ruas e vias pavimentadas
do Município de Pimenteiras.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Município de Pimenteiras do Oeste/RO
dar-se-á pelo fato de que a cidade de Pimenteiras por se tratar
de uma cidade turística, necessita desta obra para melhor atender
as pessoas que lá residem bem como os turistas que vêm de
todas as partes do Brasil para conhecer a fauna e a flora da região,
praticar as pescas esportivas, e inúmeras outras opções que a
região oferece ao turista.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Luizinho Goebel.
Deputado Estadual

- Indicação do Deputado Luizinho Goebel, que indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER-
Departamento de Estradas de Rodagem, a  possibilidade em
atender a reivindicação do município de Pimenteiras do Oeste/
RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao  Governo do Estado de Rondônia,  interceder
junto ao DER-Departamento de Estradas de Rodagem, a
possibilidade em atender a reivindicação do Município de Pimenteiras
do Oeste/RO, para que seja feito à recuperação da RO-399 que
liga o Município de Pimenteiras ao Município de Cerejeiras.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Pimenteiras do Oeste/
RO dar-se-à pelo fato, de que a RO-399 é de suma importância
para a ligação entre os dois Municípios, melhorando assim a
trafegabilidade para os moradores e turistas que procuram o
Município de Pimenteiras para conhecer a região do vale do
Guaporé. Não deixando de enumerar, os benefícios que trará para
os  produtores rurais daquela região.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Luizinho Goebel
Deputado Estadual.

- Indicação do Deputado Alex Textoni, que indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de remeter ao Poder
Legislativo projeto de lei, que institui na grande curricular das
Escolas Públicas Estadual a disciplina obrigatória de Preservação
Ambiental, e dá outras providências.

O Deputado  que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade



25 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 46 921Pág.

de inserir na grade curricular das Escolas Públicas a  disciplina de
Preservação Ambiental, e dá outras providências, conforme
anteprojeto em anexo.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia faz parte da Amazônia Legal, com
mais de 70% das suas áreas tidas como intocáveis e a sua recente
história de ocupação acalenta inúmeras experiências positivas e
também negativas no tocante a ocupação e preservação dos ecos
sistema.

O mundo globalizado passou a exigir dos países e regiões,
políticas públicas mais responsáveis e competente no tocante a
qualidade de vida dos seus habitantes, ações concretas na busca
da preservação do meio ambiente e preparar os nossos jovens
desde os primeiros anos de ensino, e no  nosso entendimento,
na qualidade de legislador a maior contribuição, razão pela qual,
propomos a  aprovação da presente Lei Estadual.

A Lei nº9795 de 27 de abril de 1999 considera, no seu
art.1°, a educação ambiental como os processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, ainda
considera, no seu art. 2°, a educação ambiental como
componente essencial e permanente da educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis
e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal. Ainda no seu art. 3° da mesma Lei, cita nos  seu parágrafo
I, que: “que ao poder público, nos termos dos artigos 205 e 225
da constituição federal, definir políticas públicas que incorporem a
dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente” no seu parágrafo IV,
que: “Aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira
ativa e permanente na disseminação de informações e práticas
educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão
ambiental em sua programação”. E finalmente no seu artigo VI,
que: “A sociedade como um todo manter atenção permanente a
formação de valores atitudes e habilidades que propiciem a atuação
individual e coletiva voltada para a preservação, a identificação e
a solução de problemas ambientais”. No Art. 4º cita os princípios
básicos da educação ambiental dentre eles destaca-se o I: “O
Enfoque humanista, holístico, democrático e participativo” o V: a
garantia de continuidade e permanência do processo educativo”
e o VII: “abordagem articulada das questões ambientais locais,
regionais, nacionais e globais”. Na Seção III – Da Educação
Ambiental Não-Formal, no seu artigo 13; “entende-se por educação
ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas a
sensibilização da  coletividade sobre as questões ambientais e à
sua organização e participação na defesa da  qualidade do meio
ambiente. Em seu parágrafo único. Poder Público, em níveis federal,
estadual e municipal, incentivará: I: “difusão por intermédio dos
meios de comunicação de massa em espaços nobres, de programas
e campanhas educativas, e de informações a cerca de temas
relacionadas ao meio ambiente”; II - A ampla participação da escola
da universidade e de organizações não-governamentais na
formulação e execução de programas de atividades vinculadas a
educação ambiental não-formal;III: “a participação de empresas
públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação
ambiental em parceria com a escola, a Universidade e as
organizações não-governamentais”; IV: “A sensibilização da
sociedade para a importância das unidades de conservação”; V:
“a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas as
unidades de conservação”; VI: “A sensibilização ambiental dos
agricultores”; VII: “O ecoturísmo”.

Diante do exposto acima e pelas razões locais ligadas as
questões do meio ambiente, com o  advindo da construção das
usinas do complexo madeira; as questões climáticas do
aquecimento global; ameaças sociais urbana e rural contra o meio
ambiente, estudos científicos da baixa das reservas da água potável
é que estamos convictos que somente com a  formação de novas
gerações de brasileiros, rondonienses com conscientização
ambiental é que surgirão as novas alternativas de existência com
amor e preservação do meio ambiente global.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.
Deputado Alex Testoni
1º Vice-Presidente

-Indicação do Deputado Alex Testoni, que indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de remeter ao Poder
Legislativo Projeto de Lei, que disciplina o uso dos recursos hídricos,
cria as normas para a cobrança do uso de nossas bacias
hidrográficas, cria o Conselho Estadual do uso dos recursos hídricos
e dá outras providências, conforme anteprojeto em anexo.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de remeter ao Poder Legislativo – novo Projeto de Lei, que:
“Disciplina o uso dos recursos hídricos, cria as normas para a
cobrança do uso de nossas bacias hidrográficas, cria o Conselho
Estadual do uso dos  recursos hídricos e dá outras  providências.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia caminha com passos firmes para a
sua consolidação socioeconômica, definindo atividades industriais
e  agro-industriais, além de partir para a etapa de crescimento das
reservas e fontes energéticas com o advindo das hidroelétricas e
PCH’s.

Disciplinar o uso dos recursos hídricos em todas as suas
potencialidades seja de uso racional das águas para sobrevivência
humana ou nos setores econômicos faz parte das ações dos novos
legisladores, preparando as Instituições Públicas e  Privadas para a
nova era de desenvolvimento e controle racional de nossas reservas
naturais.

Diante do exposto, busco a aprovação da presente
indicação e posterior acatamento do Poder Executivo para remeter
com as suas considerações as Minutas de Projeto de Lei ao Poder
Legislativo.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.
Deputado Alex Testoni
1º Vice-Presidente-ALE

- Requerimento do Deputado Luiz Cláudio Pereira Alves,
que requer a mesa na forma regimental a formação de uma
subcomissão para acompanhar os trabalhos da Usinas do “Rio
Madeira”.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, requer a mesa diretora desta augusta  Casa de Leis a
formação de uma subcomissão para acompanhar os trabalhos da
Usinas do “Rio Madeira” situado no Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente, nobres Deputados, nossa propositura tem
por finalidade apoiar campanha popular que tem como objetivo
uma mobilização social voltada a projetos ambientais, explosão
demográfica, tratamento de lixo e apoio a população ribeirinha e
nativa, amparando a conscientização social da população
rondoniana. Ressalvando Senhores Deputados, que a
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biodiversidade ampara a sustentabilidade de projetos voltados ao
desenvolvimento da Amazônia Legal.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Luiz Cláudio
Deputado Estadual

- Requerimento do Deputado Jesualdo Pires, que requer
Sessão Especial para receber os  Membros do VII Congresso
Estadual do Sindicato dos Engenheiros.

O Deputado que ao presente subscreve, requer nos
termos regimentais, seja marcada Sessão Especial para o dia 23
de maio, com o objetivo de receber o VII COESENGE e CEP, que
ocorrerá nos dias 23 a 26 de maio do corrente.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente Sessão Especial é de receber os
participantes do VII Congresso Estadual do Sindicato dos
Engenheiros, que discute entre outras questões, o Salário Mínimo
Profissional e o Desenvolvimento Regional, conforme programação
em anexo.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.

Deputado Jesualdo Pires
1º Secretário – ALE

- Requerimento do Deputado Ribamar Araújo, que requer a
Mesa Diretora, em forma regimental, que seja realizada uma Sessão
Solene para Homenagear os Assistentes Sociais pelo seu dia 15/
05/2007.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais requer a mesa Diretora, em forma regimental, que
seja realizada uma Sessão Solene no dia 15 de maio de 2007, às
15horas, com a finalidade de homenagear os Assistentes Sociais,
e sejam convidados.

JUSTIFICATIVA

Um profissional de serviço social tem que ser valorizado
pelos seus desempenhos na sociedade, pela sensibilidade para
com os problemas sociais, a forma como lida com pessoas que os
procuram, sendo uma pessoa de iniciativa, disposta a enfrentar
desafios, sentindo prazer em ajudar e resolver problemas, tendo
a habilidade para trabalhar em equipe; embasando as suas ações
em conhecimentos teóricos das diversas ciências sociais, tendo
habilidade para utilizar os conhecimentos teóricos na prática
profissional, tendo compromisso com princípios éticos e históricos
da população brasileira, tendo capacidade para executar e elaborar
políticas sociais públicas. Quem aceitar o desafio terá imensas
gratificações, que vão além da  remuneração. O sorriso e as lágrimas
de um casal que graças ao trabalho do assistente sociais foi possível
a adoção, por exemplo, faz do Serviço Social uma profissão que
luta pela inclusão social e almeja a construção de uma sociedade
menos desigual e mais justa. Para isso é imprescindível a formação
de profissionais competentes, qualificados e comprometidos. Essa
Casa de Leis com essa Homenagem vem proporcionar uma grande
valorização desse Profissional que é de grande importância ao nosso
Estado.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2007.
Dep.Ribamar Araújo.

- Requerimento do Deputado Neodi Carlos, que requer Moção
de Aplauso à Senhorita Helen Cristina Alves da Silva.

Em nome do Poder Legislativo Estadual, requeiro à Mesa
Diretora nos termos regimentais, seja concedida Moção de Aplauso

à Senhorita Helen Cristina Alves de Souza,  vencedora do Concurso
Miss Brasil 2007, versão Globo.

JUSTIFICATIVA

O mês de março, mês em que se faz homenagem às
mulheres em todo o  mundo se findou e com ele vem abril,
protagonizando acontecimentos de júbilo por mulheres de nossa
terra, primeiro a Juíza Sandra Silvestre que tão bem representou
Rondônia e o Brasil no Timor Leste, agora o presente que dá a
todos nós a jovem Helen Cristina Alves da Silva ao vencer o Miss
Brasil 2007, versão Globo e  classificada para representar o Brasil
no Concurso miss Universo. Cabe agora a todos nós a torcida para
que a jovem Helen tenha sucesso num concurso universal, como
representante do povo Rondoniense, cabe nós aplaudir o feito
da jovem Portovelhense.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente – ALE

- Requerimento do Deputado Jesualdo Pires, que requer
informações junto às Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
e à Associação Rondoniense de Municípios”.

O parlamentar que este subscreve, requer a Mesa Diretora
na forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja encaminhado oficio às Centrais Elétricas
de Rondônia S/A – CERON e à Associação Rondoniense de
municípios solicitando as seguintes informações:

-Como funciona a cobrança da Contribuição para custeio
dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) em Rondônia;

-Qual o critério utilizado para definir o valor a ser cobrado
de cada contribuinte;

-Baseado em que fundamento legal se ampara esse tipo
de cobrança.

JUSTIFICATIVA

A população de Rondônia merece que sejam esclarecidos
todos os detalhes acerca do sistema de cobrança da taxa de
iluminação pública uma vez que todo cidadão que busca os serviços
de fornecimento de energia elétrica obriga-se a assinar um contrato
onde está embutida a taxa de iluminação pública. Ademais, sem
dúvida essa é uma prática totalmente inconstitucional e que afronta
o Código de Defesa do Consumidor no Capítulo V, seção IV.

É preciso alertar a nossa população, pois, acredito que o
condicionamento da tarifa de iluminação pública ao fornecimento
de energia elétrica seja um absurdo, já que o fornecimento desse
serviço praticamente não existe na grande maioria dos municípios
de Rondônia, ademais, não existe isonomia tributária, pois a
cobrança é feita através de percentual sobre o total do consumo.

Plenário das Deliberações, em 11 de abril de 2007.
Deputado Jesualdo Pires.

- Projeto de Lei do Deputado Néri Firigolo, que  “Estabelece
a obrigatoriedade do Estado a promover análise estrutural
completa nas escolas Estaduais”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
Art. 1º. O Estado de Rondônia promoverá análise

completa da estrutura das escolas estaduais a cada cinco anos.
Art. 2º. A análise estrutural de que trata esta lei,

envolverá a verificação das instalações internas, muro, quadras
esportivas, calhas, estrutura elétrica e hidráulica e demais
instalações pertinentes.
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Art. 3º. Para cumprimento no disposto nesta Lei o Estado
terá o prazo de 1 ano para a realização de análises estruturais em
todas as escolas estaduais.

Parágrafo único – Terá prioridade às escolas com 10
anos de existência.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Com a implementação desse mecanismo, ficará instituído
um canal de auxilio ao planejamento do Estado inerente as
reformas das escolas, uma vez que o Poder Executivo terá a chance
de aplicar os recursos em cima de levantamento conciso das reais
necessidades de cada escola.

Ademais essa medida se justifica em virtude do atual
estado que se encontra nossas escolas estaduais. Das quais muitas
delas estão visivelmente em situações precárias, ou seja, não
oferece as mínimas condições de se dar aula, muito de viabilizar
um aprendizado.

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.
Deputado Néri Firigolo.

- Projeto de Lei do Deputado Euclides Maciel,  propõe que a
SERASA, O SPC e quaisquer outros órgãos de cadastro negativos
sejam obrigados a comunicar ao consumidor, por carta registrada
na modalidade de aviso de recebimento (AR), quando da
negativação de seu nome.

Art. 1º- Ficam obrigados o SPC, a SERASA S/A e
quaisquer outros órgãos de bancos de dados ou de cadastro
negativos a comunicar ao consumidor, por escrito, através de carta
registrada na modalidade de aviso de recebimento (AR), a abertura
em seus arquivos de consumo, de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais sobre ele, no âmbito do Estado  de Rondônia.

Art. 2º - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais, em seus arquivos de consumo, somente poderá ser
efetuada após a confirmação de recebimento, pelo consumidor,
da comunicação.

Art. 3º - A infringência deste dispositivo fica sujeitos
responderem por danos morais.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Até o advento do código do consumidor não havia no
Brasil texto especifico de lei que regulamentasse os bancos de
dados e de cadastros de consumidores.

O Código elege, entre si  rol de direitos básicos, a
informação do consumidor de forma clara e precisa, segundo inciso
III do art.6º, de sorte que tudo que decorre da relação de
consumo deve ser informado ao consumidor de forma segura e
eficaz.

O Presente projeto objetiva, no âmbito do Estado de
Rondônia, dar efetividade do Código Direito do Consumidor,
garantido ao consumidor uma informação segura e, por
conseguinte, uma relação de consumo segura, no que diz respeito
à abertura de cadastro negativos de consumidores.

O meio de comunicação utilizado por tais órgãos para
comunicação da abertura do cadastro, isto é, da inscrição negativa
do nome do consumidor, é a remessa de cartas simples, que nem
sempre chega efetivamente às mãos do consumidor, não
cumprindo a empresa o fiel espírito da lei.

A preocupação é  mais alarmante quando consideremos
as incontáveis reclamações que chegam aos PROCON’S aos órgãos
de defesa do consumidor e aos juizados especiais civis, acerca da
realização de compras  a crédito, empréstimos e outros tantos
contatos com documentos furtados, roubados ou falsificados.

Nestes casos, o consumidor jamais será informado, em razão da
utilização de endereço falso, da abertura de cadastro em seu
nome. Já que ineficaz e inseguro o meio de comunicação de tais
entidades. Com a comunicação por CARTA REGISTRADA na
modalidade de aviso de recebimento (AR), o órgão cadastral
somente poderá efetuar a abertura da  inscrição negativa após a
comprovação do recebimento da carta pelo consumidor, deverá
buscar outras  providencias.

Os  cadastros negativos devem servir para auxiliar os
fornecedores de produtos e  serviços, em suas vendas, mas não
servir como punição ou distribuição de injustiças. Melhor dizendo
a abertura de cadastro, nos arquivos de consumo, deve ser
realizada: com responsabilidade.

Segundo o mestre ANTONIO HERMAN DE VASCONCELOS
E BENJAMIM no CDC comentado, 6ª edição, Ed.Forense, rio de
Janeiro Páginas 360 a 364. O mesmo autor, na citada obra, é
ainda taxativo que nenhum arquivo de consumo pode se
transformar em “CURADOR DE DÍVIDAS NÃO PAGAS” ou “COLETOR
DE DÉBITOS” (pág 366).

Aduz, ainda, referindo-se as intenções dos fornecedores
atuais que “de outra parte,como já indicamos, deseja-se pela
estigmatização creditícia e social, transformar negativação em
instrumento de cobrança de crédito e não mais em mecanismo
legítimo de proteção da universalidade do crédito e a partir dele,
de todo o mercado. É a qualidade expiatória, de cunho privado,
que se pretende conferir aos bancos de dados, traço este que
viola os princípios básicos da ordem constitucional (pág 367).

É justamente esta função expiatória de ordem privada –
usando das palavras do jurista – que o Estado deve intervir para
evitar abusos   e desvio de finalidade dos ombros dos consumidores
o jugo opressor das poderosas empresas capitalista que não se
curvam frente aos princípios de nosso ordenamento jurídico. No
atual mercado de trabalho de consumo, a pena degradante de
negativação em tais cadastros, que retira do cidadão sua dignidade,
vem sendo largamente usada como mecanismo de força e coerção
para cobrança de créditos oriundos das relações consumeristas,
de forma irresponsável, haja vista as inúmeras inscrições indevidas
que vemos quotidianamente.

A lei federal de proteção ao consumidor, a lei 8078/90
OBRIGA EXPRESSAMENTE que a abertura de cadastro em nome
do consumidor seja a ele comunicada por  escrito, de forma
intelegível, tal como reza o parágrafo 2º do citado 43 que diz: a
abertura de  cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele.

A questão é que as empresas remetem simplesmente
cartas ao consumidor – repetimos – que, muitas vezes, são
extraviadas, ou remetidas para  endereços enexistentes...Enfim:
modo insegura e falho, causando sérios prejuízos ao cidadão tem
seu nome negativado sem ser cientificado e por razão desta falha,
deixa até de conseguir um emprego, entre outros danos.

Por fim vale conclamar a nossa carta política de 1998 que
prescreve que o Estado, concorrentemente com a União e o
Distrito Federal é COMPETENTE para legislar sobre consumo e
sobre responsabilidade por dano ao consumidor, tal como
depreende de interpretação literal do Artigo 24, incisos V e VIII,
da CRFB.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.
Deputado Euclides Maciel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
firmar convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná, para
construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Escola Inácio
Loyola no distrito de Nova Londrina.
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O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmº. Sr. Governador a necessidade
de firmar convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná, para
construção de uma quadra poliesportiva coberta no distrito de
Nova Londrina.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa atender aos reclamos da
população do distrito de Nova Londrina, que necessita da
construção de uma quadra poliesportiva coberta na escola Inácio
Loyola, pois, é de suma importância  a prática esportiva e é uma
reivindicação antiga da clientela estudantil  do distrito hora citado.

Portanto, é oportuno mencionar que o esporte é um dos
caminhos para que os jovens saiam da ociosidade, da marginalidade
e das drogas, e sabemos que a prática esportiva é salutar para o
corpo, alma e para a mente, por isso nossa propositura junto ao
governo do Estado é para firmar o convênio com o município de
Ji-Paraná.

Portanto, nossa preocupação é para que seja construído
uma quadra poliesportiva na Escola Inácio Loyola para que a
população pratique esportes. É nosso compromisso como
Parlamentar não medir esforços para otimizar o esporte no Estado
de Rondônia e para isso contamos com o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO Nº 04/07 – MD

Delega competência ao Secretário Geral da Assembléia
Legislativa.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1°. Delegar competência ao Secretário Geral, VALDIR
ANTÔNIO DE VARGAS, para proceder a assinatura de quaisquer
documentos relativos às áreas administrativa e financeira deste
Poder Legislativo, em conjunto com o(a) Diretor(a) do
Departamento Financeiro, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni Deputado Miguel Sena
1º Vice Presidente 2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires   Deputado Chico Paraíba
1º Secretário           2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva     Deputado Maurinho Silva
3º Secretário        4º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 05/07 – MD

Delega competência à Diretora do Departamento
Financeiro da Assembléia Legislastiva.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1°. Delegar competência à Diretora do Departamento
Financeiro, LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA, para proceder a
assinatura de quaisquer documentos relativos às áreas administrativa
e financeira deste Poder Legislativo, em conjunto com o(a)
Secretário(a) Geral, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni       Deputado Miguel Sena
1º Vice Presidente 2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires        Deputado Chico Paraíba
1º Secretário             2° Secretário

Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
3º Secretário             4º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 06/07 – MD

Delega competência ao Secretário Geral Adjunto da
Assembléia Legislativa.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1°. Delegar competência ao Secretário Geral Adjunto,
FRANCISCO CARLOS ALMEIDA LEMOS, para, na ausência ou
impedimento do(a) Secretário(a) Geral, proceder a assinatura de
quaisquer documentos relativos às áreas administrativa e financeira
deste Poder Legislativo, em conjunto com o(a) Diretor(a) do
Departamento Financeiro, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni      Deputado Miguel Sena
1º Vice Presidente          2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires        Deputado Chico Paraíba
1º Secretário             2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
3º Secretário             4º Secretário
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ATOS DA MESA DIRETORA

ATO DA MESA DIRETORA Nº 001/2007 – MD

Institui e disciplina a utilização da verba indenizatória
de despesas pertinentes ao exercício do mandato
parlamentar.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais
e, em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de
abril de 2007,

R E S O L V E:

Art.1º. Fica instituída a verba indenizatória parlamentar,
até o limite mensal de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e
cinqüenta reais), destinada exclusivamente ao ressarcimento
de despesas relacionadas ao exercício da atividade parlamentar.

§ 1º. O benefício será concedido mediante requisição
de ressarcimento dirigida ao Secretário Geral da Assembléia
Legislativa, instruída com a necessária documentação fiscal
comprobatória da despesa, devidamente atestada pelo
parlamentar.

§ 2º. O saldo da verba não utilizado acumula-se para o
mês seguinte, dentro de cada semestre, considerando-se
exclusivamente os semestres que tem início nos dia 1º de
janeiro e 1º de julho de cada ano.

Art. 2º. Somente serão ressarcidas ao parlamentar as
despesas relativas à:

I – imóveis utilizados exclusivamente como escritórios
de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo
gastos com aluguel, condomínio, IPTU, água, telefone fixo ou
móvel, energia elétrica, limpeza, conservação e higienização;

II – hospedagem do parlamentar, locomoção e
hospedagem de seus respectivos assessores parlamentares
vinculados aos gabinetes;

III – alimentação de parlamentares e seus respectivos
assessores.

IV – contratação, para fins de apoio à atividade
parlamentar, de consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos;

V – aquisição de material gráfico e contratação de
serviços gráficos para a divulgação de atividade parlamentar,
exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições
de âmbito federal, estadual ou municipal;

VI – aquisição de material de expediente.

VII – aquisição ou locação de software e suprimentos
para equipamentos de informática; assinatura de provedor e
de sistema de banco de dados; assinaturas de publicações,
periódicos, i:clippings, TV a cabo ou similar; acesso à internet
e locação de móveis e equipamentos;

VIII – serviço de segurança prestado por empresa
especializada;

 IX - contratação de serviços de sonorização para reunião
ou evento de interesse à atividade parlamentar;

 X – locação de imóvel para reunião ou evento de
interesse à atividade parlamentar;

 XI – despesas com alimentação em reunião ou evento
de interesse à atividade parlamentar;

XII – locação ou fretamento de aeronave ou embarcação;

XIII – aquisição de passagem utilizada exclusivamente
pelo parlamentar;

Parágrafo único. Não se admitirão gastos com:

I – propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II – aquisição de material permanente;

III – combustíveis e lubrificantes; e

IV – locação e manutenção de veículos;

Art. 3º. É vedado o reembolso de pagamento realizado
para pessoa física, salvo nas hipóteses de:

I – locação de imóvel para a finalidade prevista no inciso
I, X e XII do artigo anterior;

II – locação ou fretamento de aeronave ou embarcação;

III – pagamento de serviços de táxi; e

IV – pagamento dos serviços previstos no inciso IV do
artigo anterior.

Art. 4º. Não será objeto de ressarcimento as despesas
com hospedagem e alimentação do parlamentar e assessores
quando houver concessão de diárias, bem como hospedagem
do Parlamentar no município de Porto Velho e de seus
assessores nas respectivas localidades de suas lotações.

Art. 5º. A solicitação de reembolso será efetuada por
meio de requerimento padrão, do qual constará atestado do
parlamentar de que os serviços foram prestados ou os materiais
recebidos e de que assume a inteira responsabilidade pela
veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação
apresentada.

Art. 6º. O sistema de controle interno da Assembléia
Legislativa fiscalizará as despesas e a documentação
apresentada pelo Deputado apenas no que diz respeito à
regularidade fiscal e contábil, cabendo exclusivamente ao
parlamentar decidir se o objeto do gasto obedece aos limites
estabelecidos na legislação.

Art. 7º. O reembolso da despesa mencionada no artigo
anterior não implica manifestação da Casa quanto à observância
de normas eleitorais, tipicidade ou ilicitude.

Art. 8°. Será objeto de ressarcimento o documento:

I – pago e relacionado no requerimento padrão
acompanhado dos documentos comprobatórios;
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II – original, em primeira via, quitado e em nome do
Deputado, observadas as ressalvas constante dos §§ 2º, 3º e 4º
deste artigo.

§ 1º. O documento a que se refere este artigo deve estar
isento de rasura, acréscimos, emendas ou entrelinhas; datado e
discriminado por item de serviço prestado ou material fornecido,
não se admitindo generalizações ou abreviaturas que impossibilitem
a identificação da despesa, podendo ser:

I – nota fiscal hábil segundo a natureza da operação, emitida
dentro de sua validade, quando se tratar de pagamento a pessoa
jurídica, admitindo-se recibo comum acompanhado da declaração
de isenção de emissão de documento fiscal com citação do
fundamento legal;

II – recibo devidamente assinado, constando nome e
endereço completo do beneficiário do pagamento, número do
CPF e identidade, e discriminação da despesa, nas hipóteses do
artigo 3º.

§ 2º. Serão admitidas contas de água, telefone e energia,
bem como recibos de condomínio e IPTU do imóvel locado, em
nome do proprietário do imóvel mencionado no inciso I do artigo
2º.

§ 3º. Os documentos fiscais relativos aos gastos permitidos
nos incisos II e III do artigo 2º e as contas telefônicas poderão
estar em nome do parlamentar ou respectivos assessores vinculados
ao gabinete.

§ 4º. A verba indenizatória de cada semestre somente
poderá ser utilizada para reembolso de despesa de competência
daquele semestre, exceto no caso de IPTU, cuja competência
considera-se anual.

Art. 9º. O reembolso decorrente da verba indenizatória
será realizado através da emissão de cheque nominal e individual a
cada parlamentar.

Parágrafo único.  O cheque de que trata o caput deste
artigo será emitido em duas vias, com a emissão de recibo firmado
pelo beneficiário.

Art. 10. O parlamentar perderá o direito à verba
indenizatória quando:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35 da
Constituição Estadual, mesmo quando tenha optado pela
remuneração do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem
remuneração;

III – o respectivo suplente encontrar-se no exercício do
mandato.

Art. 11. As despesas decorrentes deste Ato serão
viabilizadas mediante remanejamento de recursos do orçamento
da Assembléia Legislativa, de forma que não impliquem em aumento
da despesa prevista para o exercício financeiro de 2007.

Parágrafo único.  Para os exercícios financeiros posteriores
o orçamento geral do Poder Legislativo contemplara rubrica

orçamentária própria, para cobrir as despesas estabelecidas por
este Ato.

Art. 12. Os casos omissos ou controversos serão resolvidos
pela Mesa Diretora.

Art. 13. Este Ato produzirá efeitos a partir de sua
publicação.

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

   Deputado Alex Testoni                   Deputado Miguel Sena
      1º Vice-Presidente                        2º Vice-Presidente

    Deputado Jesualdo Pires              Deputado Chico Paraíba
          1º Secretário                                2º Secretário

  Deputado Ezequiel Neiva              Deputado Maurinho Silva
         3º Secretário                               4º Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 002/2007 – MD

Institui o auxílio-transporte para cobrir despesas com
locomoção no exercício do mandato parlamentar.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de abril de
2007,

R E S O L V E:

Art.1º. Fica instituído o auxílio-transporte, no valor mensal
de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), que será concedido
aos Deputados, desde que no efetivo exercício do cargo, para
cobrir despesas com locomoção terrestre, realizadas no exercício
do mandato, tais como locação e manutenção de veículos e
aquisição de combustíveis e lubrificantes.

Parágrafo único. Nos termos do Art. 8º, I, f, da Resolução
13/2006, do Conselho Nacional de Justiça, o auxílio–transporte
tem caráter indenizatório e exclui-se da incidência do teto
remuneratório.

Art. 2º.  O parlamentar perderá o direito ao auxílio-transporte
quando:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35 da
Constituição Estadual, mesmo que tenha optado pela remuneração
do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem
remuneração;

III – o respectivo suplente encontrar-se no exercício do
mandato.

Art. 3º. As despesas decorrentes deste Ato serão
viabilizadas mediante remanejamento de recursos do orçamento
da Assembléia Legislativa, de forma que não impliquem em aumento
da despesa prevista para o exercício financeiro de 2007.
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Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

     Deputado Alex Testoni                   Deputado Miguel Sena
        1º Vice-Presidente                          2º Vice-Presidente

    Deputado Jesualdo Pires              Deputado Chico Paraíba
           1º Secretário                              2º Secretário

      Deputado Ezequiel Neiva         Deputado Maurinho Silva
             3º Secretário                            4º Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 003/2007 – MD

Institui o auxílio-moradia no exercício do mandato
parlamentar.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de abril de
2007,

R E S O L V E:

Art.1º. Fica instituído o auxílio-moradia, no valor mensal de
R$ 3.000,00 (três mil reais), que será concedido aos Deputados,
desde que no efetivo exercício do cargo.

Art. 2º.  O parlamentar perderá o direito ao auxílio-moradia
quando:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35 da
Constituição Estadual, mesmo que tenha optado pela remuneração
do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem
remuneração;

III – o respectivo suplente encontrar-se no exercício do
mandato.

Art. 3º. As despesas decorrentes deste Ato serão
viabilizadas mediante remanejamento de recursos do orçamento
da Assembléia Legislativa, de forma que não impliquem em aumento
da despesa prevista para o exercício financeiro de 2007.

Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

     Deputado Alex Testoni                   Deputado Miguel Sena
       1º Vice-Presidente                          2º Vice-Presidente

  Deputado Jesualdo Pires                   Deputado Chico Paraíba
      1º Secretário                                       2º Secretário

  Deputado Ezequiel Neiva                  Deputado Maurinho Silva
       3º Secretário                                        4º Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 004/2007 – MD

Dispõe sobre o limite de despesa mensal e disciplina a
concessão de passagens aéreas e terrestres para
deputados.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de abril de
2007,

R E S O L V E:

Art. 1º. A despesa mensal com concessão de passagens
para transportes aéreo e terrestre pela Assembléia Legislativa para
o gabinete de Deputado, exceto o da Presidência, fica limitada
ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

§ 1º. O saldo mensal não utilizado acumula-se para o mês
seguinte, dentro de cada semestre, considerando-se
exclusivamente os semestres que tem início nos dia 1º de janeiro
e 1º de julho de cada ano.

§ 2º. A concessão de passagem dependerá de prévia
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 2º. A concessão da passagem se dará através de
requisição à Secretaria Administrativa, que providenciará para que
o bilhete seja fornecido ao requisitante diretamente pela empresa
contratada pela Assembléia Legislativa para fins de fornecimento
de passagens.

§1º. A emissão da requisição e a retirada do bilhete na
empresa fornecedora somente poderão ser feitas pelo Deputado
requisitante ou por um servidor integrante do seu gabinete,
devidamente credenciado junto à Secretaria Administrativa.

§ 2º.  No caso de concessão de diárias, os comprovantes
de viagem devem ser anexados na prestação de contas.

§ 3º. A requisição de passagem à pessoa estranha aos
quadros de pessoal da Assembléia Legislativa é de inteira
responsabilidade do requisitante, cabendo exclusivamente ao
parlamentar avaliar, decidir e atestar que o objeto do gasto atende
ao interesse social, humanitário ou da atividade parlamentar,
devidamente justificado na requisição.

Art. 3º. Perderá o direito à cota de passagens de que
trata este Ato o parlamentar titular:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35 da
Constituição Estadual, mesmo quando tenha optado pela
remuneração do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem
remuneração;

III – cujo suplente encontrar-se no exercício do mandato.

Art. 4º. Os Casos omissos serão resolvidos pela Mesa
Diretora.

Art. 5º.  Este Ato entra em vigor da data da publicação.

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente
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      Deputado Alex Testoni                   Deputado Miguel Sena
        1º Vice-Presidente                          2º Vice-Presidente

  Deputado Jesualdo Pires                   Deputado Chico Paraíba
       1º Secretário                                       2º Secretário

 Deputado Ezequiel Neiva                   Deputado Maurinho Silva
    3º Secretário                                        4º Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 005/2007 – MD

Institui e disciplina a utilização da cota postal-telefônica
mensal de auxílio à comunicação parlamentar.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de abril de
2007,

R E S O L V E:

Art. 1º. O deputado faz jus a uma cota postal-telefônica
mensal, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada a cobrir
despesas de telefonia fixa e móvel e correspondência realizadas
no exercício da atividade parlamentar.

§ 1°. O direito à utilização da cota restringe-se ao período
de efetivo exercício do mandato.

§ 2°. No caso de assunção, reassunção e afastamento do
cargo, a cota postal-telefônica será calculada proporcionalmente
ao período de efetivo exercício no mês, computando-se os dias
de assunção, reassunção e afastamento.

§ 3º. A cota poderá, a critério do parlamentar, ser utilizada
indistintamente para gastos com telefone ou correspondência.

Art. 2°. O parlamentar perderá o direito à cota postal-
telefônica mensal quando:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35 da
Constituição Estadual, mesmo quando tenha optado pela
remuneração do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem
remuneração;

III – o respectivo suplente encontrar-se no exercício do
mandato.

Art. 3º. A remessa da correspondência e a utilização de
outros serviços postais serão efetuadas na forma especificada nos
contratos firmados pela Assembléia Legislativa e a empresa postal.

Art. 4º. O saldo não utilizado da cota postal-telefônica mensal
acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada semestre,
considerando-se exclusivamente os semestres que tem início nos
dia 1º de janeiro e 1º de julho de cada ano.

Art. 5º. Será deduzida, automática e integralmente, da
remuneração do parlamentar e revertida à conta orçamentária
própria da Assembléia o gasto mensal que exceder o saldo
disponível da cota postal-telefônica.

Art. 6. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

     Deputado Alex Testoni                   Deputado Miguel Sena
        1º Vice-Presidente                          2º Vice-Presidente

  Deputado Jesualdo Pires                   Deputado Chico Paraíba
       1º Secretário                                       2º Secretário

 Deputado Ezequiel Neiva                   Deputado Maurinho Silva
      3º Secretário                                        4º Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 006/2007 – MD

Dispõe sobre o limite de despesa mensal e disciplina a
concessão do auxílio-alimentação aos gabinetes
parlamentares no restaurante da Assembléia Legislativa.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de abril de
2007,

R E S O L V E:

Art. 1º. A despesa mensal com concessão do auxílio-
alimentação aos gabinetes parlamentares no restaurante da
Assembléia Legislativa fica limitada ao valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais).

§ 1º. O saldo mensal não utilizado acumula-se para o mês
seguinte, dentro de cada semestre, considerando-se
exclusivamente os semestres que tem início nos dia 1º de janeiro
e 1º de julho de cada ano.

§ 2º. O limite estabelecido no caput não se aplica ao
gabinete da presidência.

Art. 2º. Perderá o direito ao auxílio-alimentação de que
trata este Ato o parlamentar titular:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35 da
Constituição Estadual, mesmo quando tenha optado pela
remuneração do mandato;

II – afastado para tratar de interesse particular, sem
remuneração;

III – cujo suplente encontrar-se no exercício do mandato.

Art. 3°. A concessão do auxílio-alimentação no restaurante
da Assembléia Legislativa se dará diretamente, através de requisição
de refeição assinada pelo parlamentar ou por um servidor
integrante do seu gabinete, devidamente credenciado junto à
Secretaria Geral.

Art. 4º. Os Casos omissos serão resolvidos pela Mesa
Diretora.

Art. 5º.  Este Ato entra em vigor da data da publicação

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

      Deputado Alex Testoni                   Deputado Miguel Sena
        1º Vice-Presidente                          2º Vice-Presidente

  Deputado Jesualdo Pires                   Deputado Chico Paraíba
    1º Secretário                                       2º Secretário

 Deputado Ezequiel Neiva                   Deputado Maurinho Silva
     3º Secretário                                        4º Secretário


